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„Nu există nici timp, nici 

spaţiu - ele sunt numai în sufle-

tul nostru.” 

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Când mâna tehnocrată va fi spălat dosarele…Când mâna tehnocrată va fi spălat dosarele…

Cezar Adonis
Mihalache

TTehnocrații sunt pe
final de mandat… Iar pre-
siunea pentru „rezolvarea”
unor chestiuni delicate, și nu
doar pentru clasa politică
(pentru a cărei reîntoarcere
în forță la guvernare par a
pregăti terenul!), a crescut
exponențial. Dovadă, impli-
carea în rescrierea fățișă a
istoriei noastre contempo-
rane, a epurării unor arhive
sub motivația unui proces
de curățenie în care s-au
implicat ca tehnocrați. În
care au fost implicați. Și
este de neînțeles absența
vocilor atât de radicale ale
ONG-urilor… Care au 
sărit să ceară grațierea
prezidențială a gurului
Bivolaru, dar nu suflă nici un
cuvânt despre posibila de-
marare a unui proces care
va elimina din arhive multe
pagini…

Și ar fi putut fi vorba
despre orice arhivă!
Tehnocrații tot nu aveau
dreptul să decidă „reinven-
tarierea” vreunui document.
Pentru că arhivele nu se
desfac aidoma unei cutii a
Pandorei… Și nu atâta
vreme cât pot afecta oa-
menii vremurilor vizate. Și
totuși, tehnoguvernanții au
sărit direct la miezurile
fierbinți.

Acum este vorba de
arhiva fostului Serviciu Inde-
pendent pentru Protecție și
Anticorupție (SIPA), devenit
Direcția Generală de
Protecție și Anticorupție
(DGPA). Mâine-poimâine,
însă, „tehnocrații” vor decide
poate și „reinventarierea”,
cu norme de reclasare, de-
clasare sau chiar distrugere,
a Arhivelor Naționale.

Ce caută mâna
tehnocrată în arhivele noas-
tre? De ce nu reacționează
serviciile secrete mai ales
că există suficiente suspici-
uni, și nu doar la nivelul
comunicării publice, vizând
implicarea anumitor ONG-
uri, din care își trag seva
tehnocrații, în acțiuni dincolo
de teoriile conspiraționiste?
Sau au ajuns tehnocrații să
servească inclusiv aceste
servicii, executând acum,
pe linia scurtă, o curățenie
la locul faptei pentru multe
dintre personajele publice și
politice?!

Curățarea dosarelor

„lor” în lumea noastră
îngrijorător de absentă…

Și sunt multe lucruri,
nu discutabile, ci intangibile,
pentru a fi lăsate la vederea
ochiului tehnocrat. Care
devine, iată, acel „Big-
Brother” de care ne temeam
cu toții. De ce acum re-
vizuirea arhivei SIPA? Și de
ce într-un cadru atât de
strâns, accesibil doar anu-
mitor sfere de interese?
Unde sunt analiștii și istoricii
în cadrul acestui proces de
analiză a arhivelor SIPA?
Arhive care oricum nu tre-
buiau atinse mulți ani de
acum înainte.

Și nu este vorba
doar de presupunerea
„rezonabilă” a intenției (din
culpa legislativă a ministru-
lui Justiției, care a avansat
această acțiune!), de elim-
inare a anumitor pagini 
sau dosare. Oameni și
fapte! De șantajare a anu-
mitor magistrați, SIPA
ocupându-se la vremea sa
de monitorizarea acestora
(inclusiv la nivelul de
practică în lenjerie intimă a
fostei Securități!). Ci și de
posibila traficare a anumitor
„documente”, poate chiar
contrafăcute, pentru a servi
anumitor etape (politice) vi-
itoare…

De exemplu, sta-
bilirea unei perioade de
„maximum șase luni” pentru
analiza arhivelor SIPA 
(cu posibilitatea prelungirii
activității „pentru încă șase
luni, dar numai o singură
dată”, și apoi ce facem, îi
împușcăm pe referenții de
semestru?!), denotă nu doar
că accesul va fi bine limitat,
dar și faptul că „inițiatorii”
știu deja unde și ce să pre-
lucreze. 

Ba, poate chiar 
s-a realizat „prelucrarea
operativă”, iar acum este
vorba de o acțiune care
doar să dea un cadru legal
scoaterii la lumină a anumi-
tor elemente. Și invers, 
anumite documente (inclu-
siv contrafăcute) care pot fi
acum inserate acolo unde
trebuie strecurate… Și
poate, nu pentru întâia
dată!, mai important nu va fi
ceea ce s-a extras, pentru
public și pentru activitatea
instanțelor, ci tocmai ceea
ce va intra!

De altfel, însăși
proiectul avansat de Minis-
terul Justiției dă o serie de
răspunsuri vizând scopul,

prin precizarea deloc
surprinzătoare: „Comisia va
putea furniza informații din
documentele cuprinse în
arhiva fostei SIPA dacă
există proceduri judiciare 
în derulare, la cererea
instanțelor judecătorești
române sau străine”. Dar de
unde știu membrii, mai
restrânși ca reprezentare
instituțională și, iată, mai
privilegiați chiar decât CA-ul
Băncii Naționale, ce dosare
sunt în lucru în instanțe și ce
documente ar interesa pro-
cedurile judiciare?

„Comisia” ce ar
urma să fie constituită 
din doi reprezentanți ai 
Ministerului Justiției, alți 
doi reprezentanți ai
Administrației Naționale a
Penitenciarelor (unde se
găsește acum arhiva SIPA),
un reprezentant al Consiliu-
lui Superior al Magistraturii,
unul al Înaltei Curți de
Casație și Justiție și unul al
Parchetului de pe lângă
ÎCCJ. Fără mandatați ai
Arhivelor Naționale, fără is-
torici, singurii care pot de-
cide valoarea de transfer
către Arhivele Naționale a
„documentele cu valoare
istorică”, fără analiști din
afara sferei Judiciare, fără
reprezentanți ai societății
civile, fără referenți din zona
protecției datelor personale
(în viitoarea analiză urmând
să intre și dosarele de per-
sonal ale foștilor angajați
SIPA). Păi’, cu astfel de
practici, CNSAS-ul va
putea fi dat exemplu pentru
nivelul de transparență!

