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„Ţara este rodul a zeci de

generaţii şi aparţine altor zeci de

generaţii care vor veni.” 

- Mihai Eminescu
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Când „făcătura” de presă nu rămâne Când „făcătura” de presă nu rămâne 
doar o știre…doar o știre…

Cezar Adonis

Mihalache

DDin toată mizeria
înscenată de „Sky News”, ar
putea rezulta o speță
grozavă ca formulă de în-
cadrare juridică, generând
grave repercusiuni asupra
libertății noastre de expri-
mare! Pentru că nu
jurnaliștii englezi vor avea
de suferit! Nu ei sunt ținta
„dreptății” pe care vrea să o
afișeze Justiția Română în

numele unui popor șifonat
de un reportaj găunos. Pen-
tru că, atunci, ar fi decis de-
clararea acelor viermi de
presă, au și englezii „chiloții”
lor… media, drept „persona
non grata”. Dar nu! Aici sunt
vizate libertățile noastre de
exprimare. Care ar putea fi
îngrădite pentru a proteja
imaginea țării, nu?!

Dacă ar fi să ne
luăm după formularea
judecătoarei care a decis
arestarea preventivă a celor
trei români implicați în re-
portaj, care nu ar putea fi în-
cadrat nici măcar 
drept „făcătură de presă”
(cel puțin, nu una reușită!),
ci mai degrabă într-o
„fumigenă” fără nici o
tangență, fie ea și
accidentală, cu o dezinfor-
mare de presă cu adevărat
„nucleară” (așa cum a fost
știrea vizând mutarea arse-
nalului nuclear de la Incirlik
în… România – și de ce nu
se agită Justiția, măcar cu
aceeași unitate de măsură,
în anchetarea unei informații
care chiar ne putea
afecta?!), așadar, dacă am
lua drept literă de lege con-
ceptul „dura (non)lex” al
judecătoarei de a pune,
printre capetele de justifi-

care a arestării preventive,
faptul românii implicați nu
au fost „fideli țării”, în mod
cert, ar trebui să umplem
până la refuz cel puțin „be-
ciurile domnești”, dacă nu și
pușcăriile! Să-i azvârlim
acolo, închizându-le gurile
spurcate, pe toți cei aceia
care, prin emisiunile și re-
portajele tip „tabloid”,
aruncă lături de presă în
imaginea unei țări căreia,
evident, nu doar că nu îi
sunt fideli, ci ostili de-a drep-
tul.

Așa se leagă însă
între ele zalele ce vor ține la
pământ „gulliverul” de
altădată al rațiunii unei
națiuni. Așa se adoarme
rațiunea unei societății,
obișnuind-o cu abuzurile de
interpretare, îndreptate, 
în cele din urmă, împotri-
va libertăților cetățenești.
Acum, a celor de exprimare.
Totul grație unui judecător
care mai bate un cui în
sicriul libertății de exprimare
printr-o decizie aberantă
care poate deveni oricând o
speță de raportare (și ar fi
atât de simplu și comod
pentru autorități ca pe mar-
ginea unei astfel de
motivații, devenită speță în
numele securității naționale,
să pună sub urmărire
penală orice jurnalist, blog-
ger sau cetățean care
critică…).

De exemplu, prin
decizia judecătoarei de a
motiva arestarea preventivă
prin participarea părților la
un material de presă,
atenție!, fără a avea „con-
tracte încheiate cu Sky
News în sensul apariţiei lor
într-un material cu caracter
fictiv”. O formulare care,
acum, pare doar o piuneză
pe care un magistrat și-a

scos-o de sub șezutul luat în
bâză de vreun „domn Goe”
din presa locală, dar 
care poate deveni o 
formă explicită a condiției
participării cetățenilor în
cadrul oricăror materiale de
presă: deținerea unui con-
tract de prestări… opinii!
Sau măcar a calității de
actor.

Dar cel mai 
aberant este felul în 
care aceeași judecătoare
plasează răspunderea pen-
tru conținutul unui reportaj în

spatele celor intervievați.
Care ar fi trebuit să
vizioneze materialele de
presă pentru a reclama la
autorități eventuala lipsă de
conformitate cu realitatea.
Și totuși, judecătoarea lasă
și o fereastră. Asta da em-
patie emoțională cu presa!
Aceea de a eticheta astfel
de materiale drept „Fictive”.
Un fel de „T” al trucajului în
fotografii sau un „AP” de
televiziune (ca acord de
pamflet, nu al părinților!).

Pentru că, asta tre-
buie să extragem din
frământarea de închegare a
unei motivații de arestare
preventivă. Dacă toți cei ce
ne înfierează și ne batjo-
coresc imaginea de țară
specifică undeva caracterul
„Fictiv”, sau fac dovada stat-
ului de actor (fie și tempo-
rar) pentru feluriții „doreli” ce
debitează vorbe de gâgă,
atunci toate învinuirile
justiției se prescriu a priori!

●

Nu mai plânge, Nu mai plânge, 
Rafael!Rafael!

George

Alexander

PPe 18.08.2016, orele
12.00, a avut loc „executarea”
silită a minorului Rafael, fiul
mamei Ana Maria Stancu!
Felicităm, în primul rând,
Justiția din România pentru
acest „even”t, judecătoarea
aceea dreaptă care, cu dem-
nitate, a dat verdictul acela ire-
sponsabil, “definitiv şi
irevocabil”! Cum a putut, oare,
Doamne?!… Ce s-a întâmplat
în sufletul ei?! Poate, nimic
anormal… Somnul rațiunii
naşte monştri!

