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„Unii oameni se îngroapă 

în fericirea lor.” 

- N. Iorga
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Delictul de opinie și discriminarea de sertar!Delictul de opinie și discriminarea de sertar!

Cezar 
Adonis Mihalache

DDe fapt, adevărata lui
vinovăție constă în faptul că
nu face parte din minoritatea
potrivită. Cea de „dânșii”
dorită! Acea minoritate parte
necuvântată a procesului de
îndoctrinare, de spălare pe
creier, de învinovățire otova.
Minoritatea majoritar țap-
ispășitoare! Și nu se
regăsește nici în grămada co-
zilor de topor care, pentru un
pumn de arginți, solda
salarială a participării la
umilirea, impregnarea și im-
punerea unui continuu cult a
vinovăției, sunt gata să afirme
tot ce li se dictează. Păi, nu de
aia sunt ei acolo, și 
noi aici?! Pentru 
ei, combatiștii adevăraților
combatiști, mai ales când
aceștia vin din presa activă, nu
cea de cafenea, minoritatea
apărată de românii
naționaliști, precum Ionuț
Țene – candidat la ședia Con-
siliului Național de Combatere
a Discriminării, nu este deloc
cea dorită. Iar nepotrivirea de
caracter dintre publicistul
naționalist, și istoric pe dea-
supra, și profilul impus candi-
datului pentru directoratul
CNCD este flagrantă. E drept,
primul a semnalat și
semnalează discriminări
fățișe, așa cum o cere fișa
dosarului de candidatură pen-
tru CNCD. Și a făcut-o prin
zeci de documente și scrieri.
Dar, în publicistica lui, candi-
datul Țene prezintă discrim-
inarea continuă a românilor,
văduviți de dreptul lor de a-și
promova istoria, de a-și apăra
valorile, de a avea o reală lib-
ertatate de exprimare.

Or, nu de discrim-
inarea majorității de către
trădătorii de țară sunt
interesați cei din Coaliția anti-
discriminare, APADOR-CH și
încă vreo 17 plimbă vorbe.
Care urlă în numele grupului
de apărare a societății, de
fapt, a privilegilor lor,
combătând anumite candida-
turi pentru CNCD prin, exact!,
promovarea unor discriminări
fățișe. A taxării, de exemplu,
pe post de delict de opinie „a
admirației” de care se face vi-
novat istoricul Țene când
vorbește despre Mareșalul An-
tonescu…

De fapt, istoricul Ionuț
Țene nu a avut dezlegarea
„dânșilor”… Și nu este vorba
doar de vremelnicele asociații
care se înfoaie pe post de
cocoși de pază ai societății, în
fapt găini orbecâind după
„mălai”, dar cum cineva tre-
buie să facă referatul de în-
fierare, APADOR-CH, în

numele Coaliției anti-discrim-
inare, a promovat tocmai o
discriminare spunând, nu doar
pe cine sprijină pentru șefia
CNCD (e dreptul asociației
tocmai ca dovadă a libertății
de opinie!) dar făcând și note
de înfierare la adresa celor ce
nu au dezlegarea lor. Or, asta
parcă nu mai e atât de demo-
cratic!

Iar partizanatul este
cât se poate de evident pentru
o „coaliție” de ONG-uri care
propune candidaturile dorite
dar solicită respingerea celor
venite „din afara”, fără a se în-
treba dacă partea a doua a
acțiunii lor nu este carecumva,
nu doar lobby pe lângă
instituțiile statului, ci trafic de
influență, poate chiar șantaj,
pentru a impune doar anumite
personaje?! Mai ales că Ra-
portul lor e trântit fix în moalele
capului decizional al alesului
țării: parlamentarul. Care o fi
dormind pe el, dar parcă nici
așa „groggy” nu e!

Și aproape că nici nu
mai contează numele acestor
asociații, parte a Coaliției anti-
discriminare. Căci oricum au
semnat doar pentru a fi și ele
parte a unui program. Progra-
mul de finanțare europeană al
proiectului care să ne învețe
cum să nu discriminăm (pro-
movând însă exact opusul!).
Că doar nu semnau moca,
nu?! Și nu contează pentru că,
și dacă ar fi fost puse să sem-
neze o decizie că pământul se
învârte invers, oricum ar fi
făcut-o!

Trist este că regăsim
acolo cel puțin un ONG de la
care aveam alte așteptări:
Centrul pentru Jurnalism Inde-
pendent. Păi, cum să vină o
asemenea asociație să se de-
clare împotriva prezenței unui
publicist? Doar pentru că tre-
buie să se arate cel puțin la fel
de intrigată precum cei ce au
învârtit în lăturile aruncate de
„combatiștii” în capul anumitor
candidați. Să semneze îm-
potriva unui publicist 
vinovat pentru o activitate
gazetărească ce reflectă toc-
mai ceea ce ar 
trebui să promoveze CJI:
independența editorială și
apărarea dreptul la opinie.

Semnând însă
această delațiune-raport, Cen-
trul pentru Jurnalism Inde-
pendent tocmai și-a pus
apostila de propagandist
paukerian. Ăla care te înhăța
pentru delict de opinie. La în-
ceput „opiniile” de prin scrier-
ile literare, apoi cele de pe
colțurile servețelelor uitate prin
cârciumi și, în cele din urmă,
la apogeul sistemului, pentru
ideile, și idilele!, din notele per-
sonale uitate sub perna
nevestei.

Cine sunt însă aceste
asociații și cine le-a dat acor-
dul să se maimuțărească în
numele nostru în fața sistemu-
lui pentru a spune cine și când
e potrivit? Au fost alese de noi
odată cu parlamentarii? Nu s-
au ales carecumva singure,
apoi între ele, bineînțeles
având un cap de pod de
finanțare dinspre felurite
direcții?! Cine a decis că ele
ne reprezintă pe feluritele seg-
mente de activitate? Unele de-
a dreptul bazaconii.