Această comisie,
fără nici o raportare la un
minimum de transparență
parlamentară, va inventaria
arhiva SIPA. Și „va propune
structurii de securitate din
cadrul Ministerului Justiției”,
că doar ofițerii acoperiți pot
face asemenea clasificării!,
„declasificarea, trecerea 
la un alt nivel de clasifica-
re sau de secretizare 
a documentelor inventari-
ate, respectiv distrugerea
acestora”.

●

Și totuși: 1 - 84...Și totuși: 1 - 84...

Ion
Coja

AAcesta este scorul,
scor de maidan, înregistrat la
Nisa, pe 14 iulie! De la EI a
murit un singur combatant,
de la NOI au pierit 84.
Proporția este copleșitoare!
Nici în bătălia de la Bataclan
nu ne-au caftit așa de rău!...
A fost 130 la 7, adică 123 de
morți ca diferență de scor,
ne-au bătut rău și atunci, dar
totuși, le-am băgat și NOI
mortul în casă de șapte ori!...
Dacă împărțim 123 la șapte,
avem la 17,5714 victime din
echipa NOASTRĂ, una
victimă din partea LOR, fără
a mai pune la socoteală și
răniții, care sunt numai de-ai
NOȘTRI, așa că scorul este
în fapt și mai mare! Tot în
favoarea LOR! Mereu în
favoarea LOR!

Până acum,  din
câteva zeci de confruntări,
niciodată n-am scos măcar
un meci egal!... Iar de multe
ori ne-au bătut la zero! Zero
morți EI, zeci de morți și
răniți NOI! Când, bunăoară,
au pus bombe bine disimu-
late în bagajele unui avion...

La Nisa însă noi n-
am marcat decât un gol, un
singur adversar a fost făcut
KO, după ce acel combatant
inamic a ucis 84 dintre NOI!
Dintre ai NOȘTRI !... Dacă
continuăm așa...

La ultima con-
fruntare, de la Munchen, e
drept, am scos un rezultat
ceva mai bun: la unul de-al
LOR, NOI am pierdut numai
nouă dintre ai NOȘTRI!
Semn bun?

Toată lumea este de
acord că suntem în plin
război! Război între NOI și
EI! Nu este clar cine sunt EI,
dar este clar cine suntem
NOI. Și mai este clar că dacă
războiul continuă cu aceleași
pierderi, disproporționat de
mici pentru adversari, mai
devreme sau mai târziu NOI
vom dispărea ca actori pe
scena istoriei, NOI vom fi
prea puțini ca să mai
contăm, NOI cei câți suntem,
deocamdată, creștinii „albi”,
arieni, indo-europeni, cau-
cazieni... NOI suntem ținta
acestui război în care adver-
sarul NOSTRU nu are nume,
nu are echipament, uniforma
sau stindardul după care să-
i recunoști!

Războiul acesta a în-
ceput de mult, dar s-a purtat

prin subteranele nevăzute,
necunoscute, ale istoriei. La
vederea cronicarilor, a mar-
torilor, acest război a ieșit la
lumina zilei pe 14 iulie 1789.
În Franța, la Paris! În
cartierul Bastilia. Atunci s-a
produs Big Bangul terorist
care a dus la moartea a zeci
de mii de reacționari creștini:
aristocrați și clerici francezi,
țărani, târgoveți, toți catolici!

După ce au scăpat
de rege, revoluționarii din
Hexagon și-au pus un
împărat, gloriosul împărat
Napoleon, ale cărui războaie
i-au costat pe ai NOȘTRI,
creștinii francezi și europeni,
alte sute de mii de victime,
dintre tinerii cei mai bravi,
mai naivi, mai generoși!

După un secol de
relativă normalitate – „la
belle epoque”!, revoluționarii
bolșevici, adică congenerii
teroriștilor de azi, vor face
victime însutit și înmiit mai
multe: zeci de milioane de
oameni nevinovați! Toți sau
aproape toți creștini
pravoslavnici, cum se mira
Soljenițân în celebra sa
carte, făcând bilanțul sovietic
al meciului dintre NOI și EI!...

Au urmat apoi cele
două războaie mondiale...
Nici azi nu se știe de la ce au
pornit și cum de s-a întins
vâlvătaia pe întreaga
planetă! Dar s-a întins!...
Scorul, din nou, zeci de mil-
ioane de-ai NOȘTRI victime,
aflați în ambele tabere con-
semnate oficial de istoricii
imbecili ca părți beligerante,
aflate în conflict! Deh!
Imparțiali și principiali ca tot
creștinul!... Conflictul era
altul, năucilor! Între NOI și EI!

Rezultatul spre care
tindem inexorabil dacă o mai
lălăim mult cu drepturile
omului în acest meci al Omu-
lui împotriva Fiarei, va fi vidul
demografic din Europa și
năvala „firească”, conformă
legilor fizicii, năvala afro-
asiatică asupra vechiului
continent, de mii de ani ținta
puhoaielor barbare! Aceasta
va fi însă ultima LOR năvală,
ultima invazie! Căci va fi
totală și definitivă!

Dacă va mai fi una,
va fi peste Ocean, dar NOI n-
o vom mai resimți de aici din
Europa, căci NOI nu vom
mai exista!

●
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Un tezaur cu origini mesopotamiene sau egipteneUn tezaur cu origini mesopotamiene sau egiptene

