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„Păziţi neschimbat adevărul, 

dar să ocoliţi fanatismul.” 

- V. Gafencu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Cimitirul militar al decembriștilor Cimitirul militar al decembriștilor 
„prescriși” juridic…„prescriși” juridic…

Cezar Adonis
Mihalache

MMai bine le mai
aruncau câte o lopată de
pământ peste morminte…
Sau le mai turnau câte o
placă de ciment peste cei
doi metri de pământ care le
acoperă, se pare insuficient,
jertfa! Jertfa de care un sis-
tem încă se teme.

Clasarea Dosarului
Revoluției, dosirea lui

militărească, este o decizie
revoltătoare. În fața căreia
oricare altă tentativă de
restituire a unor puncte de
dreptate poporului român
pălesc. Căci, însăși
speranța și așteptarea a 25
de ani trecuți au fost
batjocoriți.

Mai trebuie doar ca
procurorii militari să vină cu
șurubelnița în mâneca tu-
nicii pentru a rade eroilor
numele de pe morminte, ba,
poate chiar să scoată la
maezat locurile de veci,
pentru că, dacă faptele de
omor nu au existat, nu au
existat, nu-i așa?!, nici
morții… Ori s-au prescris în
jertfa lor, acolo, într-o altă
lume poate mai echitabilă…

Procurorii ar trebui
să schimbe și numele cimi-
tirelor ce-i adăpostesc pe
tinerii noștri decembriști, din
cel „al Eroilor”, într-unul „al
Prescrișilor”… Un cimitir
național, primul care va
cuprinde în el și morții dar și
(încă) vii acelui Decembrie
înecat în sânge… Ba, poate
chiar ar trebui arunce și res-
turile de cosciuge și cruci,
să curețe locurile de veci de

cei 25 de ani de întrebări și
să planteze vilele somp-
tuoase ale dreptății lor de
sistem.

Este cea mai
nerușinată, nu spălare pe
mâini, ci alungare din istorie
a faptelor poporului român.
La umbra redeschiderii
Dosarului mineriadei, și a
inculpării pe bandă a
vinovaților, s-a aruncat o
lopată de pământ peste mo-
mentul renașterii noastre.
Peste izvorul libertății noas-

tre phoenix. Faptele națiunii,
faptele eroice ale națiunii
noastre, ce au stat în
spatele jertfei tinerilor în De-
cembrie 89, sunt apostilate
a negație cu forța pumnului
juridic al clasării inamov-
abile, bătându-se de acum
monedă pe dosarele ce scot
în evidență monstruozitatea
acțiunilor unor structuri so-
ciale ale aceluiași popor.

Iar procurorii ar tre-
bui să „claseze” și vechile
calendare… Să rupă defini-
tiv fila de decembrie, să o
înlocuiască cu un noiembrie
bis, ca lună de sărbătorire a
unei altfel de revoluții de oc-
tombrie roșu!

Din păcate, un
popor care tace la sigilarea
momentului său de
redeșteptare, de câștigare a
libertăților (deja, astăzi, ma-
joritar risipite în somnul
rațiunii), este un popor scos
din istorie. Din istoria clipei
sale astrale izvorâte în De-
cembrie 89. Căci un neam
care asistă la punerea pe
masă a monstruozităților
care nu l-au definit pe el, ci
pe larvele stanilist-comu-
niste, pentru a sări apoi la

șocul mineriadelor, totul
pentru a asista la izgonirea
gloriei sale din Decembrie
89, pentru a se contura o is-
torie în care să existe cel
puțin culpa vinovăției, un
astfel de neam nu mai are
forța unei națiunii, ci a unui
simplu popor aruncat în feu-
dalism.

Revoltător este și
felul fățiș sfidător în care ni
s-a aruncat în față tușul roșu
al justiției… Nu cel al justiției
civile, pe care o știam în

parte mânjită, ci chiar al ul-
timului său pilon de demni-
tate, justiția militară, a unui
parchet ce a azvârlit
Dosarul revoluției pe fereas-
tra unor interese… Pentru
că, dacă acum, la 25 de ani
trecuți, cu noi de față, cu noi
milioanele care am trăit
acele clipe de istorie, ca im-
plicare directă sau ca spec-
tatori, ni se servește o
trunchiere atât de violentă,
ce va fi peste alți 25 de ani,
când se vor fi stins, măcar
ca entuziasm, dacă nu și
prezență în rândul viilor
acelor vii ai lui Decembrie
89, toți privitorii jerfei?

Nu va însemna oare
că nu am fost învingători, ci
doar niște supraviețuitori?!
Și nu va mai însemna și că,
de fapt, am fost mai morți
decât cei ajunși sub
lespezile mormintelor de-
cembriste?!