Bunoară, ce treabă
are „Contracepția Sexuală”, ca
asociație, pentru a-și da cu
părerea despre activitatea
publicistică a unui istoric? Și
de când trebuie să-și dea
cineva cu părerea asupra
subiectelor abordate de un
gazetar? Nu este oare tocmai
aceasta o discriminare, prin
impunerea prezenței printre
candidații la șefia CNCD a
unui publicist activ? Păi, da, că
ăsta gândește! De fapt, putem
pune și un jurnalist, dar nu din-
tre cei ce scriu, ci dintre cei ce
fac sluj pe la fel și fel de
asociații și catedre (numai că
locul gazetarului este în linia
„frontului”, nu în postura de
„moși Teacă”, așa cum sunt
mulți dintre cei ce se laudă a fi
gazetari, dar singurele lor
scrieri sunt delațiunile și
mulțumirile pupincuriste!).

Cârcotașii „coaliției” îi
reproșează lui Ionuț Țene o
„intoleranța etnică și
religioasă” (de spui că e vorba
de un soi de alergen, o
intoleranță la lactoza ei de
Coaliție anti-disciminare!). Și a
propros, anti-discriminarea
cui? Sau combatiștii sunt
plurivalenți și se pricep la
orice?

Dacă am fi indulgenți
am spune că aia care au sem-
nat ca primarii lista anti-Țene
au vrut să facă pe inteligenții.
Dar nu le-a ieșit. Că erau mulți
și în turmă. Sau poate s-au
simțit discriminați față de cei
ce nu trebuie să facă pe
inteligenții. Și de aia au sem-
nat. Să-i dea cu sofismul anti-
discriminării peste nasul
candidatului. De fapt, al
candidaților, că li s-a stricat la
burtă de trei ori, pentru doi
„presari” (Ionuț Țene și mihai
Tociu) și un liberal (Ștefania
Stoican) fără studiile juridice
necesare. Să mai spună
careva că nici asta nu e dis-
criminare! Sau, de fapt, vina
lui Ionuț Țene e aceea că a
semnat în „Națiunea”, din
paginile căreia combatiștii
coalizați citează masiv în în-
fierarea lor către Parlamentul
României?!

●

Deznaţionalizarea RomânieiDeznaţionalizarea României

Viorel
Sandu

DD ezna ţ i ona l i za rea
României a fost şi încă mai este
un deziderat pentru forţe oculte
ce acţionează încă în strânsă
colaborare cu trădătorii auto-
htoni, de neam şi ţara! Acest
“Plan strategic” a fost conceput
în etape, aşa cel puţin se vede
şi mai ales îl simţim noi toţi în
prezent.

Prima etapă, cea
cuprinsă între anii 1990-2000,
este etapa în care după
asasinarea cuplului Ceauşescu,
printr-un sistem foarte complex
de manipulare şi dezinformare,
securisto-comunist, a fost
instaurată încet dar sigur,
„Crima Organizată’’. O mafie
politico-economică. Sub
Ceauşescu s-a construit o reţea
de ordonatori unici de cont, care
avea misiunea de a produce
valută din mediile economice
externe, destinate în principal,
achitării accelerate a datoriilor
externe. După lovitura de stat
din decembrie 1989, aceşti op-
eratori de cont, ofiţeri ai Depar-
tamentului de Informaţii
Externe, nu au mai vărsat la
bugetul de stat aproximativ
șapte miliarde de dolari. Au fost
354 de ordonatori unici de
cont.Primele surse de finanţare
de care au profitat designerii
democraţiei originale, au fost
următoarele: două miliarde de
dolari reprezentând exporturile
industriale şi alimentare, din
1989, bani gestionaţi de fosta
securitate; două miliarde de
dolari proveniţi din exporturile
de arme în ţările arabe şi Africa,
suma aflată tot în conturile op-
erative ale DIE. Banii sustraşi
au finanţat structura noilor
formaţiuni politice care au ruinat
România timp de 25 de ani.
Restul sumelor, în valută, care
au fost rătăcite în conturile
securităţii, au finanţat apariţia
primelor bănci private. Gru-
parea mafiotă, de fapt un club
închis al elitei nomenclaturii co-
muniste a fost formată din
ofiţerii DIE, UM 0107/AVS
acoperiţi în BRCE, ICE
Romtehnica, Terra, Dunărea,
Delta, Crescent, Carpaţi, Trawe,
Agroexport etc. Apoi, s-a trecut
la decapitarea industriei
româneşti şi a economiei în
ansamblul său. Zeci şi sute de
fabrici, combinate şi între-
prinderi au fost dezmembrate,
tocate, vândute şi/sau transfer-
ate către alte entităţi economice
private, interne dar mai ales ex-
terne. Sub diverse lozinci, cre-
ate special pentru manipularea
şi dezinformarea maselor,
aceste entităţi economice au
fost definitiv dezmembrate şi
vândute, piesă cu piesă! Cine
au fost cei care au aprobat
acest haos economic? Tocmai

capii reţelelor de crimă
organizată, instauraţi la putere
atunci, cei veniţi din eşaloanele
2 şi 3 ale PCR şi Securităţii şi
care au fost rapid transformaţi
în politicieni „seriosi’’ de care
ţara avea nevoie… Inutil să mai
prezentăm nume, toată lumea i-
a văzut, aplaudat şi votat!

Mi de locuri de munca
au fost anihilate, mii de şomeri
au bântuit şi mai bântuie şi
acum societatea românească.
Degeaba au încercat oamenii
să se răzvrătească, prin greve
şi demonstraţii de masă, fiindcă
acestea au fost rapid „rezol-
vate’’ printr-o acţiune de mare
amploare de neutralizarea con-
trolului social, prin cumpărarea,
şantajarea sau denigrarea lider-
ilor de sindicat şi/sau ai opoziţiei
democratice, abia înfiripate. Un
remember… Mineriadele lui Ili-
escu şi toată clica sa, apoi câţi
lideri de federaţii şi uniuni sindi-
cale nu au fost cumpăraţi cu
funcţii politice şi/sau administra-
tive, iar alţii au „cazut’’ de la sine
pe acest front nevăzut al
manipulării informative!