George
V. Grigore

ÎÎn urmă cu patru
decenii, în Peştera Cioclovina
din județul Hunedoara, a fost
descoperit un tezaur preis-
toric impresionant de
podoabe vechi declarate a
avea peste 3.000 de ani.
Potrivit arheologilor, aceasta
este anunțată ca una dintre
marile comori preistorice ale
României. Povestea acestei
descoperiri a fost relatată în
detaliu de speologul care s-a
aventurat în labirinturile sub-
terane, spre a „se întâlnii” cu
comoara. Tezaurul de
podoabe este datat în Prima
Epocă a Fierului (Hallstatt) și
este format dintr-un depozit
care conţinea peste 6.000 de
obiecte de bronz, chihlimbar,
sticlă și faianţă. Mărturia spe-
ologului descoperitor, Traian
Orghidan, a fost publicată în
volumul „Prin peşterile lumii”,
scrisă de Ştefan Negrea (Ed-
itura Sport Turism, Bucureşti,
1979). Peştera era, practic,
necercetată, când Traian
Orghidan îşi începea re-
latarea, vorbind despre at-
mosfera din peştera prea
puţin cercetată până atunci,
din cauza şuvoaielor mari de
apă care curgeau prin galeri-
ile ei. „Am coborât în fundul
căldării de piatră, la apa Lun-
canilor. Apoi, printre cas-
cadele râului, am urcat tot
mai sus până sub peretele alb
al căldării, de unde, printr-o
gură de peşteră aflată cam la
80 – 100 de metri sub
Peştera Cioclovina, ieşea la zi
apa noastră. Cine ştie de
unde vine ea pe sub pământ,
ce flori împodobite cu cristale
de calcit nemaivăzute
străbate în drumul ei? Mă în-
trebam nerăbdător înainte de
a mă avânta în necunoscut.
Doar aflasem că peştera,
rezistând asaltului unor ex-
ploratori neobişnuiţi cu râurile
subterane, era practic
necercetată. Curentul rece şi
mai ales aerul care ieşea din
gura întunecată a Peşterii
„Cioclovina cu Apă”, căci de-
spre ea este vorba, păreau
adversari de temut. Înaintam
la flacăra lămpilor de carbid
cu băgare de seamă,
sondând mereu adâncimea
apei înaininte de a călca. Dar
degeaba, din cauza pietrelor
rulate şi a mâlului foarte
alunecos n-a scăpat niciunul
fără o căzătură în apa rece.
Ne-am jurat că este pentru
prima şi ultima dată când
folosim cizme de cauciuc în
peşteri active. Cu bocancii nu
ne-am fi udat complet. La
vreo 150 de metri de la in-
trare, râul subteran dispărea
sub peretele din dreapta, de
unde apa ţâşnea printr-o
crăpătură inaccesibilă. Ne
aflam într-o sală foarte lungă
şi înaltă. Lumina lămpilor nu
răzbea până la tavan. În fun-
dul sălii, la trei metri deasupra
capetelor, ne îmbia o galerie

suspendată. Cum n-aveam
scară am amânat explorarea.
Tot trebuia să cartăm peştera
până aici şi să colectăm
faună. Din păcate nu am găsit
mare lucru: nişte acarieni şi
păianjeni pigmentaţi şi cu
ochi, ca şi cei de afară. De ce
o fi lipsind din sală adevăraţii
locuitori ai peşterilor, troglo-
biontele cele albe şi oarbe?
Curenţii de aer să fie de vină
sau poate sala e spălată de
viituri”, relata speologul. A
pătruns în măruntaiele
pământului speologul Traian
Orghidan şi și-a continuat
aventura prin subteranele
Cioclovinei, după ce a obser-
vat o galerie pornind dintr-un
perete al peşterii. „Cu gândul
la faună am observat că
peretele din dreapta forma o
platformă de 7 – 8 metri dea-
supra podelei. Căţărându-mă
fără mare dificultate până
acolo, am constatat că
reprezintă un vechi nivel al
râului subteran părăsit de mii
de ani. Două galerii porneau
în direcţii opuse. Apucând-o
pe cea care pătrundea în
măruntaiele pământului am
ajuns în galeria suspendată
din fundul sălii. Urcând pe ea,
la un pas neatent s-a
declanşat o avalanşă de
pietre care, cu zgomot asurz-
itor amplificat de boltă, porni
către sală, înspăimântat la
gândul că acolo jos sunt
colegii mei, am revenit pe
platformă şi m-am angajat pe
cealaltă galerie. Ea cobora
uşor şi după 35 de metri, se
deschidea într-o prăpastie de
vreo zece metri, deasupra
râului subteran din sectorul
parcurs de noi la venire. Dacă
aşa stau lucrurile, cel puţin să
caut faună mi-am zis, poate
găsesc vreun coleopter de
peşteră. Dar nu mişca nimic.
Tot schimbându-mi locul am
ajuns, fără să îmi dau seama,
pe buza prăpastiei”, mai scria
speologul. La un moment dat
a crezut că visează. În
încăpere în care se avântase,
privirea i s-a oprit involuntar
pe o mică bilă roşie. „Într-o
doară am trecut-o prin flacăra
lămpii. Mirosea a chihlimbar.
Dar iată, în loc de coleoptere,
apăreau mereu aceleaşi
bobiţe de chihlimbar de forme
şi mărimi diferite. Privind în jur
am putut distinge cu uimire
grămăjoare de asemenea
bobiţe. Ca într-un loc vrăjit
apărură mai încolo şi nişte
obiecte cu aspect ciudat, din
metal cu sclipiri galbene, for-
mând o movilă întreagă. Apa
care picura de sus făcea ca
unele faţete ale obiectelor de
bronz cu rugină verde să
lucească la fel ca aurul, iar
bobiţele de chihlimbar ca ru-
binul. Puzderia de bobiţe mai
mici, verzi, străluceau ca
smaraldul. Unde mă aflam?
Aveam cumva halucinaţii sau
poate visam? Fără să iau
nimic m-am întors la colegii
mei. „Am găsit o comoară”,
am articulat neconvins. Abia
hohotele lor de râs m-au trezit