●

Voi reprezentaţi poporul?Voi reprezentaţi poporul?
(epistolă către şparlamentari)(epistolă către şparlamentari)

George
Petrovai

NNedemni, nedoriți și
necalificaţi cârmuitori! Iată că,
după ce v-aţi mulţumit
stăpânii din lăuntrul şi din
afara României prin an-
tiromâneasca lege 217/2015,
acuma vă folosiţi căpăţânile
găunoase pentru înjghebarea
şi promovarea Legii împotriva
defăimării sociale, 
o preastupidă şi
antidemocratică făcătură,
prin care – dacă nu-i cu
putinţă să vă redobândiţi dra-
mul de onoare definitiv pier-
dut la intrarea în politică –
măcar veţi izbuti, cu spectrul
uriaşelor amenzi prevăzute
(până la 60.000 de lei!), să
strângeţi de gât presa
independentă şi curajoasă,
adică să lichidaţi ultima
redută a libertăţii câştigată cu
preţul atâtor jertfe la Decem-
briada din 1989.

Căci numai astfel,
prin desăvârşirea genocidului
economico-financiar (în-
treaga economie naţională
pusă pe butuci, plus datoria
externă de aproape o sută 
de miliarde euro) şi 
cultural-identitară (politica
indiferenţei, ba chiar a
dispreţului faţă de românes-
cul autentic), v-aţi creat drep-
tul à rebours la nemurire, nu
atât în istorie ca hidoase ex-
emple de antiguvernanţi, cât
mai ales în teratologie în cal-
itate de senzaţionale anomalii
sau erori ale naturii.

Puteţi fi mândri de
voi, deoarece în toată istoria
modernă a omenirii nu se
întâlneşte un caz aidoma
României postdecembriste,
ca – în doar un sfert de veac
– o ţară bogată, fără un cent
datorie la data preluării de
către voi şi cu creanţe de or-
dinul miliardelor să ajungă la
sapă de lemn (codaşă între
suratele ei europene), da-
toare vândută şi fără cea mai
mică şansă de redresare într-
un viitor rezonabil; ca o ţară
cu formidabile avantaje ab-
solute, în primul rând mil-
ioanele de hectare de
pământ bun de uns pe pâine,
să nu reuşească să-şi
hrănească populaţia în
scădere alarmantă, ci să
umble cu limba scoasă după
împrumuturi cu dobânzi striv-
itoare, din care apoi să poată
cumpăra circa 70% din ali-
mentele chimizate şi din
băuturile contrafăcute de pe

mesele românilor de la oraşe
şi sate; ca ţara cu cel mai di-
versificat şi, desigur,
împovărător sistem de taxe şi
impozite din această parte a
lumii, să fie cunoscută mai
ceva ca un cal breaz prin
starea dezastruoasă a dru-
murilor şi antologicele păţanii
cu amărâtele ei de
autostrăduţe, respectiv prin
situaţia tot mai îngrijorătoare
din sănătate, educaţie-
învăţământ şi cultură; ca
statul român postdecembrist
să ajungă atât de nevrednic
şi corupt, încât era ticăloşilor
de care amintea Marin Preda
în romanul Cel mai iubit din-
tre pământeni, să li se pară
românilor plecaţi peste mări
şi ţări, dar mai ales mil-
ioanelor de resemnaţi rămaşi
în ţară, floare la ureche în
comparaţie cu ce se întâmplă
astăzi (prim ministru an-
chetat, foşti miniştri la
răcoare, penali cam tot al
treilea între atâţia parlamen-
tari inutili, sorinopresci la
primării şi consilii judeţene cu
saci de bani furaţi).

Pe când o lege
simplă şi clară, altfel spus
justă, neinterpretabilă şi mult
aşteptată, privind confiscarea
tuturor averilor dobândite pe
căi nelegiuite? 

Asta da, ar contribui
esenţial la domolirea apetitu-
lui de chiverniseală al
răufăcătorilor şi ar permite re-
zolvarea dintr-un foc a celor
două probleme majore,
adevărate pietre de moară
legate de gâtul României: da-
toria externă şi investiţiile...

Am următoarele două
nedumeriri în legătură cu
Legea împotriva defăimării
sociale, lege iniţiată de pe-
nalul Liviu Dragnea şi care,
din câte am înţeles, deja a
fost aprobată (a trecut) de
Senat:

1. A spune adevărul
(atâta cât ajunge la urechile
omului de rând) despre
ticăloşii cu ştaif se cheamă
defăimare?; 2. În sintagma
„defăimare socială” intră şi
milioanele de alegători sis-
tematic trădaţi, minţiţi şi crunt
ofensaţi în drepturile şi senti-
mentele lor general umane,
ori numai monstruosul corp
(al naibii cât de bine
seamănă între ei la fire şi în
hâitele lor figuri!) al aleşilor
trădători şi fără obraz?

●
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„Așa-i românul nostru! Duce… de căpăstru!”„Așa-i românul nostru! Duce… de căpăstru!”

Ion
Coja

LLa televiziunea
B1tv, mi-a fost dat să aud o
prostie de care știam că 
se lepădaseră detractorii
noștri: sensul pe care îl are
cuvîntul rumân în câteva
acte medievale din Munte-
nia, din Țara Românească:
un sens social, denumind o
categorie de țărani săraci,
probabil iobagi!