Aceşti ani ’90-2000 au
fost anii fatidici, când s-a con-
solidat „Crima organizată”
concretizată printr-un grup
infracţional stabil (puterea
politică), un lider şi o ierarhie a
subordonării foarte strictă
(acţionând în special subver-
siv), precum şi un sistem de
neutralizarea controlului social
(distrugerea şi anihilarea
oricărei forţe de opoziţie
democratică). De aici s-a trecut
la etapa a doua cea cuprinsă
între anii 2000 şi 2010.
Perioadă în care, cu
consolidările de rigoare arătate
mai sus, s-a trecut la infiltrarea
crimei organizate la nivel de
instituţii prin mafiotizarea şi poli-
tizarea excesivă a tuturor
instituţiilor statului. Nimic nu a
rămas necontaminat de acest
flagel, de această tumoră
canceroasă. Absolut nici o
instituţie, agenţie, inspectorat,
minister etc! Caracteristică
principală a acestei perioade se
poate traduce astfel:O preocu-
pare permanentă de a corupe
persoane influenţe din legislativ,
executiv, aparatul judiciar, ser-
vicii secrete şi prin numiri de
şefi politici şi infractori în aceste
compartimente vitale; Un sistem
eficient de manipulare a opinei
publice, creat prin subor-
donarea unor concerne de
presă şi mass-media, cu
jurnalişti bine „instruiţi” şi plătiţi
pentru acest gen de activităţi;
Un mecanism eficient de
spălare a banilor, bine pus la
punct, printr-o economie
subterană, în strânsă corelaţie
cu sistemul bancar.

Tot acum avem şi o
concretizarea a devalizării şi
distrugerii sistemului bancar.

●
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Scaunul și Așezarea de-a lungul istoriei la poporul român (1)Scaunul și Așezarea de-a lungul istoriei la poporul român (1)

George V.
Grigore

SScaunul avea să fie
primul element de mobilier ce
apare în vatra locuită de fiinţa
umană bipedă ce, din când în
când, simte nevoia să îşi
odihnească membrele infe-
rioare supuse unui mai mare
efort după căpătarea
verticalităţii. Dacă mersul în
patru labe echilibra natural
greutatea omului distribuind-o
către toate cele patru membre,
câştigarea poziţiei bipede avea
să fie făcută prin sacrificarea
membrelor inferioare ce tre-
buiau să suporte acum în-
treaga greutate corporală.
Statul jos avea să aducă şi
sedentarizarea, organizarea
statală, statornicia. Omul avea
să devină „aşezat la casa lui”,
„cu scaun la cap”.

În istoria mobilierului
se menţionează că istoria mo-
bilei începe cu Antichitatea,
deoarece din această perioadă
datează primele semne ale
dezvoltării gustului pentru fast
în decorarea şi mobilarea
locuinţelor. Înainte de Antichi-
tate, comunităţile primitive ale
Paleoliticului şi Neoliticului se
adăposteau în peşteri, inter-
venind foarte puţin asupra
condiţiilor oferite de natură.
Oamenii se multumeau să
adune câteva pietre în jurul
focului sau, în zonele calde, să
ridice adăposturi din crengi îm-
pletite şi frunze, sprijinite la
colţuri pe pari. În Neolitic,
familiile de păstori şi agricultori
construiau colibe cu pereţi din
crengi sau pietre lipite cu
argilă. Antichitatea a adus o
dezvoltare considerabilă în
privinţa construcţiilor de
locuinţe şi a mobilierului, de-
spre care vom vorbi în cele ce
urmează.

Arheologii au de-
scoperit că în Egiptul antic se
construiau acum 6000de ani
locuinţe din cărămidă nearsă,
cu elemente de structură din
lemn. Abia două milenii mai
târziu au început să se dez-
volte mari oraşe, cu
reşedinţele somptuoase ale
clasei dominante. În palatele
egiptene apar primele piese de
mobilier din lemn de cedru,
vopsit şi cu diferite încrustaţii
din pietre semipreţioase, sidef
şi ceramică. Dintre aceste
piese de mobilier, multe s-au
păstrat până în ziua de azi, în
tezaurele regale descoperite în
mormintele faraonilor: scaune
cu spătar, taburete simple sau
pliante, tronuri impunătoare
(Tronul lui Tutankamon; 1341-
1324 î.Hr, canapele, paturi sau
divane ce imitau prin forma lor
silueta unor animale, lăzi sau
laviţe. Este important de
menţionat faptul că mobila
egipteană a influenţat mult
dezvoltarea mobilei din arealul
civilizaţiei greceşti şi romane şi
a constituit principala sursă de
inspiraţie ale „stilului Empire”
din Europa, de la începutul
secolului al XIX-lea. Din zona
Asiei Occidentale a civilizatiei
Babiloniene şi Asiriene, cel mai
distinctiv obiect de mobilier a

rămas tronul împodobit cu
perne bogat tapisate şi cu pi-
cioare zoomorfe ce imitau la-
bele animalelor. În Grecia
Antică mobilierul a evoluat, de-
venind mai confortabil. Tronul
era acoperit cu blănuri şi piei
de animale şi era rezervat
stăpânului casei. Scaunele
rezervate femeilor aveau
planul de şezut şi picioarele
create cu forme curbate, ceea
ce le făcea mai comode şi mai
elegante. Se mai foloseau
destul de des şi taburete
tapisate cu pânză sau piele,
sau perne mari pe care se
putea sta. Paturile erau înalte
şi acoperite cu salteleaşezate
pe chingi legate de cadrul
acestora. Mesele erau de
formă rectangulară sau ovală
şi nu foarte înalte.
Îmbrăcămintea, cât şi alte
obiecte personale sau casnice
se ţineau în lăzi (laviţe), pe
care se putea şi sta. Romanii
au preluat majoritatea pieselor
de mobilier de la greci, printre
care taburetul cu patru picioare
şi scaunul pliant.