la realitate. Într-adevăr
găsisem o comoară
autentică. Şi, ca să-i conving,
am alergat să le aduc câteva
piese de bronz şi un pumn de
mărgele”, scria Traian Orghi-
dan. Autorul descoperirii a
arătat piesele profesorului
universitar Gheorghe Ştefan,
fiind convins că sunt podoabe
dacice. Specialistul le-a
atribuit fără ezitare perioadei
Hallstat, având o vechime
mult mai mare, de vreo trei
milenii. „Puţin după aceea,
însoţit de tânărul arheolog
Eugen Comşa, eram din nou
la peşteră pentru a ridica
tezaurul. Trei rucsaci burduşiţi
cu astfel de podoabe preis-
torice am adus în Capitală.
Tezaurul se compunea din
piese de bronz de mai multe
tipuri (unele conice, altele ca
nişte nasturi, altele în formă
de cârlige sau spirale
strânse), din paftale, din
mărgele de chihlimbar, de
sticlă verzuie şi ceramică,
precum şi din coarne de cerb
prelucrate. Cine le-o fi purtat
în acele timpuri străvechi? Nu
cumva risipirea comorii pe
marginea prăpastiei este o
mărturie a unei drame consu-
mate cu aproape trei milenii
în urmă, a unei lupte
crâncene pe viaţă şi pe
moarte între urmărit şi
urmăritor. Cine ştie...”,
încheia autorul relatarea
publicată în volumul „Prin
peşterile lumii”, de Ştefan Ne-
grea. Comorile străvechiului
depozitul sunt aparţinătoare
de grupul numit „Cincu-
Suseni” şi datează din Hall-
statt. Obiectele din bronz sunt
reprezentate prin: ampyxuri,
phalere, tutuli, lunule și salta-
leone. S-au adunat din gale-
ria peșterii peste 1.000 de
mărgele de cihlimbar, circa
500 de mărgele de faianţă,
circa 1.500 de mărgele din
pastă de sticlă albastră şi
două psalii specifice din corn
de cerb, potrivit arheologilor.
„Nu este exclus ca toate
aceste obiecte să fi servit la
împodobirea unui
harnaşament de paradă. În
aceeaşi peşteră s-au găsit şi
câteva fragmente ceramice
din aceeaşi epocă”, afirmau
autorii Alexandru Păunescu,
Eugen Comşa şi Ioan Glo-
dariu, într-o lucrare despre
Peștera Cioclovina,
prezentată în volumul „Enci-
clopedia arheologiei şi istoriei
vechi a României” (Editura
Enciclopedică, Bucureşti,
1994). Cele peste 5000 de
piese au fost studiate și de
către dr. în istorie Eugen
Comșa. Acesta a declarat că
majoritatea acestor artefacte
au servit la împodobirea cailor
(a harnașamentelor acestora)
și aparțin secolului al XII-lea
î.Hr. (acum 3.200 de ani). De
aici ne putem da seama ce
importanță acorda strămoșii
noștri îngrijirii și creșterii
cailor, cei care le asigura
transportul în viteză, pe întreg
teritoriul dorit. Ordinul Cava-

lerilor Danubieni (Traci,
Zamolxieni) nu putea exista
fără acest animal frumos și el-
egant, care este calul. Orna-
mentele atașate pe
harnașamentele lor le con-
ferea o anumită valoare, caii
devenind astfel un fel de
altare „umblătoare”. Cavalerul
cu ale sale arme și armuri rit-
ualice completa acest com-
plex „cal – om”, acest ireal
centaur, posesorul unei
inteligențe peste medie, cre-
ate la școala zamolxiană a
secretelor dobândite în peste
20 de ani de studiu. Toate
cunoștiințele erau transmise
doar oral, spre exersarea
minții și a scânteii de spirit.
Pentru doritori, o parte dintre
aceste podoabe descoperite
la Cioclovina sunt expuse
într- vitrină la Muzeul de Isto-
rie a României din București.

Peştera Cioclovina cu
Apă face parte din sistemul
carstic Ponorici - Cioclovina
cu Apă și se numără printre
atracţiile principale de pe ter-
itoriul Parcului Natural
Grădiştea Muncelului - Cio-
clovina, o rezervaţie care
cuprinde şi siturile cetăţilor
dacice din Munţii Orăştiei.
Parcul este situat în Munții
Șureanu, pe teritoriul admin-
istrativ al comunelor Baru,
Boșorod, Bănița, Orăștioara
de Sus și Pui, ocupând o
suprafață de 38.184 ha.
Explorările și cartările înce-
pute în anul 1972 de Clubul
de Speologie „Emil Racoviță”
din București au făcut un an
mai târziu, ca această
peșteră să devină a treia ca
dezvoltare totală din țara
noastră. În anul 1975,
Peștera Ponorici - Cioclovina
cu Apă (Munții Șureanu/
Sebeș) atinge 7.916 metri
dezvoltare totală. Aceasta are
ample galerii parcurse de
râuri, iar galeriile au forme
care arată evoluția în timp a
masivului. În anul 1986
Peștera Ponorici - Cioclovina
cu Apă atinge 174 (-158/+16)
de metri denivelare. În timpul
acestor cercetări Clubul de
Speologie „Emil Racoviţă” din
Bucureşti, prin Ică Giurgiu,
care a ajuns chiar la locul de-
scoperirii, ne declară: „Noi am
găsit la fața locului, într-o
denivelare a podelei,
acoperită cu argilă, obiectele
din imaginile alăturate. Aici
apar în stânga piese de bronz
(parțial acoperite cu crusta de
calcit), apoi urmează un rând
cu mărgele din chihlimbar;
mai la dreapta este un rând
cu mărgele din ceramică
apoi, pe ultimul rând din
dreapta sunt margele de
sticlă (parțial acoperite cu
crusta de calcit). Peştera este
accesibilă însă numai
specialiştilor în speologie, iar
turiştii o pot vedea numai în
segmentul de la intrare. Ea
oferă un peisaj spectaculos,
însă vizitatorii ei se pot pune
în pericol dacă intră în ea,
susţin speologii. În peştera
săpată adânc în munte de