De aici, unii s-au
grăbit să concluzioneze
doct că în evul mediu
rumânii, deci românii, erau
țărani iobagi, iar boierii pen-
tru care slugăreau toată
ziua nu erau români, erau
probabil slavi, așa cum ar
arată și etimologia slavă a
lui boier. Idee  reluată la
emisiunea amintită de
…boierul Djuvara, foarte
mulțumit de sine însuși de
câte ori poate să mai scadă
din temeiurile naivilor care
mai întârzie – niște
retardați!, să se simtă bine
ca români!

Eu nu pot să dau
multe parale pe numitul
Neagu Djuvara din mai
multe motive. Le voi detalia
cu proxima ocazie.
Deocamdată mă limitez la
discuția filologică!

Teza de mai sus –
care, subliniez, nu-i aparține
numitului Djuvara, e ceva
mai veche și practic
abandonată azi de istorici,

chiar dacă nu e pe deplin
lămurită! Ea contrazice de
la bun început bunul simț:
de ce țara s-ar mai fi numit
Țara Românească dacă
rumânii care o populau erau
o populație de rang social
inferior?!…

E de observat de la
bun început că în polisemia
lui ROMÂN, semnificația
„iobag” este strict regională.
Mai mult, se întâlnește
numai în acte de propri-
etate, nici acelea prea
multe! Iar toate aceste acte
sunt datate după 1600.

Cu ani în urmă, într-
o carte scrisă în interbelic
de Constantin Giurescu
bătrânul, am găsit publicate
primele documente în care
apare cuvîntul rumân cu
această semnificație. Sunt
documente de pe vremea
lui Mihai Viteazu! Drept care
alți pseudo-istorici au tras
concluzia că Mihai Viteazu i-
a transformat pe țărani în
rumăni, adică în iobagi! O
altă prostie, vecină cu
ticăloșia, pe care istoricii
noștri nu au combătut-o cu
fermitatea cuvenită!

Citind cartea, citind
cu atenție documentele re-
produse, m-am mirat că
marele istoric nu trăgea
concluzia care se impunea,
nu pricepea de fapt ce se în-
tâmplase cu cuvintele
rumân, a rumâni… Docu-
mentele respective vorbeau
despre un fenomen care îl
îngrijorase pe domnitor:

Mulți țărani români,
din câmpia Dunării, au tre-
cut Dunărea ca să scape de
dările prea mari pe care le
instituise marele voievod.
Planurile sale politice și mil-
itare nu se puteau realiza
decât cu bani mulți!
Războaiele nu se mai pur-
tau cu sulița și buzduganul,
ci cu armele de foc,
scumpe, inaccesibile oame-
nilor de rând, țăranului!
Adică era nevoie de merce-
nari costisitori, oastea de
țară nu mai avea căutare,
nu mai era eficientă din pric-
ina armelor noi.
Țăranul era util în aceste
condiții noi mai ales ca
plătitor de dări, de biruri!…

Țăranul român, care
n-a pregetat până atunci să
răspundă chemării la oaste,
la război, a avut cu totul altă
atitudine față de condiția de
contribuabil: a încercat să
eludeze această obligație.
Fie că n-a vrut, fie că n-a
putut să se achite de biruri,
a descoperit că are o
variantă salvatoare pe mo-
ment: să treacă Dunărea,
să intre temporar sub altă
jurisdicție, mai puțin
împovorătoare! Stratagemă
și azi valabilă, vezi românii
care își plătesc taxele auto
în Bulgaria…

Nota bene: pe
atunci, în sudul Dunării
românii erau foarte mulți ca
autohtoni! Deci prin trecerea
Dunării schimbarea
intervenită în viața țăranilor

români era superficială,
numai de ordin administra-
tiv.

Această stratagemă
avea însă o sumedenie de
consecințe nefaste pentru
Țară. Mihai Vodă le-a pre-
venit (sau le-a contracarat)
dând legile cunoscute, care
îl obligau pe țăran să 
nu părăsească Țara
Românească: acesta este
sensul vestitei legări de
pământ.

Pe unii i-a adus
înapoi din sudul Dunării și i-
a „rumânit”, legându-i de
pământul românesc, de
condiția de român!

În aceste condiții cu-
vîntul  rumân a căpătat,
contextual, un sens pe care
nu-l mai avusese. Iar cu
acest sens a fost folosit
numai în Țara
Românească, o perioadă
relativ scurtă, care poate fi
precizată din cercetarea
documentelor care au
apelat la acest termen.

Acest sens „social”
al cuvîntului ROMÂN nu
apare în niciun text popular
sau cult, bisericesc, nu a
supraviețuit epocii și a fost
reactivat în secolul al XIX-
lea, în lucrările de speciali-
tate. Așadar, sensul social al
lui rumân, subliniat de Dju-
vara cu o satisfacție tipic
ciocoiască, nu face parte
organică din polisemia
strălucită a lui ROMÂN.

Cât privește etimolo-
gia lui boier, ea nu poate

stârni comentarii pe placul
aceluiași Djuvara pentru
motivul că în limba română
moștenim din latină pe
domn și pe a domni, domn-
itor, curte domnească etc. 

Adică ne știm domni
pe acest pământ dintot-
deauna.