Jilţurile erau făcute din
bronz sau marmură, cu ele-
mentele de susţinere în formă
de animale reale sau fantas-
tice. Paturile aveau forme
diferite sau erau făcute cu un
capăt mobil (rabatabil), pentru
a fi folosite la citit, luat masa,
dormit, fiind turnate din bronz.
Dacă la greci mesele erau
aduse în încăpere numai
atunci când se lua masa, la ro-
mani acestea devine piesa de
rezistenţă a mobilierului, fiind
făcute din bronz, marmură sau
lemn, dreptunghiulare sau ro-
tunde. Mesele aveau trei sau
patru picioare, ori erau
susţinute pe capre (picioare în
X). Picioarele se terminau în
elemente artistice create în
forme zoomorfe. Acest mobilier
al civilizaţiilor din Antichitate a
constituit o importantă sursă
de inspiraţie pentru multe stil-
uri de mobilă dezvoltate mai
apoi în întreaga Europă, în-
cepând din periaoda
Renaşterii, până în zilele noas-
tre.

În munţii noştri
Carpaţi, pe culmi stâncoase ce
oferă călătorului privelişti miri-
fice şi mai peste tot unde
există chilii rupestre se află
dăltuite aşa numitele Scaune
de piatră, zise şi Scaunul lui
Dumnezeu (la Aluniş) sau
Scaunul lui Negru Vodă (la
Cetăţuia).

În zona misterioasă a
Ţării Luanei, acolo unde
abundă grotele presihaştrilor
cu mesaje scrijelite în piatră,
pe raza localităţii Sibiciu, sau
mai precis în vârful dealului de
diatomită de lângă Burduşoaia
din judeţul Buzău al Munteniei,
se află multe scaune enigmat-
ice săpate în roca de calcar,
aflate atât la exterior, cât şi în
interiorul chiliilor rupestre ce
sfredelesc roca nisipoasă
diatomitică sau pe cea
calcaroasă. La Aluniş (în chilia
mare, dar şi afară, la Dionisie,
la Peştera, acestea sunt la in-
terior. Aceste vechi biserici şi
chilii săpate în stâncă, ale
căror rămăşiţe se pot vedea şi

astăzi sunt una din cele mai
mari atracţii ale acestei zone
din judeţul Buzău. Se spune că
primele urme de locuire de aici
datează din secolul III era
noastră. Cea mai
impresionantă concentrare de
schituri rupestre se află
aşezate în Masivul Ivăneţu,
una din grupele montane cele
mai puţin înalte ale Munţilor
Buzăului. Aluniş, Nucu, Aga-
tonul Nou, Agatonul Vechi,
Peştera lui Iosif, Chilia lui Dion-
isie Torcătorul şi Biserica fos-
tului schit Fundata, Uşa Pietrei
şi Piatra Îngăurită sunt tot
atâtea vestigii despre care unii
istorici susţin că acestea
reprezintă leagănul
creştinismului din România. În
aşezările rupestre din Masivul
Crucea Spătarului (de la
„spătarul” unui scaun? sau „cel
ce asigură spatele cuiva”, „cel
care asigură paza şi protecţia
cuiva”) au locuit acum 1700 de
ani primii misionari creştini
sosiţi din Orientul Mijlociu, ca
să propăvăduiască învăţătura
lui Hristos. Dintre cele aproape
20 de aşezări monahale ru-
pestre, cea mai veche este
grota Fundul Peşterii, care a
fost locuită încă din secolul VI
Î.Hr. Aceasta are încrustate pe
pereţi mai multe scrieri
nedescifrate, dintr-un alfabet
necunoscut.

Lângă comuna Şinca
Veche din judeţul Braşov, sub
dealul Pleşu, în cotul format de
Munţii Făgăraş şi Perişani, la
45 de kilometri de Braşov şi la
22 de kilometri de Făgăraş se
află mănăstirea rupestră Şinca
Veche. Acesta este un vechi
lăcaş de cult săpat în piatră,
unde se vine pentru mister şi
legendă. Numit „Templul Ur-
sitelor”, „Mănăstirea Săpată în
Piatră”, sau „Templul de la
Şinca Veche”, acestui loc i s-a
dus vestea ca lăcaş de
reculegere şi rugăciune, de îm-
plinire a dorinţelor bune şi de
comunicare cu un alt plan.
Acest loc de cult este catalogat
de unii istorici cu o vechime de
aproximativ 7000 de ani. El
apare în acte în secolul al XII-
lea şi este cunoscută, pe lângă
numeroasele vestigii arheolog-
ice încă nevalorificate, graţie
istoricului şi filologului român
Gheorghe Şincai, a cărui fami-
lie îşi are rădăcinile aici.
Mănăstirea rupestră nu poate
fi datată cu precizie, dar mai
are şi o curiozitate: are două
altare, ceea ce îi face pe mulţi
să susţină că nu are o origine
creştină. Istoricii spun că tem-
plul este unic în lume, însă
locul este controversat, iar
opiniile sunt diverse. A fost
folosit ca loc de refugiu şi
rugăciune de către călugării
ardeleni hăituiţi de Maria
Tereza în anii 1700, pentru a
trece la catolicism. Cu toate
acestea, în nici una din
încăperi nu există vreun semn
al crucii. În schimb, în cea de a
două încăpere - de dimensiuni
mai mici -, cea care
adăposteşte şi altarul acestui
lăcaş, se află săpat pe perete
un simbol asemănător lui Yin-
Yang (o clepsidră) precum şi
Steaua lui David, lucruri ce dau

de gândit arheologilor, dar şi
celor care studiază istoricul
locului. Aici, la Şinca Veche, se
află un bolovan dăltuit ca şi
scaun, răzleţ şi nenumit,
asemănător cu cel de la Nucu,
Ruginoasa sau Piatra Rotării.