Un copil speriat,
agățându-se cu disperare de
gâtul mamei, ascunzându-se
în brațele ei, un copil traumati-
zat de neghiobii cu diplome
emblematice, ajuns pe dru-
muri în țara lui!, plângea cu
sufletul lui de copil… Dum-
nezeule!, mi-a fost, pur şi sim-
plu, ruşine! Mi-a fost ruşine
pentru că noi, românii, ne
tratăm aşa rău propriii copii.
Mi-a fost ruşine pentru că nici
măcar, nu îi respectăm. Nu îi
tratăm nici ca pe ființe umane.
Iar, primii care greşesc în
acest sens, sunt proştii cu
diplome. Infirmii care şi-au
piedut demnitatea. Oamenii
care nu mai gândesc. Oamenii
care nu mai au suflete. Rafael
este un băiețel traumatizat.
Nici nu a vrut să coboare din
brațele mamei sale. Acolo s-a
simțit el în siguranță. Acolo
este singurul loc din lume pen-
tru el unde poate plânge în
tihnă. Cu sufletul lui micuț, de
copil, care nu înțelege lumea
aceasta care îl hăituieşte, care
îl alungă în țări străine, în
brațele condamnaților!

Cerem organelor abil-
itate să se autosesizeze. Să
apere Interesul Suprem al
Copilului. Cum este posibil ca
un copil, care este român!,
care vorbeşte numai limba
română!, care s-a integrat de
doi ani în şcoala românească
şi locuieşte aici, în țara lui, să
fie condamnat şi aruncat prin
străinătățuri, ca praful pe dru-
muri, şi-n mâinile cui?! Ne
batem joc chiar de copiii
noştri?! Există cineva care
trage la răspundere în țara
asta, judecătorii făcuți la
normă, în care nu mai credem,
pentru că s-au compromis şi
se compromit la infinit? Deja,
unii „oameni ai legii” nu au în
cap decât dogmele îngurgi-
tate, lipsa oricărei deontologii
profesionale! Pentru ce mai
există ei?! Să ne omoare cu
zile? Am văzut reacția lui

Rafael. Am văzut chinul la
care a fost supus. A spus o
dată „Nu!” L-au mai chemat o
dată… Şi, încă o dată, după
„îngrijiri”… De ce, oare?! Au
crezut, poate, că s-a
răzgândit?! Ce educație
psihologică are un executor
judecătoresc?! Dacă nici
măcar judecătorul nu 
se ridică la înălțimea
responsabilității sale, a misiu-
nii sale în societate, dacă şi
dumneaei bâjbâie, ce trata-
mente să-i mai aplicăm aces-
tui copil?! Facem experiențe
pe el?

În timp ce trăiam
drama alături de Rafael, am
auzit cum circula un anumit
zvon prin holurile insituției
menite să ne apere drep-
turile… Un anumit ministru
care nu mai e!, ar fi dat o
circulară prin care le impunea
judecătorilor să nu ofenseze
cumva țările străine, să le dea
câştig de cauză totdeauna în
defavoarea românilor! Ca să
nu-i deranjăm! Ca să nu-i
supărăm! Ca să nu-i agasăm
cu modesta noastră
existență!… Ca să ne per-
mitem să ne ducem şi noi
traiul bonom, domnule min-
istru, la o margine de şanț!
Sper să nu fie adevărat. Dar,
totuşi… Cred că este
adevărat! Pentru că prea mulți
dintre „ai noştri” stau în ge-
nunchi în fața lor… Rafael
plângea… Mama lui
plângea… Dacă aş fi avut
vreo putere divină, nu m-aş fi
răzbunat pe judecătoarea
care a dat sentința nemiloasă,
în totală contradicție cu drep-
turile omului. Aş fi silit-o
numai, să privească, fie şi
pentru o clipă, spectacolul
grotesc, drama pe care cu
însăşi mâna ei a creat-o, frica
întipărită pe fața lui Rafael,
privirea lui de copil… Dacă
nimic nu s-ar fi mişcat în sufle-
tul ei, ar fi meritat să trăiască
într-o zi aceeaşi dramă.

Cum scăpăm, însă,
Țara de incompetenți?! De oa-
meni care ne vând, de sis-
temul diabolic care i-a
format?! Nu mai plânge,
Rafael! Eşti doar un copil.
Sunt mulți ca tine, care plâng.
Dar de la înălțimea Mercedes-
urilor, nu-i vede nimeni. Sunt
multe milioane de români care
sunt batjocoriți la fel ca tine. Li
s-au uscat lacrimile pe obraz.
Au trecut demult de pragul
disperării… Dar, nimeni nu-i
vede. Nimeni nu-i crede. Până
într-o zi când nu vor mai putea
răbda. Şi, atunci, va fi atunci,
Rafael!…

●
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Statuia Zeiței Nemesis descoperită la... Alba IuliaStatuia Zeiței Nemesis descoperită la... Alba Iulia

George V.

Grigore

LLa Muzeul Național
al Unirii Alba Iulia a fost
vernisat exponatul lunii iulie.
Este vorba despre statueta
zeiței Nemesis, un important
artefact roman descoperit în
primavara anului 2011 de
arheologi în timpul lucrărilor
de refacere a infrastructurii
cetății Alba Carolina. Arhe-
ologii din Alba Iulia au de-
scoperit în anul 2011 în
interiorul Cetăţii din mu-
nicipiu un templu roman
dedicat zeiţei Nemesis, în in-
cinta acestuia fiind găsite o
statuetă a zeiţei, un basore-
lief şi un altar votiv. Direc-
torul adjunct al Muzeului
Naţional al Unirii din Alba
Iulia, Constantin Inel, a de-
clarat că templul este inclus
în interiorul castrului roman
al Legiunii a XIII-a Gemina.
Istoricul a mai spus că tem-
plul a fost construit, cel mai
probabil, de unii dintre mili-
tarii de carieră din cadrul
legiunii care au vrut astfel să
aducă o ofrandă zeiţei
Nemesis, considerată pa-
troana gladiatorilor şi
soldaţilor romani, iar 
numele donatorilor sunt
inscripţionate pe obiectele
descoperite. Constantin Inel
a adăugat că descoperirea
este inedită şi unică pentru
Dacia Romană, deoarece
sunt foarte rare cazurile în
care în interiorul unui castru
roman de legiune era con-
struit un templu sacru.