P.S.:

O idee pe care merită s-o
avem în vedere, iar
specialiștii s-o aprofundeze:
apariția armelor de foc a
diminuat rolul în război al
țăranilor care, de regulă,
participau cu arme clasice,
ca să nu zic rudimenare:
paloș, suliță, buzdugan,
coasă, topor, bâtă… Armele
adevăratei vitejii, cum le
considera Cervantes!...

●

RMGC renunță la curțile naționale de justiție în favoarea sistemului RMGC renunță la curțile naționale de justiție în favoarea sistemului 
de arbitraj internațional, mai favorabil corporațiilorde arbitraj internațional, mai favorabil corporațiilor

Curtea de Apel
București a primit ieri o
cerere din partea SC Roșia
Montană Gold Corporation
SA prin care aceasta
renunță la judecarea proce-
sului intentat cu un an în
urmă Ministerului Culturii și
Patrimoniului Național și In-
stitutului Național al Patri-
moniului. 

Prin acțiunea
formulată, RMGC a solicitat
instanței să anuleze Lista
Națională a Monumentelor
Istorice din anul 2010, re-
spectiv pozițiile 141, 142 și
146 ale listei care înscriu
galeriile miniere din Ma-
sivele Carnic și Orlea din
Roșia Montană ca monu-
mente istorice de
importanță națională și
universală (clasa A). 

Curtea de Apel
București nu poate lua act
de renunțarea la judecată a
reclamantei RMGC fără
acordul expres sau tacit al
pârâților, aspecte care vor fi
tranșate la următorul termen
de judecată. Asociațiile
Centrul Independent pentru
Dezvoltarea Resurselor de

Mediu, Alburnus Maior și
Salvați Bucureștiul au cali-
tatea de interveniente în
proces.

Finalitatea a acestei
acțiuni ar fi fost, pentru
RMGC, scoaterea pozițiilor
amintite de pe Lista Monu-
mentelor Istorice (LMI), în
special galeriile din Masivul
Cârnic din epocile romană,
medievală și modernă
(având cod AB-l-s-A-
20329), practic Masivul Câr-
nic în ansamblul său.
Masivul face parte din faza I
de exploatare a minei pro-
puse de RMGC la Roșia
Montană și este apreciat ca
adăpostind cantitatea cea
mai mare de aur din
zăcământul de la Roșia
Montană. Cât timp acest
Masiv se află pe LMI, com-
pania nu poate obține
autorizație de exploatare și
orice atingere adusă monu-
mentului istoric ar constitui
infracțiune.

Principalul argument
invocat de către RMGC în
sprijinul cererii sale a fost
acela că includerea tuturor
galeriilor din Masivul Carnic
pe LMI din 2010 a fost

nelegală, nefiind rezultatul
unei proceduri de clasare a
monumentelor istorice
prevăzute de lege. Apărările
pârâtelor și intervenientelor
au scos în evidență faptul
că deja în LMI din anul 1992
întreaga localitate Roșia
Montană era cuprinsă într-o
singură arie protejată,
având o suprafață de 1257
de ha. În anul 2004, această
arie protejată, fără a face
obiectul unei declasări, a
fost fragmentată fără în-
tocmirea unor documente
justificative și redusă la doar
zece la sută din suprafața
inițială. LMI 2010 nu a făcut
decât să rectifice parțial
această situație.

Încercând să evite
pronunțarea instanței pe
fondul cauzei, RMGC a
făcut azi o cerere de
renunțare la judecata
intentată, cerere față de
care însă pârâții trebuie să-
și exprime acordul.

„RMGC nu are o
problemă cu vreun abuz din
partea Statului român în
relație cu proiectul minei
sale de la Roșia Montană.
Dificultatea în care se află

vine din faptul că, 
potrivit legislației actuale,
autorizațiile finale nu pot fi
emise, iar cele deja obținute
în mod ilegal din partea
diferitelor autorități au fost
anulate de instanțe. RMGC,
prin acest proces privind
Lista Monumentelor Is-
torice, a căutat un nou mi-
jloc de presiune asupra
autorităților române, fie de a
încălca legea, fie de a o
schimba, pentru ca visul
minei sale de aur de la
Roșia Montană să se
împlinească. 

Chiar dacă Gabriel
Resources a pariat pe arbi-
trajul internațional,   Curtea
de Arbitraj Internațional de
la Washington nu are nimic
de spus despre statutul de
monument al Roșiei Mon-
tane sau dacă Ministerul
Mediului ar trebui sau nu să
emită acordul de mediu
pentru mină. Aceste
chestiuni sunt strict de
competența instanțelor
naționale”, a declarat
Ștefania Simion, coordona-
torul echipei juridice Albur-
nus Maior.

***

Proiectul „Solidari-
tate pentu Comunitate” al
Asociației Alburnus Maior
este finanţat prin granturile
SEE 2009 – 2014, în cadrul
Fondului ONG în România.
Pentru informaţii oficiale de-
spre granturile SEE 
şi norvegiene, accesaţi
www.eeagrants.org.
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„Democraţie” cu legi-sentinţă pentru criminalizarea gândirii „Democraţie” cu legi-sentinţă pentru criminalizarea gândirii 
şi eutanasierea conştiinţelor!şi eutanasierea conştiinţelor!