În comuna Cetăţeni
din judeţul Argeş, la 20 de kilo-
metri SE de Câmpulung şi la
47 de kilometri de Târgovişte
se află Mănăstirea Cetăţuia.
Este clădită pe vârful unei
stânci şi atribuită de tradiţie
secolelor XIII – XIV, aşa cum
menţionează V. Drăguţ în
1976. Aşezată pe o culme de
piatra aflată între Valea lui
Coman, Valea Chiliilor şi apele
Dâmboviţei, aceasta se
învecinează la nord cu culmea
Carpaţilor Musceleni şi spre
sud cu Valea Dâmboviţei.
După această culme ni se
înfăţişează spre miazăzi o
privelişte minunată: valea larg
deschisă a Dâmboviţei şi
şoseaua asfaltată care o
însoţeşte până în depărtări. În
timp ce în alte locuri-respectiv,
Munţii Buzăului – bisericile ru-
pestre pot fi reconstituite doar
prin presupuneri şi ipoteze,
având la bază puţine date ma-
teriale, există însă un grup de
asemenea biserici rupestre
care şi-au menţinut până în
ziua de astăzi funcţiile de „Altar
al Domnului”, acestea fiind sit-
uate într-un fel de „triunghi
tainic”, într-o nişă ecologică
ocrotitoare a obiceiurilor, da-
tinilor şi tradiţiilor româneşti.
Este vorba de zona Muscelului
Muntenesc, iar bisericile ru-
pestre aflate încă în funcţiune
sunt: Mănăstirea Corbii de
Piatră, Mănăstirea Nămăieşti
şi Mănăstirea Cetăţuia Negru
Vodă.

În acest Sfânt Locaş
cu numele Cetăţuia lui Negru
Vodă, îşi vor găsi refugiul de-a
lungul istoriei, la liniştea
zidurilor şi laolaltă în rugăciune
cu sihaştrii, Nicolae Alexandru
Voievod, Ioan Radu Negru
Voievod, Vladislav Vlaicu, Vlad
Ţepes, Mihai Viteazu, Matei
Basarab la 1634, Constantin
Şerban Vodă la 1658, Sfântul
Martir Constantin Brâncov-
eanu la 1690, din a cărui
poruncă s-a pictat cel de al
doilea strat în biserica din
stâncă; Stolnicul Constantin
Cantacuzino, la 1775; primul
rege al României Carol I, ce a
vizitat în câteva rânduri ruinele
vechii cetăţi. În tradiţia locului
se spune că pe culmea
abruptă de piatră ce se înalţă
între râul Dâmboviţa şi pârâul
Cetăţuia a existat o cetate de
rezistenţă de pe vremea
ocupaţiei romane. Cetatea ar fi
fost loc de refugiu şi pentru
legendarul domn Negru Vodă
al Ţării româneşti, care îşi avea
aici şi o peşteră de taină
numită până astăzi „Peştera lui
Negru Vodă”. De la aceasta
cetate şi-au luat numele atât
muntele cât şi satele dinprejur.
Valea stâncoasă a pârâului
Cetăţuia este bogată în
peşteri, unele naturale, altele
scobite cu dalta de mâna
sihaştrilor. Aici s-au nevoit
numeroşi călugări sihastri, mai
ales în secolele XIV-XVIII, care

au avut aceeaşi faimă şi
înălţime duhovnicească ca şi
cei din Munţii Buzăului. Unul
dintre aceşti sihaştrii a fost de-
scoperit în ultimele decenii,
într-o peşteră suspendată pe
panta muntelui. În fundul
peşterii s-au găsit osemintele
cuviosului, galbene, mirosi-
toare, nemişcate de mâna
omului, aşezate într-o
scobitură de piatră în formă de
sicriu, iar deasupra pe perete
scria în piatră „Ioanichie Schi-
monah 1638”. Sunt singurele
moaşte întregi ale unui cuvios
român din secolul al XVII-lea
păstrate până în zilele nostre.

Cu privire la ctitorul
bisericii rupestre, Virgil
Drăghiceanu consideră că ar fi
fost voievodul Nicolae Alexan-
dru Basarab, fiul lui Basarab I.
Nicolae Alexandru apare în al
treilea strat din fresca din naos.
Însă tradiţia locală susţine că
adevăratul ctitor a fost Negru
Vodă şi că urmele tălpilor de
picior uman din piatră aflate
aici sunt ale acestui voievod şi
ale doamnei sale, Margareta.
Biserica Cetatea Schitului,
atribuită voievodului Negru
Vodă, s-a construit concomi-
tent cu cetatea Câmpulungului
Muscel - oraşul a fost prima
capitală a Ţării Româneşti - în
secolul al XIII-lea.

Schitul Cetăţuia este
amintit şi în timpul marelui
voievod Mihai Viteazul care, în
anul 1595, după lupta de la
Călugăreni, a trecut prin
aceste locuri, sfătuindu-se cu
sihaştrii de aici, întocmai ca şi
marele Ştefan Muşat al
Moldovei, ce se conseia cu
Daniil Sihastrul. În anul 1658,
februarie-martie, domnitorul
Constantin Şerban s-a refugiat
aici, dar s-a retras din cauza
tătarilor spre Câmpulung. Con-
stantin Brâncoveanu, însoţind
în anul 1690 oastea turco-
tătară spre Ardeal, se
adaposteşte în aceste locuri,
biserica şi chilioarele fiind în
bună stare în acele vremuri.
Schitul era atunci metoc al
Mănăstirii Negru Vodă - Câm-
pulung Muscel. Biserica schit-
ului este aşezată într-o peşteră
naturală unde este şi un mic
izvor minunat, are 12 metri
lungime, patru metri lăţime şi
înălţimea până la boltă de 3,20
metri. Crestele munţilor din
apropiere poarta numele de
„Cavalerul Trac” sau „Negru
Vodă călare”, aflată lângă
„Peştera Moşului”, iar pe
partea dreaptă a Dâmboviţei
se află „Colţii Doamnei” – un
grup de stânci golaşe. Aici, pe
malul stâng al apei, pe lângă
stânca pe care se află „Ama-
zoana” sau „Femeia cu sabia”,
stânca pe care este chipul unui
dac şi alte semne şi forme sim-
bolice ancestrale, se află şi
„Scaunul lui Negru Vodă”
sculptat în piatră. Pe el apar
semne simbolice deosebite
(tridentul şi svastica), iar
mărimea sa ne face să ne
gândim la uriaşii de altă dată. 