Zeiţa este înfăţişată
alături de un grifon, animal
mitologic care are corp de
leu, aripi, cap şi gheare de
vultur şi urechi de cal (sim-
boliza forța apocaliptică a
cataclismului numit și
„Moara Cerească” (ce apare
la „Vremea Culesului”) și
care va avea forța leului și
viteza vulturului în picaj
(vede tot, ca o pasăre!); va fi
auzită doar de cei aleși – cei
din Neamul Calului (taină
simbolizată și prin „Jocul
Călușarilor”), cum mai 
era numit poporul geto-
dac (Cavalerii Danubieni,
Zamolxieni sau Traci). Din
păcate acestei statui îi
lipseşte o parte din mâna
stângă în care ţinea o uni-
tate de măsură pentru
păcate. Directorul adjunct al
Muzeului Naţional al Unirii
din Alba Iulia Constantin Inel
a spus că descoperirile sunt
datate în secolul II, sau în-
ceputul secolului III, din pe-
rioada stăpânirii romane în
Dacia. „Templul dedicat
zeiţei Nemesis este un tem-
plu de formă simplă
patrulateră. În interiorul lui
am descoperit trei piese de-
osebite: un altar dedicat
zeiţei Nemesis, un basorelief
comandat de un instructor

de gladiatori şi depus în
acest loc sacru precum şi
statuia zeiţei Nemesis, o
piesă de o realizare artistică
deosebită din marmură din
Asia Mică”, a afirmat Inel.

În ultima perioadă,
arheologii din Alba Iulia au
descoperit, în timpul unor
lucrări de reamenajare a
zonei interioare a Cetăţii
Vauban din municipiu, nu-
meroase fragmente din
vechiul castru roman al
Legiunii a XIII-a Gemina.
Prima descoperire a fost
făcută în apropierea Porţii a
III-a a cetăţii, unde a fost
găsită fundaţia uneia dintre
barăcile soldaţilor romani din
Legiunea a XIII-a Gemina. O
altă descoperire importantă
a fost făcută în zona Porţii a

IV-a a cetăţii, unde
săpăturile de cercetare au
scos la iveală acest altar din
perioada romană. De
asemenea, echipele de
cercetători au descoperit şi o
porţiune din Via Principalis,
din interiorul castrului Legiu-
nii a XIII-a Gemina, peste
care a fost construită
fortificaţia actuală. Cetatea
din Alba Iulia a fost
construită la începutul sec-
olului al XVIII-lea, între anii
1714-1738, fiind considerată
cea mai reprezentativă
fortificaţie bastionară de tip
Vauban din România.
Înainte de a se ridica
fortificaţia de tip Vauban, pe
acest loc a existat, începând
cu anul 104, un castru
roman, iar apoi o cetate
medievală. În primăvara an-
ului 2011, pe parcursul
cercetărilor arheologice pre-
ventive desfășurate în ime-
diata apropiere a porții a
IV-a, pe la 1,5 m adâncime
față de cota actuală din
zonă, au fost descoperite
urmele unui posibil complex
religios de epocă romană,
format dintr-un edificiu de
formă dreptunghiulară care
pare să corespundă carac-
teristicilor unui templu dedi-
cat zeului Mithras.

Orientat aproximativ
est-vest, acest edificiu avea
pe latura scurtă de est,
adosată, o cameră cu di-
mensiunile de cca.3×4 m,
grosimea zidurilor fiind de
0,80m, în care au fost de-

scoperite pe parcursul
cercetărilor, cele două mon-
umente dedicate zeiței
Nemesis, și, respectiv o
placă votivă dedicată, cel
mai probabil zeului Marte.
Această încăpere (templu
sau cameră sacră) a fost
foarte bogată în ceea ce
priveşte inventarul arheo-
logic, fiind descoperite  un
altar, cu inscripţia foarte bine
păstrată, dedicat zeiței
Nemesis de doi dedicanți:
Marcus Vibius Verinus (evo-
catus = veteran militar
rechemat să servească în
cadrul Legiunii a XIII-a Gem-
ina) și Quintus Valerius Feli-
cianus (salariarius =
subofițer roman din cadrul
Legiunii a XIII-a Gemina),
aceleași două personaje

dedicând și o statuetă
reprezentând pe Nemesis,
din marmură albă, după cum
reiese din inscripția realizată
pe două rânduri la baza sta-
tuii; a mai fost descoperită o
placă votivă care reprezenta
un personaj în echipament
militar (cu analogii în
reprezentarea zeului Marte),
fiind dedicată de un personaj
ce are atributul secunda
rudis (ceea ce ne duce spre
ipoteza ca dedicantul ar
putea fi un fost instructor de
gladiatori venit special în
castru pentru a antrena mili-
tarii legiunii  XIII-a Gemina).
În spatele altarului votiv ded-
icat zeiței Nemesis și de-
scoperit căzut spre est, cu
inscripția în jos, a fost de-
scoperit și o plintă de monu-
ment, placa de formă
paralelipipedică putând fi
interpretată ca plintă/soclu
pentru altarul votiv amintit.
Este posibil ca cele trei
piese descoperite în această
încăpere să fi avut o aran-
jare/dispunere inițială cu car-
acter cultic: la baza fiind
așezată plinta, peste care s-
a așezat monumental (al-
tarul) dedicat zeiței
Nemesis, iar pe acesta, uti-
lizat ca și bază de monu-
ment să fie așezată statuia
zeiței Nemesis. Neexistând
la data cercetărilor posibili-
tatea susținerii financiare a
întregii cercetări arheologice
pentru acest obiectiv, pe par-
cursul realizării proiectului
de reabilitare a infrastructurii

rutiere din această zonă, au
fost înregistrate descoperir-
ile arheologice efectuate la
acest nivel, fiind recuperate
și mai-sus menționatele
artefacte care în prezent se
află în proces de investigare
științifică pentru conservare,
dar și pentru realizarea
interpretărilor istorice sau de
artă pe care piesele le
comportă, în cadrul Muzeu-
lui Național al Unirii din Alba
Iulia. Descoperirile din
această locație pun prob-
lema realizării unui nou
proiect de cercetare și
punere în valoare a întregu-
lui complex de cult care se
află localizat în acest punct,
și care ar susține elementul
de continuitate a
manifestărilor religioase și

de cult pe parcursul a
aproape 2000 de ani.