apele izvorului Ponorici au
fost găsite aceste urme de
locuire din prima epocă a
fierului, dar şi un craniu uman
vechi de circa 30.000 de ani.
Craniul de Homo Sapiens a
fost descoperit în jurul anului
1911, în timpul exploatărilor
de guano (îngrăşământ
provenit de la lilieci). În lu-
crarea „Istoria exploatării de
guano-fosfat și a descoperirii
omului fosil din Peștera Cio-
clovina Uscată” (Hunedoara,
2003) autorii Radu Breban,
Mihai Șerban, Iosif Viehmann
și Marinaș Băicoana ne
prezintă amănuntele acestei
istorii a cavității, dar și a de-
scoperiri craniului „Cioclovina
1 – unul dintre cei mai vechi
europeni”. Pe teritoriul satului
Cioclovina se află un complex
format din mai multe peşteri.
Aici alte rămăşiţe omeneşti
au mai fost descoperite în pe-
rioada interbelică. „Într-una
dintre peşteri (de 435 de metri
lungime), săpată în calcarele
jurasice, în urma studiului
tehnico tipologic al materialu-
lui litic descoperit s-au con-
statat două depuneri de
locuire paleolitică: una
aparținând musterianului și
alta aurignacianului. În mate-
rialul provenit din stratul ex-
ploatat pentru extracţia
fosfatului, s-a descoperit pe
lângă resturile faunistice de
urs de peşteră şi un craniu de
Homo Sapiens Sapiens care
aparţine stratului aurigna-
cian”, se arată în volumul „En-
ciclopedia arheologiei şi
istoriei vechi a României”. La
Cioclovina a fost reperată şi
cea mai mare fortificaţie
dacică din complexul celor
existente în Munţii Orăştiei.
„Ea constă dintr-un val din
pământ, piatră şi lemn, gros
la bază de circa 10 metri, înalt
astăzi pe alocuri de circa doi
metri, care începe deasupra
satului Cioclovina şi după
circa 2,5 kilometri lungime se
opreşte sub Vârful Poienii,
sau Vârful lui Vârfete. Per-
pendicular sau oblic pe acest
val pornesc spre exterior con-
traforturi identic construite şi,
din loc în loc, turnuri cu latura
exterioară rotunjită. Cam în
fața Peșterii Ponorici, la circa
1,5 km. distanță, se mai 
află o porțiune de „val”,
asemănătoare cu preceden-
tul, dar scurt, menit să închidă
accesul dinspre Pui și Ponor.
În spatele extremităților de la
„Vârful lui Vârfete” a fist iden-
tificat un castru de marș cu la-
turile de 70x45 m. „Valurile”
au fost ridicate pentru a bara
accesul dinspre Sud 
– Vest spre capitala 
dacilor”,informeazăcercetători
i Alexandru Păunescu, Eugen
Comşa şi Ioan Glodariu.

●
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Apocalipticii cavalerii postdecembriștiApocalipticii cavalerii postdecembriști

Corneliu
Florea

NNu trece mult, după
ce ajung în România, și aud
că se apropie sfârșitul lumii,
fiindcă așa scrie în cărțile
sfinte și vine Judecata de
Apoi! An de an, aproximativ
din Anno Domini 94, vine
sfârșitul lumii adus de cei
patru cavaleri apocaliptici –
infernus rex, gladius mag-
nus, iniustitia, moris – și
după ei vine, tot vine, Mesia
cu Judecata de Apoi ce este
finalul revelațiilor. Punct și
de la capăt.

Vechiul Testament
începe cu Geneza – Fac-
erea Lumii, care după cei ce
au imaginat-o și au scris-o,
ar fi fost în urmă cu peste
nouă mii de ani, iar Noul
Testament sfârșește cu
Apocalipsa – Sfârșitul Lumii,
ce ar fi fost scris în Anno Do-
mini 94, după revelațiile pe
care le-a avut un Ioan din In-
sula Patmos. Acest Ioan,  un
creștin timpuriu, extrem de
credincios, a propovăduit
învățăturile lui Isus și  a
doua venire a sa pe pământ,
până ce legionarii romani ai
Împăratului Domițian au pus
mâna pe el și l-au expulzat
în Insula Patmos, din Marea
Egee, ce devenise un fel de
Alcatraz al Imperiului
Roman pentru cei ce se op-
uneau ordinii și legilor ro-
mane. 

Simplu, direct și fără
tâlcuiri ! Și dintre toți exilații
pe această insulă, acest
Ioan, mai credincios decât
toți, ce stătea într-o mică
grotă și se ruga a primit din
ceruri revelația că niște cav-

aleri din infern  vor veni,
într-un galop furtu-
nos, înspăimântător să
sfârșească lumea romană
necredincioasă în Mesia. 

Aceasta a fost ideea
și dorință fierbinte a
creștinilor timpurii ce erau
aspru persecutați în Imperiul
Roman. Ceilalți oameni, din
afara acestui imperiu, ce nu
își schimbau credințele în
acele vremuri nu așteptau
nici un apocalips, nu le tre-
cuse încă prin cap că în-
ceputul lumii trebuie să aibă
și un sfârșit. Abia, dacă
crezuseră că existența lor
fără de sfârșit în forme și
lumi diferite. Dormeau fără
grija cavalerilor apocaliptici.
Dar, în Imperiul Roman,
revelațiile lui Ioan din Pat-
mos s-au răspândit
fulgerător printre creștinii
persecutați, s-au amplificat
primind tot mai multe sen-
suri cu cât trecea timpul,
având în vedere că apoc-
alipticii pe cai albi, roșii,
negri, suri, întârziau. Și tot
mai întârzie. 

Între timp, din punct
de vedere religios, filosofic,
științific și artistic toate s-au
complicat și încurcat atât de
mult, încât nu au mai rămas
din revelațiile lui Ioan și ale
altora, decât simbolul și
metafora celor patru cavaleri
apocaliptici pe toate ”hipo-
droamele” lumii, de două mii
de ani. Academicianul
Alexandru Surdu are drep-
tate, dar se oprește, nu  ne
dă exemple adevărate din
multele știute, pe care le știe
foarte bine.

Pe Insula Patmos,
din Marea Egee, de unde au
pornit în lume Revelațiile lui

Ioan, s-a ridicat, după o mie
de ani, o mânăstire
fortificată în jurul grotei lui
Ioan, iar acum, după două
mii de ani, sunt peste pa-
truzeci de hoteluri pentru
pelerinii creștini din toată
lumea, ce vin să se roage
pentru a doua venire a lui
Isus ce a propovăduit pacea
și iubirea, dar care au fost și
au rămas rarități pe acest
pământ. Multe, foarte multe,
s-au schimbat în lume în ul-
timile două mii de ani dar cei
patru călăreți apocaliptici,
priviți în picturile lui Albrecht
Durer, Victor Vasnetsov și
ale altor mulți artiști, au
rămas numai simbolurile
rele, maligne, ce bântuiesc
lumea în lung și lat, mult mai
dese și intensive de la
apariția banilor, de la
folosirea prafului de pușcă și
a atomului împotriva omului
de către om. Privind grupul
celor patru călăreți
aducătorii sfârșitului lumii
conceput de Albrecht Durer,
trebuie să ne imaginăm 
ce impresie profundă,
apocaliptică a făcut asupra
credincioșilor în urmă cu
cinci sute de ani și să
comparăm cu răscolitoarele
noastre emoții ce le avem
când  ne reamintim ciuperca
atomică pe cer și dezastrul
ei la Nagasaki !! Relevațiile
arhaice ale lui Ioan din Pat-
mos, sunt de mult depășite
de mintea omenească,
rămân să le folosim doar ca
simbolurile relelor de care
sunt capabili oamenii de
pretutindeni, din toate vre-
murile.