Ion
Măldărescu

ÎÎn repetate rânduri
am amintit de înscrisul de la
intrarea celui mai mare
aşezământ pentru tratarea
bolilor psihice din Portu-
galia, care sună aşa: „Nu
toţi cei care se află în inte-
rior sunt bolnavi şi nu toţi
care sunt afară sunt
sănătoşi"! Acest anunţ ar
trebui inscripţionat pe plăci
de piatră şi fixate la intrarea
reşedinţei prezidenţiale de
la Cotroceni (reşedinţa
oficială re-amenajată şi
nefolosită a alesului Face-
book-ului), la Casa Poporu-
lui (Parlamentul României)
şi la Palatul „Victoria" (Gu-
vernul României). Pentru a
abate atenţia de la realele
probleme ale Ţării şi 
ale supravieţuirii, presa
bulevardieră aservită se
ocupă doar de scandaluri,
astfel, sabia nedreptei Legi
217/2015, tronează dea-
supra capetelor noastre.

Pe timpul verii, fig-
urinele Parlamentului
României au plecat voioşi la
odihnă pe tărâmuri exotice,
unde „plebea" nu are acces,
dar înainte de plecare au
împlinit isprava votului
unanim în favoarea
detonării bombei cu efect
întârziat, lăsată ca suvenir
de interimarul Crin An-
tonescu şi activată de câţiva
netrebnici ai neamului, eu-
femistic botezaţi drept
„consultanţi" ai legii. Valori-
ficând ocazia, spaţiul medi-
atic a fost suprasaturat, dar
fără finalizare. Nicio reacţie
oficială concretă la Legea
217/2015, aşa-zisa „lege
anti-legionară", o criminali-
tatea gândirii, o lege anti-
memorie naţională prin care
sunt atacaţi şi condamnaţi
eroii, martirii, şi valorile
naţionale. Mai mult, fără de
legea a fost suplimentată ul-
terior de un alt ipocrit cu o
iniţiativă legislativă la fel de
anti-constituţională, privind
interzicerea organizaţiilor
politice cu caracter comu-
nist, despre care, un co-
mentator menţiona: „Ar
trebui ca aceleaşi persoane
(iniţiatorii propunerii legisla-
tive - n.r.) şi în acelaşi spirit
democratic, să protesteze în
fata ambasadelor S.U.A.,
Franţei, Germaniei, Italiei,
Spaniei, Marii Britanii şi mul-
tor alte state recunoscut de-
mocratice, cerându-le să
interzică partidele comu-
niste care activează pe teri-
toriul lor. Apoi să se întoarcă
însoţiţi de medici şi de
ambulantă, în saloanele lor
de la Bălăceanca şi

Mărcuţa". Legea este inte-
gral neconstituţională,
antidemocratică şi
antinaţională, iar articolele
acesteia contravin
dispoziţiilor articolelor 12 şi
14 din Convenţia
Europeană a Drepturilor
Omului, precum şi articolu-
lui 2 din Pactul Internaţional
O.N.U.

În data de 22 iulie,
președintele Klaus Iohannis

a promulgat legea
menţionată „ca primarul".
Prevederile acestei legi
abuzive, anticonstituţionale
şi strâmbe, care vin din
izvorul de neinspiraţie al
patapieviciul de la Institutul
Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România -
„Elie Wiesel" (I.N.S.H.R.-
E.W.), votată de Parlamen-
tul României şi apoi
promulgată de şeful statului,
amintesc de „Proclamaţia
către ţară" de la 23 august
1944, scrisă de Lucreţiu
Pătrăşcanu şi citită la micro-
fon de regele-trădător. 

Niciuna dintre ele nu
a fost supusă dezbaterii
publice. „Iniţiativa 217",
născută în laboratorul fiului
stalinistului Radu Florian, a
fost strecurată perfid, pe
sub preşul Camerei
Deputaţilor de către Crin
Antonescu, Andrei Gerea,
George Scutaru fiind votată
în unanimitate, la pachet, de
nefericiţii „adormiţi ai nea-
mului", dornici de plecare
grabnică în concediile ne-
meritate. Nu este pentru
prima dată cînd I.N.S.H.R.-
E.W. se erijează „de facto şi
de (in)jure" în instanţă
supremă a cenzurii şi a
(in)Justiţiei în statul-colonie,
care - încă - se mai
numeşte România.
I.N.S.H.R.-E.W. taie şi
spânzură, discreţionar pe
oricine îi căşună sau „vrea
muşchii" celui plătit din banii
românilor pentru a-i înjura.