În ce privește stat-
ueta zeiței Nemesis, aceasta
este realizată din marmură
albă și deținea la momentul
descoperirii urme de pictură
roșie pe faldurile și marginile
vestmântului. De asemenea,
coafura şi diadema de pe
cap au urme de pictură cu
roşu (apărea îmbrăcată în
roșu, ca simbol al sângelui,
al sacrificiului omenesc).
Zeița a fost reprezentată
stând în picioare, cu mâna
dreaptă prinzându-și
veșmântul la piept. Piesa
este finisată şi pe partea
posterioară, dar nu la același
nivel de lustruire vizibil pe
partea anterioară. Nemesis
(Nu–Isis) este fiica lui Nyx
(Noaptea), și apărea în mi-
tologia greacă, ca una dintre
divinitățile infernale.

Slujitoare a echilibru-
lui și a ordinii din univers, ea
cîntărea fericirea și nenoro-
cirile oamenilor, faptele lor
bune și fărădelegile săvîrșite
și abătea asupra 
lor pedeapsa cuvenită,
călăuzindu-le soarta (zeitate
apocaliptică ce dovedește
existența unor cataclisme
planetare periodice, nejus-
tificate din punct de vedere
științific, dar și de neoprit).
Mai târziu, datorită acestui
atribut, Nemesis devine per-
sonificarea răzbunării divine.
Ea îi urmărește și-i
pedepsește pe muritori, ca și
eriniile, pentru crimele

săvîrșite. La noi, în Româ-
nia, clasa nobiliară maghiară
din Ardeal (Transilvania) era
numită „nemeșime” (de la
Nemesis), datorită modului
ei violent de comportament
față de elementul național
majoritar roman, dar și din
credința populară că
nedreptățile încurajate și
făcute de aceștia vor fi
răzbunate odată și odată, la
Marea Judecată. Așa că
acest cult al zeiței era
cunoscut de către poporul
român (daci, geți, vlahi), de-
a lungul istoriei sale zbuciu-
mate, și nu era neapărat
adus de cineva din afară, cu
dedicație. În perioada
romană, această zeiță
preluată din panteonul grec,
este atât patroana gladiato-
rilor, a soldaților, dar și a
împăraților romani, cei
chemați să suțină echilibrul
planetar. Zeița Nemesis este
cea care pedepsește orgoliul
sau percepția omului că el
își poate depăși condiția
cosmică, implicit faptele
omenești comise cu intenția
de a modifica ordinea naturii.
De asemenea, Nemesis
veghează aplicarea principi-
ului „Nimic prea mult” /„Ne
quid nimis” – deviză înscrisă
pe frontonul sanctuarului din
cetatea Delphi. Nemesis
este înfățișată ca o femeie
serioasă, cu un bici, o sabie,
o pereche de hățuri sau o
balanță în mâna stângă.
Epitetul „cea de mânia
căreia nimeni nu poate
scăpa” i-a fost atribuit ulte-
rior. Romanii au preluat cul-
tul grec pentru Nemesis,
transferând asupra ei
atributele zeiței locale For-
tuna, devenită patroana gen-
eralilor imperiali și a
gladiatorilor.

Mai întâlnim cultul
acestei zeițe la malul Mării
Negre (Marea Getică), unde
aflăm  o aediculă cu dublă
reprezentare a zeiței Neme-
sis (sec. II d. Hr.), una dintre
cele mai remarcabile piese
ale Muzeului  de Istorie
Națională și Arheologie din
Constanța. Ea face parte din
Tezaurul de 24 de sculpturi
antice descoperit aici, la 1
aprilie 1962. Zeița Nemesis
este cea care asigură echili-
brul dintre bine și rău și ea
poate va face să dispară – la
ceas doar de ea știut – en-
ergiile negative care s-au
abătut asupra României în
ultimul timp.

●
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Burghezia compradoră și burghezia „națională”Burghezia compradoră și burghezia „națională”

Vitalie

Pastuh

TTrăind într-o soci-
etate capitalistă, se cuvine
să știm principalul  despre
cea mai bogată clasă
socială  – burghezia.
Burghezia, ne explică DEX-
ul,  este „Clasa socială,
care, în orânduirea
capitalistă, stăpânește mi-
jloacele de producție,
exploatează  munca
salariată și deține puterea
de stat”. Burghezia apare
diferențiată, după propri-
etatea deținută de ea:
marea burghezie și mica
burghezie. Mica burghezie
include: „micii producători
de mărfuri, micii proprietari
ai mijloacelor de producție
(negustori, meseriași, țărani
cu proprietate mijlocie care
nu exploatează forța de
muncă străină), ocupând o
poziție mijlocie între
burghezie și proletariat”
(DEX).

Când statele capital-
iste  au atins etapa numită
imperialism, s-a constatat
că statele occidentale
stăpâne ale coloniilor din
Asia, Africa, America Latină
au depășit în dezvoltare
economică statele sărace,
astfel, a apărut diviziunea
lumii: 1. țările metropolitane
(„nucleul capitalist”), 2. 
țările capitaliste periferice,
sărace, dominate și ex-
ploatate de către „nucleu”.
Apropo, la prima (din sec-
olul al XIX-lea) și la a doua

intrare (din secolul XX) a
României în sistemul mon-
dial al capitalismului,
românii au intrat ca popor
dominat de către capitalis-
mul apusean.