●



4 Tichia de politician

Adevărată față a lui Traian Băsescu!Adevărată față a lui Traian Băsescu!

Petre
Iosipescu

TTraian Băsescu are
nişte săptămâni proaste,
deşi lasă impresia că nu se
lasă contaminat de
indispoziţii prosteşti, sur-
venite pe fondul reţinerii
Elenei Udrea, marea sa
investiţie de încredere în
politică.

Deplasarea fostului
preşedinte la Parchetul
General a desfundat ţevile
presupunerilor, aşa că sce-
nariile au prins a curge, la
început maronii, apoi uşor
limpezite. Pisica cu clopoţei
a şantajului a fost aruncată
în ograda sa. 

Analiştii şi-au tras
iute pe cap straiele
preţiozităţii şi s-au pus pe in-
terpretat vorbele, mimica,
ridicările din sprînceană,
analizând sintactic şi morfo-
logic mesajul lui Traian
Băsescu, slobozit din prid-
vorul PMP. Unii mai buni la
matematică au calculat şi
anii de puşcărie pe care fos-
tul şef al statului i-ar putea
capăta pentru presupusul
şantaj în formă continuată,

abătut asupra Gabrilei
Firea. Băsescu în loc să
răspundă la întrebările
ziariştilor a preferat să
arunce o găleată de lături
asupra unora dintre ei.
Probabil s-a gândit că în
cazul Firea dracii nu sunt
atât de negri pe cât sunt în-
gerii de albi.

Detaşarea, aerul

rece şi competent nu-l mai
prind, deja, pe Traian
Băsescu. Este expresia
disperării. Avea dreptate

Elena Udrea când clama că
nu împarte cu nimeni
“moştenirea” lui Băsescu.
Un deşert se întinde după
zece ani de domnie ai lui
Traian Băsescu la
Cotroceni. Totul e praf şi
pulbere. Prietenii, trainice
odinioară, cu o media
docilă, care ţinea aproape,
nu mai rezistă şi vedem

acum doar reproşurile lui
Traian Băsescu, dezordo-
nate şi lipsite de logică.
Pulifricii s-au dat la fund,

semn că s-a încheiat un
ciclu, semn al apusului de
mandate pentru creatorul
băsismului.

Urmărirea penală
pentru şantaj a lui Traian
Băsescu, cum deja s-a
anunţat în povestea cu
Gabriela Firea, nu este
deloc o bagatelă, decât
poate prin raportare la alte

fapte săvârşite de acesta
de-a lungul timpului. De
bine, de rău, Băsescu a fost
preşedintele României timp

de zece ani. Desemnat prin
vot popular. Nu a fost cea
mai bună soluţie. Asta se
poate spune acum.
Încercările de a-l bascula
prin referendum au eşuat
sistematic, atât în 2007 cât
şi în 2012. 

Traian Băsescu cel
de azi nu mai este cel din
2005. 

A pierdut puterea şi
pârghiile prin care 
şi-o exercita, transformând
exigenţă morală şi politică
într-un desfrâu resentimen-
tar, încurcând criteriile,
lăsându-se, pe scurt, orbit
de întuneric şi putere. După
ce se asamblase în parti-
zanul obiectivităţii, Traian
Băsescu a devenit tereti-
cianul unei drame care este 
inanalizabilă. 

După atâtea teste
de moralitate, de justiţie
ideologică, de principialitate,
între recuperaţi şi muri-
bunzi, îl vedem astăzi pe
Traian Băsescu. 

Cu adevăratul său
chip.

●

Iohannis a început prigoana eroilor români cu… Avram IancuIohannis a început prigoana eroilor români cu… Avram Iancu

Ionuț
Țene

NNici în visele mele
cele mai negre nu am crezut
că România va avea un
preşedinte, care nu simte
un dram româneşte, un fel

de copie masculină a lui
Ana Pauker, într-un context
istoric care începe să
semene deja cu criminalii
ani 50, când „helvigii” con-
duceau ţara pe culmile
bolşevismului. 

Acum „democraţii”
minoritari, care exaltă dis-
criminarea pozitivă, doar pe
Facebook şi în interviuri cu
presa străină, că cea
românească le pute a…
valahi, au început prigoana

eroilor români.
Culmea cinismului şi

deconsiderării eroilor nea-
mului românesc – Klaus Io-
hannis a respins legea din
parlament făcută de colegul
său de PNL, Crin An-
tonescu, prin care Avram
Iancu era declarat „Erou al

Naţiunii Române”. 
M-am şi mirat de

fapt că senatorul Crin An-
tonescu a promovat o astfel
de lege, deoarece el se spe-
cializeze pe „legea anti-
legionară”, cum greşit o
numeşte şi amicul meu
Florin Dobrescu, de fapt ar
trebui numită „ordonanţa
anticonstituţională” prin care
se interzic valorile, tradiţia,
credinţa şi eroii neamului
nostru.

Klaus Iohannis se
dovedeşte pe zi ce trece
marioneta slugarnică în
mânile străinilor care l-au
adus în fruntea României.
El nu întâmplător şi-a adus
consilieri la Cotroceni, pe
autorii morali ai legii anti-
româneşti şi pe scriitoarea

anticreştină, pe banii lui
Soroş, ca purtăror de vorbe
goale. Klaus Iohannis în-
cepe mai întâi să se „certe”
cu eroii neamului nostru, să
ne desfiinţeze trecutul şi is-
toria pentru a deveni
românii nişte spălaţi pe
creier în poziţie de drepţi în
faţa intereselor anglo-amer-
icane şi a companiilor
multinaţionale. Pentru a
reuşi ca România să devină
o subcolonie africană, tre-

buie să se şteargă cu bu-
retele istoria, valorile şi eroii
noştri. Iohannis, ca un
urmaş nedemn al aus-
triecilor perfizi care l-au
făcut „nebun” pe Avram
Iancu acum 166 de ani,
respinge o lege care
recunoştea simbolic erois-

mul Crăişorului Munţilor,
într-o epocă când tot ce-i
românesc e interzis şi călcat
în picioare. 