Şeful acestui parazit

statal antiromânesc n-a fost
investit cu funcţia de Super-
Ministru al Justiţiei, dar se
comportă cu românii de
parcă ar fi. Ba mai mult, ca
un dictator, acceptat ca-
atare de „Puterile"
contrafăcute de la
Bucureşti, ce se perindă,
periodic, prin marile odăjdii,
unde „Minciuna stă cu Gu-
vernul şi Preşedintele la
masă". Această structură

suprastatală nu ar trebui să
existe! Nu are ce căuta într-
un stat „democratic"! Cu
atât mai puţin este justificată
trecerea acestei instituţii
sub protecţia Guvernului
României - ispravă
condamnabilă, comisă de
actualul prim-ministru al
României. La ordin extern,
desigur. Dacă Serviciile
Speciale dau seamă (oficial)
de activitatea lor în faţa Par-
lamentului României, con-
sider că I.N.S.H.R.-E.W.
trebuie să fie desfiinţat (cea
mai înţeleaptă opţiune) sau
să fie „înzestrat" cu drep-
turile, libertăţile şi, mai ales,
obligaţiile oricărei O.N.G.,
înlăturându-se, astfel, acea
nefericită şi dăunătoare ac-
tivitate anti-românească,
instaurată în România post-
decembristă. Legea
strâmbă, cenzurală şi
anticonstituţională nr.
217/2015 - ca şi alte legi
similare - trebuie abrogate!
Urgent! Deşi legea fără de
lege a fost contestată de
majoritatea conştientă a
populaţiei României, paiaţa
numită grotesc Avocatul
Poporului nu a găsit de
cuviinţă să manifeste vreo
reacţie. Retrăim anii '40-'50
ai secolului al XX-lea, când
România era condusă de
neromâni. Câteva nume ca
exemplu: „Ana Pauker
(Hannah Robinsohn), Wal-
ter Neulander (Roman),
Alexandru Nicolschi (Grüm-
berg Boris Nicolschi), Silviu
Brucan (Samuel Bruckner),

Leon Tismeniţki, Paul
Cornea, Radu Florian, Mihai
Roller, care a condus secţia
de istorie şi a fost făcut aca-
demician deşi nu avea
studiile terminate, Filipovici,
Onesacu Marcu, Marusohn,
Krakauer Charlota,
Langfelder Paul, Aronovici,
Iosif Chişinevschi, Teodor
Rudenco, care ni i-a băgat
pe gât pe poeţii A. Toma,
Eugen Frunză sau Marcel

Breslaşu, Ghizela Vass, Ed-
uard Mezincescu (Mez-
ingher), Mircea Bălănescu,
Clara Ardeleanu, Gheorghe
Stoica, Mircea Bălănescu,
Mihai Florescu, Emil
Bodnarenko (Botnăraş),
Leontin Silaghi (Sălăjan),
Luka Laszlo (Vasile Luca),
Ana Toma, Alexandru
Moghioroş, Teohari
Georgescu (Burăh
Tescovici), Serghei Niconov,
Pantelei Pantiuşa, Vladimir
Mazuru, Cacica Sasa,
Oprescu Dorel, Slechinger
Paul, Chioreanu Mag-
dalena, Blaukenstein Mag-
dalena, Roza Adalbert,
Bichel Ivan, Mişa Pro-
topopov, Bercovici, Ijak
Adalbert, Szabo Eugen,
Maximenco Feodor,
Hollinger Isidor, Teişanu
Eugen, Hirch Tiberiu, Fried-
lander Eugen, Herişan
Alina, Ebner Silvia, Kovaks
Pius, Demeter Şandor,
Hirch-Haiducu, Fux Beria,
Herscovici, Schmerler, Hary
Bogadan, Mihai Pacepa,
Dulgheru Mişu (Dul-
bergher), care a condus
Direcţia de cercetări penale
alături de Aritonovici Samy,
Matusevici Nathan, Ficher
Simon, Zigler Simon, Davi-
dovici Leon, Segal Luiza,
Demeter Şandor, şef de
cadre la Ministerul de in-
terne, Ludovik Weiss, care a
lucrat în Siguranţă în 1946-
1948, iar ulterior la Securi-
tate (1948-1960), fiind cel
care s-a ocupat de loturile
Canal şi Lucreţiu

Pătrăşcanu (în1949 a
împuşcat patru ţărani din
Odorhei (Satu-Mare): An-
drei Pop, Chira Gheza, Biro
Andrei, Gyla Alexandru),
Ştefan Koller, locotenent
colonel de Securitate care
între 1954 şi1957 a fost co-
mandantul închisorilor din
Aiud şi apoi la Văcăreşti,
Avram Bunaciu, fost
Preşedintele al Tribunalului
Poporului, Alexandru Voiti-

novici, Alexandra Sidorovici
(soţia lui Silviu Brucan -
alias Samuel Bruckner), fost
acuzator public în procesele
lui Iuliu Maniu, Ion Miha-
lache, Corneliu Coposu,
Gheorghe Brătianu, Con-
stantin Titel Petrescu...".

Nu m-ar mira ca într-
un viitor apropiat, şeful de
trib de la I.N.S.H.R.-E.W.
să-şi scoată pantoful şi,
asemenea poveştii puse pe
seama lui Nikita Hruşciov în
timpul celei de a 902-a
plenare a Adunării Generale
a Naţiunilor Unite din 12 oc-
tombrie 1960 -, să bată cu el
în pupitrul de la tribuna Par-
lamentului României, iar
adormiţii neamului să înge-
nuncheze supuşi, să facă
mătănii şi să-i pupe
încălţările. 