Marea burghezie, în
țările capitalismului metro-
politan,   este „națională”, în
țările periferiei capitalismu-
lui – compradoră. Ce
înseamnă aceste două
specii diferite de mare
burghezie? Burghezia
„națională” exploatează oa-
menii muncii din țara sa și
din țările dominate, fără a
lăsa loc companiilor străine
s-o concureze serios în
această treabă. Iar
burghezia compradoră din
țările dominate este
obedientă necondiționat
capitalului de peste hotare,
atât în plan politic, cât și
economic. Compradorii
promovează, în țările lor, in-
teresele și politicile capitalu-
lui străin.

Oricât de frecvent s-
ar ridica masele populare
pentru schimbarea parla-
mentului afectat de
conținutul crescut de penali
sau pentru doborârea gu-
vernului, nimic nu se va
schimba, dacă nu va avea
loc ieșirea țării din sistemul
capitalismului și ridicarea
unei societăți noi, lipsită de
clasa burgheziei mari.

În unele cazuri, o
parte din burghezia
compradoră reușește să
devină „națională”. Spre ex-
emplu, în Rusia neo-
capitalistă, după  vachanalia

hoților anilor 90, liderul V.
Putin a coagulat marea
burghezie. V. Putin a făcut
sprijin  conducerii autori-
tariste pe burghezia
„națională „ natală, elim-
inând nu numai de la bu-
toanele puterii, dar și din
țară, pe capii clanurilor com-
pradore (Berezovski,
Hodorcovski ș.a.). Spre
nenorocul nostru, în Țările
Române, există prea mulți
compradori cosmopoliți,
sudați cu mafiile și
organizațiile secrete, cu
Corporatocrația  și nu
vedem un lider calitaiv, care
ar oferi spațiului nostru
șansa repetării „manevrei
țarului Putin” – nu ca scop
final, ci pentru crearea
premiselor necesare ridicarii
unei orânduiri sociale mai
bune

Când s-a petrecut la
noi trecerea din categoria
parțial „națională” în catego-
ria compradoră a liderilor
mic-burghezi  „frontiști” din
fruntea  Undei  naționale din
Moldova de Est?  Am temei
să consider că deplasarea a
avut loc la sfârșitul anului
1992 – începutul anului
1993. Apropo,  anul 1993
este considerat de către so-
ciologi început al orânduirii
capitaliste în republicile ex-
sovietice…

Acum înțelegem  în
mod cert orientarea conduc-
erii „frontiștilor” din Moldova
de Est, când pe timpuri,
după deplasarea lor în spe-
cia compradoră, ridicau la
gardul Ambasadei Rusiei

pancarda „Free Hodor-
kovski!” („Libertate lui
Hodorkovski!”).  Sunt de o
baie burgheză. Cum știm,
miliardarul comprador,
M.Hodorkovski și-a întins
mainile spre butoanele put-
erii de stat din Rusia. Pentru
mișcarea aceasta, hapsânul
fu „electrocutat” politicește
și întemnițat de către
reprezentanții   burgheziei
băștinașe „naționale” con-
curente. În Rusia, domină
conducerea autoritaristă,
sprijinită de  partida
„națională”. Dacă cumva
conducerea politică din
Rusia va deveni liberal-
„democratică”, marea
burghezie dominantă va de-
veni compradoră. Pe
semne, electoratul rus
înțelege acest lucru,
deoarece partidele liberale
au o susținere mică.
Excepție – Partidul Liberal-
Democrat al lui V. Jirinovski,
care își asigură o 
anumită simpatie electorală
prin discursurile-show
ultrașoviniste.

Mișcarea cultural-
naționalistă din Moldova de
Est, lipsită nu întâmplător
de programă economică
favorabilă poporului, fapt ce
a constituit principalul defect
al acestei mișcări, a fost
utilizată ca trambulină pen-
tru diferite partide politice in-
trate în competiție de tip
„șobolaniadă” (expresia
prozatorului N. Rusu).
Rezultat: suntem în capital-
ism mafiotic-colonial. Iar
burghezia mare, sudată în

sistemul de guvernare de tip
oligarhic, e compradoră.
Reamintesc sensul noțiunii
„oligarhia”: oligarhia este
sistemul de guvernare, în
care întreaga putere politică
este deținută de un mic seg-
ment al societății și  este
pervertită de abuzul de put-
ere.

După instalarea
efectelor  independenței 
de popor a oligarhilor com-
pradori și după
conștientizarea de către
popor a slabei eficiențe ale
protestelor din Piața Marii
Adunări Naționale, oamenii
muncii au preferat calea
evadării individuale din
statul falimentar. Câte 106
persoane pe zi, conform
statisticilor… Putem consid-
era că principalul rezultat al
obținerii suveranității R.
Moldova este libertatea
evadării.

De ce lumea din
Federația Rusă, Republica
Populară Chineză, din  Re-
publica Bielarus nu
evadează în torent, ca la
noi? Una din cauze: acolo
marea burghezie nu e
compradoră, ci „națională”,
ocrotită de puterea de stat
autoritaristă.  Exploatarea
oamenilor muncii e realizată
acolo numai de o singură
tagmă –  cea „națională”, în
timp ce la noi exploatarea e
dublă, realizată de binomul
exploatator al băștinașilor și
străinilor.

●

Lumii noastre nu-i e bine…Lumii noastre nu-i e bine…

Corneliu

Vlad

„T„Trebile merg la vale
şi lumea pătimeşte”, constată,
într-o fabulă, poetul Grigore
Alexandrescu, la jumătatea
secolului al XIX-lea. Gener-
alul în rezervă Aurel I. Rogo-
jan, profesionist de vârf în
câmpul informaţiilor de secu-
ritate, convertit în temeinic
analist politic, vede şi el mai
degrabă sumbră lumea de azi
şi mersul ei mai departe. „Nu
sunt semne bune!”, spune el
de-a dreptul. Din motive per-
sonale sau profesionale, sau
din ambele, identifica şi reţine
pentru reflecţie parcă înadins
ce-i mai rău pe lume, cea mai
prăpăstioasă evoluţie, cea
mai alarmistă varianta. Aces-
tui tip de abordare, romanul îi
zice însă „a pune răul în faţă”
şi este cea mai înţeleaptă,
mai prudentă şi mai
responsabilă cale de urmat în
clipe grele. Căci şi lumea, şi
România, trec prin clipe grele.
Ne-o reaminteşte, cu argu-
mente proprii, generalul Ro-
gojan în cartea să „Factorul
intern. România în spirală
conspiraţiilor” (Bucureşti, Edi-