Generația mea a tre-
cut și este martora apocalip-
sei aduse de cei patru

cavaleri ai iadului ce au
adus pe pământ al Doilea
Război Mondial. Primul, pe
calul alb, Hitler – infernus
rex, s-a repezit în Europa ca
să facă o ordine ariană,
urmat, pe cal roșu, de Stalin
– gladius magnus, cel ce a
omorât cei mai mulți oameni
în vremea lui. Churchill, al
treilea cavaler al infernului,
legat la ochi cu o balanță
strâmbă în mână, a adus
injustiția în lumea rămasă
pentru următorii cincizeci de
ani, dând și România pe
mâna comuniștilor pentru a-
și păstra imperiul colonial.
Ce injustiție! Ultimul apoc-
aliptic, Roosevelt, pe o
mârțoagă sură cu o coasă în
mână, întruchipând moartea
pe care a adus-o din Pacific
până în Europa. A fost un
sfârșit de lume pentru o sută
de milioane de oameni din
șaizeci de țări în timp de
șase ani. O revelație pe care
Ioan din Patmos  nu a avut-
o, nu putea să o aibă, când
tot Imperiul Roman abia
avea  vreo zece milioane de
oameni …

Acum, venind an de
an în România, de 26 de
ani, sunt din nou martorul
altor  ,călăreți apocaliptici
care s-au năpustit asupra
României ca să o sfâșie, să
o sfârșească. Comparând
cu apocalipsa lui Ioan din
Patmos din anul 94 și cu lu-
crarea lui Albrecht Durer  din
1496, în Decembrie 1989 în
România aducătorul apoc-
alipsei, infernus rex, este Ion
Marcel ilici Iliescu arcaș co-
munist, din tată în fiu, ce
zâmbind și-a omorât, întâi
de toate, conducătorul ca
să-i preia scaunul și

funcțiile. Apoi, cu același
zâmbet i-a lichidat pe toți ce
îi stătea în cale. Pe cai roșii,
în spatele lui infernus rex au
urmat cavalerii distrugerii
României: Petre Roman,
Teodor Stolojan, Nicolae
Văcăroiu, Adrian Năstase,
Emil Boc, CPT, MRU, VVP,
o haită nelegiuită, abjectă de
mercenari  ce s-au întrecut
între ei în ruinarea României
în toți acești ani, în care
aproape patru milioane de
români au părăsit țara jefuită
din instinct de conservare.
Și toată această apocalipsă
postdecembristă a fost
condusă din umbra tene-
brelor străine, timp de 15
ani, de apocalipticul Saul
Silviu Brucan, tartorul tarto-
rilor, agentul tuturor an-
tiromânilor, călărind calul cel
negru al urii și nedreptății
împotriva neamului româ-
nesc pe care l-a numit stu-
pid people! Deocamdată, în
coada acestei cavalcade
apocaliptice, pe niște gloabe
sure precum cea a lui Al-
brecht Durer, vin mâncând
pământul cu coasele în
mână Traian Băsescu și
Klaus Johannis având ca
normă stabilită: apocalipsa
antiromânească bine făcută.

P.S.: Am scris acest
pamflet după lectura eseului
CUMPĂNA ROMÂNIEI de
Călin Georgescu. Autorul nu
dă nume, numai 
faptele cutremurătoare,
apocaliptice din România
postdecembristă. 

Vă recomand
această lectură.

●

Credința fermă în viitorul românesc al României!Credința fermă în viitorul românesc al României!

Ion
Coja

- scrisoare deschisă
adresată foștilor membri și

simpatizanți ai PRM -

Stimați colegi,
Am fost invitat să

particip la revigorarea Par-
tidului România Mare, mi-
am luat răspunderea
reușitei acestui proiect atât
de important pentru soarta
României și știu bine că
reușita nu poate fi obținută
decât printr-un efort comun,
colectiv, al românilor capa-
bili să se dedice ideii
naționale!

Situația grea în care
a ajuns România are o
mulțime de cauze, printre
aceste cauze se numără și
ieșirea Partidului România
Mare din Parlamentul
României în 2008. În Eu-
ropa de azi este de necon-
ceput o țară care să nu

beneficieze de prestația
unui partid naționalist, un
partid care să-și facă auzit
punctul de vedere și chiar
să intervină în derularea
evenimentelor politice. Sun-
tem, probabil, singura Țară
europeană în al cărei Parla-
ment nimeni, niciun partid,
niciun parlamentar, nu face
politica interesului național.

Mi-ar fi fost imposibil
să refuz invitația care mi s-a
făcut de actuala conducere,
interimară, a PRM. Mă
onorează această invitație
și am acceptat-o, contând
pe oamenii pe care îi
cunosc, din PRM sau din
afara acestuia, oameni a
căror disponibilitate să
făptuiască spre binele co-
munitar, național, o cunosc
foarte bine.

M-am prezentat la
post cu un proiect de strate-
gie politică cu două compo-
nente: o strategie pe termen
scurt, până la alegerile din
decembrie 2016, și alta pe

termen lung, vizând struc-
turarea unui partid care are
toate șansele să devină
unul dintre primele trei par-
tide din Țară.

Ne concentrăm în
momentul de față pe strate-
gia care vizează succesul la
alegerile din decembrie. Nu
va fi ușor. Partidul România
Mare și, în general, linia
politică naționalistă,
patriotică, sunt ținta unui
sabotaj general din partea
autorităților. Suntem ținta
unui blocaj mediatic în
primul rând, extrem de
tenace, de perfid. Fără spi-
jinul Televiziunii, al mass
mediei, nu ne va fi ușor să
comunicăm cu publicul, cu
cei dispuși să ne dea votul,
să ne susțină, să vină alături
de noi!