După ce ni-l vor in-
terzice pe Avram Iancu,
păpuşarii din spatele lui Io-
hannis vor continua să ne
şteargă din istorie şi memo-
ria colectivă pe ceilalţi eroi
naţionali. 

Nu întâmplător man-
ualele alternative nu mai
amintesc nimic de Ştefan

cel Mare, Mihai Viteazu,
Nicolae Bălcescu, Cuza
Vodă sau Iuliu Maniu. Pe
Ion Antonescu l-au trecut la
subsolul istoriei, la fascişti.
Dacă au curajul să-l
batjocorească pe Avram
Iancu, simbolul intim al în-
tregii naţiuni române, aceşti
oameni fără Dumnezeu şi
neam din fruntea ţării nu au
nicio remuşcare să ne
arunce în aventuri
războinice la ordin. 

Azi ne interzic să-l
facem erou pe Avram Iancu,
mâine ne vor interzice să-i
cinstim pe martirii şi
mărturisitorii închisorilor co-
muniste, poimâine ne vor
băga la închisoare, pe cei
care mai credem în biserică
şi în poporul nostru româ-
nesc.

Vin vremuri grele, de
prigoană. O vină o poartă
presa şi jurnaliştii plătiţi cu
pungi de plastic care au dus
o campanie furibundă de
manipulare a românilor îm-
potriva valorilor şi demnităţii
naţionale. 

Acum tac chitic şi nu
scot un cuvânt despre moji-
cia lui Iohannis. Oricum
pentru români, Avram Iancu
rămâne eroul naţional, care
nu-i va uita şi ierta, de din-
colo de mormânt, pe aceşti
pigmei la suflet şi trecători în
fruntea ţării.

●



Ghimpele Națiunii

DNA – antecamera „regăsirii” (aleșilor!)DNA – antecamera „regăsirii” (aleșilor!)

Cezar 
A. Mihalache

RRobul lui Dumnezeu,
Dan Coman Șova, ar putea
să-și înceapă fiecare zi cu o
astfel de rugăciune! La fel de
plăcută precum cea din ziua
de „Buna vestire” a… votului.
Mai ales la „tubulatură” unde
chiar i-ar tihni un astfel de mo-
ment. Că tot s-a antrenat cu
responsabilitate în cadrul
Grupului de rugăciune al Sen-
atului (de rugăciune pentru ei,
nu pentru noi!), începându-și
prima zi din restul vieții sale
de proaspăt reîntors pe calea
credinței cu o rugăciune.

Din păcate, nu l-a
găsit acolo pe colegul Vos-
ganian. Care are pesemne
alte grupuri de „rugăciune”. Și
cum nu l-a găsit nu a avut nici
mir la el, nici carte de
rugăciune. Pe ultima probabil
i-a șterpelit-o „Remusica”
pentru delfinarul lui de plantă
liber cugetătoare. Ba, la cât
de imprevizibilă este
„aceasta”, poate i-a pus acolo
și un proiect de parteneriat
civil pe care se tot luptă să-l
treacă prin parlament. Iar ăla
chiar i-ar putea servi lui Dăniță
la „tubulatura”. Și în restul
vieții lui pe unde o mai ajunge!

Așadar, cu o
rugăciune spusă de dimineață
(mai avea un pic și venea di-
rect biserica la el, dar s-ar
putea să nu mai prindă în-
vecinarea Parlamentului cu vi-
itoarea Catedrală a neamului,

poate cu cea a capelei de la
Rahova!), Dan Șova a venit în
fața colegilor să se apere. Și
cum a uitat uleiul acasă, a fost
miruit la fața locului de deja
celebra doamnă senator
UNPR Florina Jipa. Fostă
magistrat, fostă candidat la
CCR pe locul de extracție al
Greblei penale (și să fi văzut
celebritate dacă ieșea
judecător CCR!), angajată

part-time a bisericii întru
miruirea mai tinerilor colegi,
sau poate doar exponent al
rolului pe care îl va avea de
acum înainte UNPR în
miruirea penalilor social-
democrați!, și care ne urla de
pe holurile Parlamentului, ca
un adevărat magistrat, să o
mai lăsăm cu mama ei de
Constituție!

După miruire (iar Dan
Șova ar putea păstra ceva
ulei și pentru viitorul imediat,
sigur îi va folosi la „tubulatură”

când va ajunge, în cele din
urmă, acolo!), senatorul a de-
zlegat și cugetarea din sfânta
zi a (ne)dezlegării la peștele
corupției: „Dumnezeu să fie
cu noi, să se facă cum vrea
EL”. Aici se vede dară că doar
accidental a deschis ușa
grupului de rugăciune. Ori
poate nu a fost nimeni pe
acolo să-l îndrume… Nici
măcar un preot care să-l

învețe taina vorbelor! Că ăștia
au venit doar când s-au luptat
să-și apere drepturile ca pro-
fesori de religie. Și nu mai
calcă prin Parlament, nici
măcar acum când slujbașii
necuratului dezbat „partener-
iatul civil” între necurați și
necurate, fiecare cu partea lui
(!), din „curricula” remusiană.
Și care ar fi trebuit să-l învețe
pe senator cum să se
smerească în fața colegilor
printr-un: „Dumnezeu fie cu
noi, facă-se voia Lui!”.

Oricum, de acum,
preoții s-ar putea ruga ca toți
parlamentarii să treacă pe la
DNA. Că ajunge DNA ante-
camera BOR-ului la cât de re-
pede îl regăsesc cu toții pe
Dumnezeu când începe câte
o anchetă. De ar putea deveni
tot parlamentul o mare
cameră de rugăciune. De-
sigur, există riscul ca DNA să
devină și camera de selecție

a preoților, măcar prin faptul
că, ajunși acolo, și ei l-ar
putea regăsi, cu adevărat!, pe
Dumnezeu.