Orice este posibil!! 

●



Ghimpele Națiunii

Coloana megalomanică „General Oprea Teacă”!Coloana megalomanică „General Oprea Teacă”!

Cezar 
Adonis Mihalache

MMâine-poimâine o
să aflăm că e și poet! Doar
că versurile recitate de
ordonanța lui de partid, Har-
alambie, erau total greșite!
Pentru că linia melodică a
tamburului major Teacă
Oprea nu erau „Trecea fan-
fara militară și un general
lăcrima duios”, ci „Trecea
fanfaronul în coloană căci îi
crăpaseră izmenele în
dos”…

Dar, deh, sensibili-
tate de epolet! Și atât de
sensibil s-a dovedit gener-
alul nostru de partid că toate
deplasările lui în coloană
oficială erau, de fapt, pentru
a-i proteja firea-i (!) mai
emotivă. Iar cele 1500 de
deplasări ale excesului
megalomanic erau ședințe
prescrise de psihologul
unității MAI pentru tratarea
anxietății de general timid.

Da, timid! Că s-a
trezit din intendență direct
sub epoleții de moș Teacă.
Și atât de emotiv că avea
nevoie în mașină, nu doar
de ofițerul de legătură, ci și
de o consilieră care să-l de-
streseze! Ba, atât de ne-
sigur era pe el că, în loc de
casete audio motivante, pe
care oricum nu avea timp să

le asculte, fiind tot timpul
preocupat cu rezolvarea tre-
burilor „în interes național”,
îi punea pe cei din jurul lui
(și nu doar tălpicii din sis-
tem, că ăia oricum îi suflau
în teaca floretei, ci și
ordonanțele civile ale guver-
nului, de la secretari de stat
în sus!) să-i spună, cum alt-

fel?!, „Domnule General”.
Și ticurile ner-

voase… Numeroase, dar nu
ca semnale ale limbajului
(ne)ascuns ale îngâmfării și
excesului de încredere în
superioritatea, nedovedită,
a stelelor prelinse din
turnătoria de sistem, ci ric-

tusuri ale firei sale, evident,
emotive.

„Domnul General
suferă!”. Așa ar trebui să
înceapă toate comunicatele
de presă ale ministerului.
Cu un rând de batiste
servite agasanților jurnaliști
care s-au cramponat 
de aceeași întrebare

insensibilă: „A fost sau nu a
fost?”.

Și da, și Nero, și
Caligula, și Adolf aveau mo-
mentele lor „de sensibili-
tate”. Și ei aveau
„coloanele” lor (de legiune,
de sistem, național-social-
iste) care îi împrejmuiau, nu

pentru a le ascunde lacrim-
ile sensibilităților, ci pentru a
le obtura vederea prețioasă,
să nu vadă carecumva din
viteza carelor de luptă și a
coloanelor fastuoase,
„cetățile” insensibile la
sensibilitățile lor.

Și poate că gener-
eralul Teacă Oprea chiar

venea „de la instituții ale
statului”. Numai că nu mai
știe să le deosebească;
restaurantul ministerului de
hotelul MAI…

1500 de deplasări
însoțit de mașinile cu giro-
far! În zece luni! Or, ceva
parcă nu iese la

socoteală… Căci, nici dacă
era deranjat la burtă și tot
nu îi trebuiau atâtea „ieșiri”
pe statele de „consumabile”.

Dar el rămâne, cum
altfel?!, același om sensibil.
Că de aia a și plecat de
locul accidentului… Să nu-l
podească prea multe
lacrimi; pe el ori pe duduița
din mașină… Că se sensibi-
liza generalul, deja
emoționat de prezența
feminină din mașină… Și
chiar începea să plângă în
hohote. De îl vedea țara asa
cum e: nu „un tip sensibil
care mai face pe durul”
(dixit, lingușelile „haralam-
bilor” de partid care au
glăsuit după ce și-au dezlipit
buzele de dosul izmenaru-
lui), ci fricosul care se teme
și de umbra lui și care își
pune girofar și la budă. Mai
mare rușinea neinteresului
național!

Concluzia este însă
ca în cazul atâtor alți „poeți”
neapreciați: de fapt, noi nu îl
merităm!

●

Șansa românească: Adevăr și mitomanie, realitate și virtualitate...Șansa românească: Adevăr și mitomanie, realitate și virtualitate...

Iulian
Chivu

CCă vedem mult 
amatorism și destulă
tendențiozitate în judecata
românilor doar după criteriul
scenei lor politice de azi așa
de confuze e tot mai neîn-
doielnic pentru toți aceia
care au ceva cunoștințe de
politologie, de etnogeneză,
de psihologie socială și de
istorie autentică. Vicii de
argumentație și erori grave
de ideație conduc către 
un chip etnic profund 
anomic, contradictoriu,
parcă neverosimil, ceea ce
nu înseamnă că românii
sunt niște sfinți frustrați, dar
nici niște paria fără de Dum-
nezeu.