Știm însă că în
ciuda celor întâmplate în ul-
timii ani, a greșelilor noas-
tre, unele greu de iertat,
electoratul român cândva
atașat de PRM a rămas fidel

imperativelor naționale.
Revenirea Partidului

România Mare în viața
politică depinde de votul
acestor români naționaliști,
patrioți, iar acest vot de-
pinde de eforturile pe care
le vor face membrii Partidu-
lui în răstimpul rămas până
la alegeri. Succesul dorit de-
pinde de felul cum vom găsi
calea spre inimile oame-
nilor, fără promisiuni
deșarte, cu luciditate și
curaj, cu credința fermă în
viitorul românesc al
României.

Cei mai mulți mem-
bri ai PRM s-au dat deop-
arte în ultimii ani! Fiecare cu
motivul său! Și respectăm
decizia fiecăruia!… Dar nu
există motive serioase pen-
tru ca acum, când Țara se
află în pragul unui colaps
general, să stăm deoparte,
să privim din tribună ce se
întâmplă cu Țara! Îi invit
așadar pe membrii PRM,
retrași din activitate, să

revină în PRM, indiferent de
motivele retragerii de
odinioară!

În acest scop i-am
telefonat deunăzi generalu-
lui RADU THEODORU,
membru fondator al Partidu-
lui România Mare, cerându-
i sprijinul, atât de prețios! Iar
dacă domnia sa nu a prege-
tat să răspundă Prezent! la
această chemare a Istoriei,
postulez: niciunul dintre
foștii membri și foștii
susținători ai PRM, mai
tineri decât dl general
RADU THEODORU, nu au
dreptul și nici nu pot avea
motive serioase să rămână
în afara acțiunilor și
activității prin care ne legăm
împreună să readucem Par-
tidul România Mare în Par-
lamentul Țării! Să readucem
patrioții la guvernarea
României! Acesta ne este
scopul, ținta eforturilor
noastre în următoarele luni!

●
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„Impunerea holocaustului” – etapa națională…„Impunerea holocaustului” – etapa națională…

Cezar Adonis
Mihalache

PPână mai ieri, era un
demon al unei jumătății tre-
cute de secol… Acum, a
căpătat deja venerabila
vârstă, fără cifră exactă, ca la
crucea de piatră, al vechimii
ca veacuri! Iar până la anul,
la următoarea etapă, probabil
finală, nu doar „națională”,
finală ca drept de exprimare
a românilor, cei ce trăiesc cu
adevărat un holocaust al isto-
riei lor, al românismului, patri-
otismului și naționalismului,
„demonul” reproșat nouă va
căpăta o vechime „milenară”.

Și trăim vremurile
batjocoririi, nu numai a ființei
noastre contemporane, vai
ce pagini de „istorie” lăsăm
cronicarilor (și ne merităm
palmele și cizmele pe grumaz
ca „sultă” a indiferenței noas-
tre), ci și a înaintașilor. Cei ce
s-au jertfit pentru a ne lăsa o
țară prinsă în brazde de sân-
gele lor închegat în sacrificiul
suprem, pentru a ajunge azi
ca o mână de discipoli, poate
ei cu adevărat fii ai „demonu-
lui” care ne este nouă pus în
spate, și nu mai este vorba
doar de intimidarea noastră,
de timorarea ori „responsabi-
lizarea”, căci am trecut de
aceste etape în eroismul lip-
sei noastre de rațiune în a ne
veghea drepturile, și curând
vom vorbi poate de dreptul la
libera exprimare istorică!, ci,

deja de scrierea unei
mentalității de vinovăție la
nivelul noilor generații.

Pentru că, acolo este
ușor de „lucrat”. S-au încer-
cat rescrieri de mentalități,
dar de ce să rescrii peste
ceva care poate reînmuguri
fierbând din sângele
strămoșesc, când cel mai

simplu scrii vinovăția în men-
talul încă necristalizat. Semi-
nariile studențești ale
impunerii vinovăției holocaus-
tului din ultimul sfert de secol
din facultăți nu și-a 
atins scopul. Mentalitatea
studenților nu a fost radical
schimbată spre ceea ce
doreau să sădească putre-
gaiurile.

Studenții au asistat la
cursurile de „formatare”, dar
și-au văzut de drumul 
lor după ce și-au luat
bunăvoințele asigurate de
participarea la astfel de sem-
inarii „voluntare”. Note, cali-
ficative… Sau poate că

sângele strămoșesc a reușit
să le arate în subconștient
drumul fals pe care erau
aruncați.

Dovadă că tocmai 
din acele generații, ale
studenților trecuți și prin sem-
inarii holocaustice, s-au ridi-
cat tinerii de azi care cer
reîntregirea țării, care caută

pe rețelele de socializare
identitatea lor națională, care
se îndreaptă spre formele ne-
dorite de alții ale 
iubirii de țară: patriotismul,
naționalismul.

Așa că putregaiul ce
vrea să ne îngroape în culpa
vinovăției a mai coborât
câteva trepte… A reușit să
intre în licee și școli, acolo
unde, prin „devotamentul”
unor cozi de topor impun
vinovăția în mentalul unor
adolescenți.

Să ai un concurs „is-
toric” cu tema „Memoria
Holocaustului – Etapa
Națională”, cu desfășurare la

nivelul uneia dintre cele mai
bune școli din țară, Colegiul
Național „Gheorghe Lazăr”
din Capitală, în vreme ce
orele de Istorie sunt reduse
din curricule, este o batjocură
prea mare. Să dai ca premii
la astfel de concursuri, nu
cărți ale bucuriei de a fi ado-
lescent, ci volume de contin-

uare a îndoctrinării,
mâine-poimâine vor deveni și
temele obligatorii ale vacanței
mari!, cărți despre holocaust,
este mizerabil. Dar mai ales
să te folosești de astfel de
momente pentru a rescrie din
mers conținutul holocaustic,
al vinovăției reproșate nouă,
reetichetând antisemitismul
ca fiind „demonul vechi 
de veacuri” (recte, am-
basador Mihnea Constanti-
nescu, președintele Alianței
Internaționale pentru Memo-
ria Holocaustului), este de-
plorabil.