tura Compania, 2016).
Secţiunea consacrată
situaţiei din lume nu are un
număr prea mare de pagini,
dar destule pentru a compune
un tablou mondial întunecat şi
preocupant. Nimic din ce-i
bun pe lumea de azi nu intră
în atenţia diagnosticianului.
La ce bun, căci şi medicul îşi
bate capul cu ce nu merge în
organism. Şi e de reţinut şi de
judecat ce-i mai rău. Pentru
Ucraina, bunăoară, din droaia
de presupuneri reţine două,
pe cele extrem-opuse: Statele
Unite vor de fapt să răstoarne
regimul Putin iar prin această
să dezmembreze şi ce-a mai
rămas din Rusia, iar Moscova
vrea să înghită toată Europa
într-o construcţie integrată
eurasiatică (în care România
s-ar regăsi - vorba vine - în
grupul de state foste „inam-
ice”, alături de Marea Britanie,
Suedia, Polonia, balticii,
Georgia). Oricum, însă, până
una-altă, Rusia s-ar pregăti
să ciopârţească Ucraina,
anexându-i tot ţărmul la
Marea Neagră până la Gurile
Dunării pentru a se învecina
cu România sau, poate, cu un
alt stat, nou creat între timp,
Republica Federativă

Moldova. La vest de Româ-
nia, alt viespar, în Balcanii de
vest, unde războiul regional
este iminent, după ce teritori-
ile au fost învălmăşite şi
popoarele învrăjbite mai aprig
că oricând iar americanii au
instalat în Kosovo cea mai
mare baza militară în
străinătate după Vietnam. Dar
nicăieri, în lume, „nu-i pace
sub măslini” - nici în lumea
islamică, după „primăvară
arabă”, nici în Asia-Pacific,
nici în zona tot mai întinsă în
care acţionează terorismul,
nici în dezorientată şi tot mai
dezbinată Europa Unită, nici
în relaţiile ruso-americane
sau americano-chineze.

Autorul stăruie pe „re-
virimentul economic, politic şi
militar” al Rusiei, care se află
în plin iureş de recuperare a
imensei zone de interes spe-
cial pe care a pierdut-o în
fosta Europa răsăriteană (şi
nu numai) în anii 1989-1991.
Autorul trage un semnal de
mare gravitate asupra a ceea
ce el numeşte „reculul isto-
riei”. Adică fenomenul
declanşat prin spargerea
U.R.S.S., după care Rusia „a
fost sistematic provocată,
izolată şi vulnerabilizata” şi

pusă „sub presiuni fără prece-
dent” . E cât se poate de logic
că, într-o asemenea situaţie
să iei în calcul un efect de
recul. Pentru că, ni se atrage
atenţia, atunci „când nu eşti
corect poziţionat, pentru a
atenua forţă de recul a isto-
riei, poţi fi lovit din plin”. Cu
atât mai mult cu cât „potrivit
evaluărilor occidentale, în
toate direcţiile din vecină-
tatea României ordinea
euroatlantică este în re-
tragere”. Partea de lume în
care se află România este
astăzi sub presiunea unui
complex de riscuri politico-
militare şi economice, astfel
enunţate în carte: „milita-
rizarea Marii Negre, incerti-
tudinea economică regională,
resuscitarea naţionalismului
regional şi ameninţarea
cooptării Estului Europei de
către Rusia prin exploatarea
breşelor de securitate create
de corupţia sistemului politic”.
E drept că, mai ales după
summitul N.A.T.O. de la
Varşovia, S.U.A., prin Alianţa
nord-atlantică s-a reorientat
către „oprirea reculului prin
desfăşurarea de forţe militare
de avertizare a Rusiei”. Dar
atmosfera e, oricum, tot mai

încărcată şi la nivel global. Un
război mondial, afirmă repetat
autorul cărţii, nu este deloc
exclus, dimpotrivă, „se
lucrează la trezirea unei noi
mari conflagraţii”.

Despre ce (nu) face
România în faţă acestor peri-
cole existenţiale cartea
spune, cu menajamente, câte
ceva, despre ce s-ar cuveni
să facă cei de la cârma ţării
pentru supravieţuirea noastră
că stat şi că naţiune, autorul -
aşa cred - are probabil mu-
tarea în plic. Deocamdată ne
sfătuieşte înţelepţeşte „să ne
păstrăm rezerve de răbdare
pentru când va fi şi mai rău”.
Cartea generalului Aurel I.
Rogojan, oricât de mult ne-ar
pune pe gânduri, spune lu-
cruri adevărate, fiecare
pagină confirmă convingerea
că orice afirmaţie are în
spatele ei informaţie şi
analiză. Altfel spus, ce tre-
buie.

●



Ghimpele Națiunii

Praful de pe Tobă…Praful de pe Tobă…

Cezar Adonis

Mihalache

DDe parcă ar trebui să
fie care cumva „tobă” de
carte?! Nu! E suficient să-și
nimerească iscălitura, numai
să nu uite ordinea
„apostolică” în grad de
oprean, și să aibă, cantitativ,
ceva mai multe cunoștințe
decât praful care s-a ridicat
când au bătut ăștia „tâmp-
ina”. Adică, „darabana”, să nu
spună plagiatorii că l-am
făcut tâmpițel! Calitatea?!
Onestitatea?! Astea ar fi con-
tat dacă l-ar fi chemat doar
„Petre”. Și ar fi avut puțină
jenă… Dar așa, tobă de
îngâmfare academică, în
rang de mare doctor oprean,
nu a căutat scuze și nici nu a
făcut pasul înapoi, ci i-a pus
pe alții să caute „portițe”.