Închiderea definitivă
a Dosarului „Revoluției”, re-
deschiderea celui al Mineri-
adelor, efuziuni naționaliste
și reacții iredentiste, im-
petuozitatea DNA în ofen-
siva sa împotriva corupției
de mare anvergură, 
greoaiele reașezări în 
PSD, stângăciile dreptei
românești și turbulențele ei,
proximitățile conflictuale și
incertitudinile internaționale
‒ iată contextul care
prefigurează doar virtualități
fără a configura certitudini.
Adevărul despre „Revoluție”

se pare nu numai că trebuie
închis ca depășit de timp, ci
și de interes; istoria trebuie
să se mulțumească cu viz-
iunea dialectică a lui Ion Ili-
escu! Restul e „mitomanie
românească”. Și asta pentru
că nu tot ce este realitate
ajunge să fie și istorie. O
știm de la francezi, nu însă
și de la englezi, precum știe
și Gabriel Oprea. 

El tace însă; tace și
Ponta întru echilibrul moral
al situației. Degeaba de la
Cotroceni se cere un
răspuns demn pentru
moartea poțistului Bogdan
Cosmin Gigina de la
Brigada Rutieră aflat în
coloana oficială a minstrului
de Interne. Ponta pasează
totul unei comisii de
anchetă scutindu-se ca de
obicei de o atitudine
promptă, dar nu uită să ori-
enteze atenția spre cei de la
Drumuri. Însă nu arată prea
mult cu degetul, ca să nu se
ajungă până la rănile de pe
autostrada Sibiu ‒ Orăștie.

Demisia de onoare
a viceprim-ministrului
Gabriel Oprea din Guvernul
Ponta amintește cumva de
funia din casa spânzuratu-
lui; îi lipsește totuși un
precedent. Evenimentul ar
putea să treacă în umbra pe
care o face pe mai toate

ecranele Dosarul Mineriadei
din 13-15 iunie ’90 cu
protagoniștii lui readuși în
actualitate prin aceeași
ceață românească dintre
adevăr și mitomanie, dintre
realitate și virtualitate pentru
o mai pertinentă respons-
abilizare. Finalitatea ar
putea fi și în acest caz ca în
Dosarul „Revoluției”, ca și în
Condamnarea Comunismu-
lui ‒ recurența! O recurență
pe care a sesizat-o mai întâi
un jurnalist apologet al co-
munismului; subiectele sunt
readuse în discuție doar ca
să amăgească în egală
măsură spiritele nostalgice
și pe cele revanșarde. Un
soi de vitejie de paradă și
asta doar în ce privește
viața românească de pe
Dâmbovița, că pentru
românii din afară vorbește
mai mult, dar în van, fostul
președinte Traian Băsescu,
venit și el, ca și Liviu Drag-
nea la PSD, fără
contracandidați, în fruntea
Mișcării Populare.

Aflat și el la Madrid
printre cei 14 lideri europeni
alături de trei mii de delegați
la Congresul Popularilor eu-
ropeni care au discutat în
principal tema migrației,
Traian Băsescu a dialogat
îndelung cu Joseph Daul
(președintele PPE) și de-

spre situația din Republica
Moldova, dar și despre re-
considerarea spațiului
Schengen. Odată revenit la
București, fostul președinte,
eliberat de constrângerile
constituționale ale funcției, a
readus în fața colegilor săi
de partid probleme serioase
ale actualității interne și
internaționale românești,
printre care nevoia de
asanare a vieții politice.

O eternă poveste,
însă una din acelea care
produc efecte tacit. Lipsă de
bărbăție politică și dema-
gogie, ezitare și tatonare,
risc și luciditate, ipoteză și
realitate, mit și adevăr.
Numai că istoria nu oferă
aceeași șansă în fiecare zi.
Peste Prut, înainte de a
ajunge Putin, românii ar
putea să-și exercite dreptul
de „preemțiune” unionistă.
Or, cu un guvern măcinat de
ezitări și afundat în interese
politicianiste s-ar putea rata
și acest prilej pe care
românii de la Chișinău îl
doresc soluționat de la
București, nu de la
Moscova. Până una-alta, pe
Dâmbovița ne încurcăm în
ideație și decizie rătăciți
printre argumente monolo-
gale și mai puțin dialogale,
deși tezele acționale au ieșit
din indicativitate și sunt deja

imperative. 
Începeam să-mi ex-

prim acest punct de vedere
sub un impuls pe care mi l-a
dat tendențiozitatea unor
judecăți diletante, viciate și
în evaluativ și în factual,
însă nu pot să exclud că
toate aceste judecăți, din-
colo de văditul lor apetit de
etichetare, au totuși în sub-
sidiar un dram de adevăr:
înainte de a face un lucru
serios și de durată,
reclamăm nu nevoia de de-
terminare, ci de un impuls. 

Până acum, mă tem
că pentru marile noastre
probleme am importat im-
pulsuri, deși am constatat
de fiecare dată că trebuie să
achităm factura de plată a
ezitărilor cu un preț prea
mare. 

De data aceasta, nu
se știe pentru cât timp, sorții
îi sunt din nou favorabili nu
atât României, cât mai ales
românilor.

●