Prim condiție a
păstrării MEMORIEI unor

evenimente este respectul
pentru adevărul istoric, nu
trunchierea, nu rescrierea, nu
adaosul de conținut pentru a
fi pe plac stăpânilor.

Unde vreți să ajungeți
cozi de topor? La dovedirea
sămânței antisemitismului în
vițele de vie ale dacilor?! Miz-
erabil. Dar explicabil, pentru
că mizerabilii nu pot 
produce altceva: doar istorie
contrafăcută.

Și mai trecem în
acest zile printr-o rescriere a
istoriei noastre cu forța minci-
unii și a persuasiunii. Alipirea
holocaustului… țiganilor celui
al evreilor, că și-au dat corbii
mâna poate smulg cu forță
dublă din trupul nostru, și
pregătirea inserării unei nu a
unei alte zile impuse istoriei
nouă, ci a unei întregi
decade, prin pregătirea
etapei dintre cel două zile de
comemorare holocaustice
(cel evreiesc și cel țigănesc)
ca etapă istorică definită.
Probabil, Istoria Românilor va
deveni un manual de Istorie a
holocaustului.

Unde vom fi noi?
Probabil note de subsol pe
meniurile unor restaurante,
așa cum se întâmplă acum în
rețeaua unei cârciumi
basarabene, prezente la noi,
care își trece în istoricul
moldovenesc perioada de
opresiune din partea
Românei… 

●
Anevoința de-a fi om, performanța de-a fi român onest!Anevoința de-a fi om, performanța de-a fi român onest!

George
Petrovai

SSe știe foarte bine
(și nu de azi, de ieri) că „A fi
mare nu-i mirare,/ a fi om e
lucru mare...” Vasăzică, nu
trebuie să ne extaziem în
fața aparențelor (ambalaj
vestimentar, poziție socială,
opulență materială), ci tre-
buie să luăm aminte doar la
bogăția și continuitatea fon-
dului moral-spiritual al omu-
lui de lângă noi, altfel spus
la ceea ce constituie cu
adevărat conținutul noțiunii
de „om”, actul de identitate
pentru individul atotuman și
rampa cea mai sigură de
lansare spre mult visata
înfrățire universală: omenie,
iubire, cumpătare, generoz-
itate, milă, simplitate, curaj.

Nu spunea un
părinte din vechime
(creștinismul de început):
„Iubește și apoi fă ce
vrei”?Da, căci iubind 
constant și din adâncul in-
imii întreaga lucrare
dumnezeiască (cerul,
pământul, apele, florile, flu-
turii, semenii), nu poți să fii
decât un vrednic om, aflat
pe drumul drept al împlinirii
în sistemul Absolutului
cvadridimensional: sacru-

b ine -adevă r - f r umos . . .
Iar acest lucru

devine de-o evidență imi-
nent-dramatică atunci când
trăiești în România
postdecembristă, unde
lupta nici pomeneală să se
ducă în plan moral-spiritual,
astfel ca trăitorii pe aceste
meleaguri să devină din

buni mai buni (poate că
mulți dintre ei, foarte
bisericoși și prea puțin
credincioși, nici nu doresc
să o facă, atâta timp cât
înșiși slujitorii altarului se
ascund după „Nu face ce
face popa, fă ce spune
popa”!), ci bătălia se duce
cu o dementă încrâncenare
numai și numai în plan ma-
terial: casă mai impozantă

ca a vecinului, mașina cea
mai bengoasă din cartier,
lanț de aur la gât de taur.
Sigur că într-o asemenea
fioroasă competiție pantru
scoaterea banilor până și
din piatră seacă, nimeni nu
se mai sinchisește de mi-
jloacele întrebuințate, de
regulă acestea fiind

nelegiuite. S-a mers atât de
departe pe această
bătătorită cale a furtișagului
pe rupte din banul public
(trei sferturi dintre aleși sunt
penali cu acte în regulă),
încât nu numai că tâlharii
dovediți și găbjiți nu se
rușinează de faptele
comise, dar însăși morala
publică a suferit periculoase
abateri de la normalitatea

Decalogului, astfel că tot
mai des auzi spunându-se
(ba cu admirație, ba 
cu invidie) despre
megarăufăcătorul scăpat
basma curată, eventual cu o
pedeapsă banală, dar cu
averea întreagă-întreguță:
„Are cap, se descurcă”;
„Cine muncește n-are timp
de făcut bani”; „La baza
economiei de piață stă
relația dintre fraier și es-
croc”...

Ce să ne mai mire
atunci că venerabilul Neagu
Djuvara nu-l mai regăsește
în românul zilelor noastre
(lacom, leneș, necinstit,
needucat etc.) pe demnul,
onestul și omenosul român
interbelic! Să fie pentru asta
de vină numai perioada
bolșevică de forjare a omu-
lui-neom, așa numitul homo
sovieticus, ori – după cum
lesne se poate constata și
pe alte meleaguri – com-
plexul și inevitabilul proces
de declin, prin subtila
întrepătrundere dintre
haoticul progres material al
civilizației și statornicul re-
gres al culturii?

În ce mă privește,
constat cu uimire că am
ajuns în situația ca tot mai
des să nu înțeleg binele și
răul, adevărul și falsul, jus-

tul și injustul, frumosul și
urâtul, moralul și imoralul,
așa cum, în aceste vremuri
date peste cap, respectivele
concepte fundamentale
sunt promovate de grosul
semenilor mei.

N.B. Din nou îi în-
treb pe cei care au urechi să
audă: Știți cum a pornit
China comunistă pe calea
progresului? Împușcând
circa 10.000 de funcționari
corupți. Dar cum la noi
pedeapsa cu moartea a fost
abrogată de făuritorii
democrației originale (ce
bine era acuma dacă ea
măcar figura în Codul
Penal!), rămâne în picioare
confiscarea tuturor averilor
dobândite pe căi necinstite.
Adică, șnapanul care a
călcat pe bec să rămână cu
averea pe care a declarat-o
la intrarea în politică! Căci,
numai cu leafa de politruc,
fie el chiar și mare mahăr în
Parlament sau Guvern, n-
are cum să ajungă putred
de bogat în zeci de ani,
necum după un singur man-
dat.

●