Nu doar pentru el,
însă! Că turma impostorilor
plagiatori „plombaginați” e
mare, cu zeci de oi negre
parte venal a unui sistem
doctoral compromis. El
reprezintă dară doar o poliță
de verificare a aplicabilității și
eficienței soluției de albire
doctorală, dar sistemul îl va
sprijini cu toate rotițele pentru
că așa ar putea fi
„decompromiși” și alte lepre
ale studiului de garnizoană
doctorală.

Mișcarea e dibace,

trebuie să recunoaștem! Are
chiar ceva din inovația
strategică a pieselor camu-
flate de pe o tablă de șah
kaki. De ce să aștepți verdic-
tul unei comisii când poți
măscării eventuala funda-
mentare a deciziei acesteia,
nu?!

Că a plagiat ori nici

nu, nici nu va mai conta! Pen-
tru că universitatea doctorală
izmenar-opreană va pune
verdictul eficienței pe masă,
nu pe cel al onorabilității,
trăgându-ne o rafală militară
chiar între ochii umflați de
studiu a zeci de generații
doctorale.

Și ce dacă a plagiat?
Și ce dacă a luat alte volume
pe de-a întregul și le-a pus
între coperți noi? Nu teza de
doctorat dă măsura eficienței
lăudatului, ci activitatea de

cercetare doctorală!
Este ultima găselniță

a unui școli care își apără in-
fractorii științifici. Speram noi,
ultimii, dar după o asemena
măsură de împărțire a ocalei,
îndoiala este, de data asta,
mai bine așezată, decât pra-
ful de pe toba impostorilor
academici.

Universitatea de
Apărare a Infractorilor prop-
une dară menținerea titlului
de doctor pentru Petre al lui
Tobă întrucât „cercetarea
ştiinţifică în calitate de doc-
torand a fost utilă”. Ce mai
contează un pic de furtișag la
absolvire?!

Doctorandul Petre
Tobă a avut o activitate școlar
(ne)doctorală de mare
răsunet pentru sistemul mili-
tar. Asta contează! Ce a făcut
el ca învățățel la vârsta a

doua! Nu ce a furat într-un
moment de (ne)atenție pen-
tru a-și încununa laurii pe CV-
ul și fluturașul de salariu.

Acum înțelegem și
disperarea lui Victor Ponta.
Păi’, cum să i se aplice și lui
edictul „anteplagiatus” dacă
nu contestă retragerea titlu-
lui?! Cum să dovedească

(alții, eventual, dar tot pentru
el!), că merită menținerea ti-
tlui de „dottore” având în ved-
erea eficiența cercetării din
timpul doctoratului.

Că pe aia chiar nu
mai are cine să o măsoare!
Cine să-i numere orele de
prezență reală la studiu?!
Cine să măsoare utilitatea
unei teme „unice”, așadar,
fără putința reală de com-
parare. Că dacă nu s-a mai
făcut, și are o „utilitate” fie și
cât lingurița într-un ocean al

cunoașterii, cine-i poate con-
testa „valoarea”?

Pentru că, nu-i așa?!,
acuza de plagiat se aplică, în
noua interpretare, rezultatului
cartonat, volumul legat mai
mult sau mai puțin strâmb, nu
activității de cercetare!

De aceea, dați titlurile
înapoi hoților! Eventual, doar
să facă dovada unei noi „cap-
turii” între coperțile unei alte
teze de absolvire (a acuzei
plagiatului inițial!).

Că plagiatul anulează
(și, cine știe?, ce edict „pla-
giatore cum laude dottore”
mai urmează!) doar o teză
anemică (or, nu se pot tipări
altele?!), nu (ne)petrecerea
amnezică de pe orele școlii
doctorale.

Plagiatori din toate
universitățile, uniți-vă!
Urmează marele edict al
reconsiderării martirajului
vostru! Dacă nu, pregătiți-vă:
cine va turna un falsificator
de carieră, își va păstra titlul,
CV-ul și foloasele materiale.
Și mâine-poimâine rezolvă
un procuror cazurile de pla-
giat care trebuie soluționate
în beneficiul Apărării. Și nu
numai!

●

Isărescu trebuie judecat!Isărescu trebuie judecat!

Maria Diana

Popescu

AArestarea lui Bogdan
Olteanu a deschis uşa unor
previzibile şi obligatorii demer-
suri prin care se impunea ca
inexpugnabilul glob de cristal
al BNR să fie curăţat de praful
corupţiei de pe axele sale. Gu-
vernatorul Isărescu, care a stat
la cîrmă mai mulţi ani decît a
condus Nicolae Ceauşescu
România, trebuia să dea
seamă pentru lipsa de
transparenţă cu care a cheltuit
banii poporului în 26 de ani! În
declaraţia de avere a lui Mugur
Isărescu, la capitolul venituri,
în fiecare an, scrie negru pe
alb: „conform fişei fiscale",
adică, secret de stat. Sigur, are
ce ascunde, are şi de ce se
teme! Salariile cosmice ale
matusalemicului bancher-şef şi
ale celor din conducerea
B.N.R. sînt doar nişte tablete
pentru vitaminizare, pentru că
ei luptă din greu şi au grijă ca
celor peste 40 de bănci cu cap-
ital străin de pe teritoriul ţării să
nu li se restrîngă dreptul de a
jecmăni, prin clauze abuzive şi
comisioane ilegale, românii
îngropaţi în credite. Isărescu a
înşelat, a manipulat, a fost
complice, a îndatorat Ţara în
numele cetăţenilor. Ca urmare,
Băsescu şi Boc au tăiat pensi-
ile, salariile, laptele sugarilor,
îndemnizaţia mamelor, în timp
ce miliarde de euro erau date
clientelei politice corupte, din
retrocedări uriaşe, de multe ori