Și a fost un vot cu
adevărat inedit în Senat în
ziua dezlegării la peștii cei
mari! La patru urne pentru
două capete. Cu două rezul-
tate, dar de unde știm că
restul parlamentarilor care nu
au descoperit încă grupul de
rugăciune pentru… libertate!)
nu au încurcat urnele (că
bilele oricum le-au încurcat de

mult!)?! Un vot cu două rezul-
tate care arată clar cele două
Românii: una pentru căței și
cealaltă pentru dulăi! Că
delfinii, nu votează, nu?!

Și totuși, poate că
popilor le-ar fi fi fost mai de
folos rezultatul invers: Vâlcov
în libertate că putea dona și el
bisericii, pentru eficiența unei
rugi nespuse, trei lingouri de
aur, pe când Șova trebuie să
ceară voie de la mămica să
dea și el un capăt de ață pen-
tru felul în care i s-a cusut
rezultatul! Ori poate e vorba
de vechiul principiu: Vâlcov și-
a făcut datoria (codul fiscal
ne-a mai dat un leu!), maurul
poate să dispară! Șova nu a
făcut nimic, nici măcar un
mare nimic!, așa că mai
rămâne în „echipa”
credincioșilor (în crezul roșu!).

Evident, în cele din
urmă, și Ponta Ș(i)-o-va lua!
Cu tot cu aghiazma la flacon
a doamnelor anti-Constituție!
(Până atunci, nici măcar el nu
poate fi acuzat de ipocrizie
când a spus că PSD va vota
pentru încuvințări. Căci, nu-i
așa, nu PSD a blocat Justiția,
ci voia lui Dumnezeu!). Dar cu
adevărat interesant va fi mo-
mentul în care la purgatoriul
anchetelor va fi adus necred-
inciosul tovarăș Ilici. Îl va
regăsi și el pe Dumnezeu și
se va lepăda de tot ceea ce i-
a învățat pe alții?!

●

Operațiunea „Salvați politicienii corupți”!Operațiunea „Salvați politicienii corupți”!

Viorel
Sandu

OObservăm deja
ample eforturi prin care
Mafiile politice ale găştilor
de partide, au pornit o
ofensivă pentru „superimu-
nitatea parlamentara”…
Este de-a dreptul imposibil
să lăsăm să treacă cu ved-
erea aceste tactici de
acoperire a infractorilor
politicieni şi de ascunderea
lor în faţa justiţiei. Astfel,
deputaţii au găsit soluţia
pentru a-şi face singuri scut
în faţa legii. 

Câteva propuneri de
modificare a Regulamentu-
lui Camerei Deputaţilor,
ieşite din comisia de regula-
ment şi urmând a intra la vot
final, le creează o super-
imunitate în faţa legii atunci
când procurorii solicită
reţinerea şi arestarea
preventivă. Concret, pe data
de 17 martie, Comisia de
regulament a aprobat
proiectul de Hotărâre privind
modificarea şi completarea
Regulamentului Camerei
Deputaţilor, în care sunt
strecurate modificări
esenţiale privind imunitatea
parlamentarilor, declarate
neconstituţionale încă din
2013 de CCR. Mai mult,

forma modificată acum este
identică cu cea respinsă 
de către judecătorii
constituţionali (conform sur-
sei, „Gândul”).

Prin urmare avem
de-a face cu o încercare

disperată de a se acoperi şi
a se ascunde unii pe alţii,
după ce s-au înfruptat din
banii noştri ai tuturor!

La această tenta-
tivă de obţinere a
„Superimunității” din partea
mafiei partidelor politice, noi
toţi cetăţenii cu drept de vot,
care i-am votat şi i-am trimis
acolo, avem dreptul de a le
oferi un „Vot de blam” şi de
a porni o campanie pe inter-
net (tot e la modă!) pentru a
boicota astfel de îngrădiri

ale Justiţiei, dar mai ales de
a ne uni forţele şi de a so-
licita un nou parlament şi o
nouă guvernare, curată de
această dată, prin alegeri
parlamentare anticipate
unde politicienii corupţi sau

cu dosare penale să nu mai
aibă acces.

Să ne unim așadar
forţele, aşa cum s-a proce-
dat şi la alegerile
prezidenţiale și să cerem
preşedintelui ţării începerea
procedurii de dizolvare a
Parlamentului. Este inad-
misibil pentru noi ca ţară să
avem atâţia politicieni
arestaţi pentru fapte de
corupţie, dar, în acelaşi
timp, Guvernul şi Parlamen-
tul să funcţioneze unitar şi

să acţioneze pentru
acoperirea infractorilor
politicieni.

Ce credibilitate mai
avem noi ca ţara europeană
când personaje din cadrul
instituţiilor cele mai au-

toritare în stat sunt arestate
și puse sub acuzare, fie şi
temporar? Ce autoritate mai
poate avea un Guvern cu
miniştri corupţi sau acuzaţi
de fapte de corupţie? Ce
credibilitate mai poate avea
chiar Preşedintele Ţării,
dacă acceptă şi tolerează
astfel de compromisuri, in-
admisibile în oricare dintre
ţările civilizate şi cu o
democraţie funcţională?

Indiferent cum
privim lucrurile, orice politi-

cian din oricare partid tre-
buie să se simtă mânjit şi
etichetat drepti corupt atât
timp cât acceptă tacit şi uni-
tar colegi corupţi, de nivelul
penalului, folosindu-se de
funcţiile din instituţiile statu-
lui pentru a-şi acoperi
delapidările din bugetul
aceluiaşi stat pe care îl
reprezintă… Nu poţi sta în
aceaşi gaşcă de infractori,
spunând că eşti curat şi
imun, atâta timp cât îi as-
cunzi şi eşti solidar cu in-
fractorii!

Nicăieri în lumea
civilizată, unde tindem să
ajungem, nu se admit
asemenea trocuri la nivelul
funcţiilor din stat!

Dacă nici acum nu
vom fi solidari cu decap-
itarea mafiei de către
Justiţie, acesta pe care o
avem, atunci să nu ne mai
mirăm de etichetarea
noastră a tuturor, acolo
unde mergem, că suntem o
ţară de hoţi, boschetari şi in-
terlopi, indiferent de capaci-
tatea noastră profesională
sau intelectuală!

●