cu acte false, cum e şi cazul
preşedintelui Iohannis. Parla-
mentul ce-a făcut? A suplimen-
tat prerogativele şi puterea lui
Isărescu şi i-a acordat încă un
mandat, deşi era pensionar şi
era indicat să se odihnească la
umbra podgoriilor sale.
Isărescu trebuie judecat pentru
falimentarea şi desfiinţarea
unor bănci româneşti, pentru
devalorizarea leului şi
îmbogăţirea prin aceasta a cla-
sei politice, pentru girul dat
jocurilor piramidale, pentru
complicitate la dobînzile
frauduloase, de cartea recor-
durilor, practicate de bănci, sub
protecţia sa, pentru clauzele şi
comisioanele abuzive şi ilegale
din contractele de credit, pen-
tru forţarea populaţiei de a se
împrumuta în alte valute, deşi,
conform Constituţiei, singura
monedă de circulaţie în Româ-
nia este Leul. Isărescu trebuie
judecat pentru modul abuziv în
care a reglementat piaţa
financiară, total, în detrimentul
României şi cetăţenilor ei,
făcînd-o profitabilă pentru
bancherii din zona euro, F.M.I.,
B.M. şi, în mod special, pentru
mafia politico-financiară din
ţară.

Isărescu a luat de la
români şi a dat miliardarilor
lumii. Valutele au crescut con-
stant în urma manevrelor şi
speculaţiilor sale! Care lege a
salarizării din România îi dă
dreptul acestui vînzător de
bani virtuali la asemenea veni-
turi salariale? Ce ziceţi tovarăşi
procurori?, dar dumneata,
domn'e ministru al finanţelor!

Cine vă ţine sub papuc?
Isărescu trebuie judecat pentru
susţinerea intereselor străine,
pentru împrumutarea sumei de
20 miliarde de euro de la FMI
împreună cu fratele de arme,
Băsescu, bani despre care nu
ştie poporul ce drumuri au luat.
Trebuie judecat pentru fali-
mentarea minelor de aur,
rezultată în urma refuzului
BNR de a cumpăra aur din
extracţiile româneşti, trebuie
judecat pentru că a considerat
BNR o podgorie proprie şi nu o
instituţie a statului în slujba
cetăţeanului. Trebuie judecat
pentru că şi-a atribuit puteri ne-
limitate, blocînd guvernul cînd
acesta acţiona altfel decît în
condiţiile impuse din afară,
care serveau intereselor re-
chinilor financiari mondiali. Să
nu-i daţi prea mare importanţă
nici tovarăşului Lucian Isar.
Practică şi el tot un gen de ma-
nipulare dictată. Alina Gorghiu,
neastîmpărata lui Olteanu, s-a
ales cu un partid în braţe şi cu
un manipulator în aşternut.
Doamne, ce cîştig, ce misiune
spectaculoasă!

Isărescu a recunoscut
în presă că în sistemul finan-
ciar-bancar din Ţară se
practică manipularea clientului.
Cu toate astea, a făcut tot tim-
pul lobby în favoarea băncilor,
încurajînd fraudele. Ştiţi că
Isărescu n-a putut mînca din
farfurii asemănătoare celor ale
săracilor ţării şi a aruncat
aproximativ 158.000 de euro
pe veselă, marca Rosenthal -
ceşti, farfurioare, pahare, re-
cipiente alimentare şi farfurii,

pentru chermezele din Palatul
Vechi al B.N.R? De parcă n-ar
fi de ajuns, BNR va cumpăra în
leasing cinci autoturisme su-
perdotate, în valoare 772.800
euro, fără TVA. Nu uitaţi că
acest guvernator a încurajat
creditul cu buletinul, dînd star-
tul jefuirii cetăţeanului împru-
mutat la bănci. Cele peste
patruzeci de bănci cămătăreşti
din ţară şi miile de filiale au
urmat conduita impusă de
B.N.R. Fără semnătura lui
Isărescu, România nu era
îngropată în datorii. B.N.R.
avea obligaţia să vegheze ca
băncile să respecte legea, iar
clienţii să nu fie fraudaţi. S-a
întîmplat invers. Clienţii au fost
şi sînt trataţi ca nişte oi din a
căror lînă de aur tunde fiecare
bancher cît vrea. Pe lîngă ei,
au prosperat recuperatorii-
cămătari, pe aceeaşi mînă cu
băncile, pe care nu-i
controlează nimeni. Cînd va
pune Justiţia sub control
fraudele băncilor, cînd vor fi
cercetaţi recuperatorii de cred-
ite, cînd vor fi sancţionaţi, iar
clienţii, despăgubiţi?

Cum băncile nu vor
lucra cinstit niciodată, românii
au cam renunţat la sistemul
bancar, iar creditele au scăzut
considerabil. De ce nu
procedăm ca islandezii, care
au arestat bancherii corupţi şi
au dat bancherii afară din Is-
landa? Reiterez mai vechea
mea invitaţie: afară cu băncile
străine din ţară, pentru că
bancherii şi recuperatorii
sfidează naţiunea, bancherii şi
recuperatorii au abuzat mil-

ioane de români! Mafioţii din
politică şi finanţe au creat un
sistem legislativ care permite
furtul perfect pentru bancheri,
unde adevăraţii infractori îi
consideră infractori pe românii
care nu-şi mai pot achita ratele
mereu crescînde. Justiţia a de-
venit paravanul mafiei - mafia
numeşte factorii de conducere
în justiţie, ca parte integrantă a
regimului politico-mafiot. Profi-
tul din furturi e tot mai mare
pentru clasa politică, iar
cetăţeanul de rînd se zbate în
sărăcie. O mare parte din
bănci cîstigă cu asupra de
măsură din afacerile cu statul,
împrumutînd Guvernul pe
bandă rulantă. Profit garantat,
fără riscuri, plătit de cetăţeni.
Băncile trăiesc bine şi din
dobînzile uriaşe percepute
statului şi clienţilor care s-au
împrumutat în anii de expansi-
une a creditelor. Isărescu, ca
doctor în finanţe, ar trebuie să
mărturisească adevărul despre
bănci, bancheri şi recuperatori,
pentru că oricum va da
socoteală în faţa poporului
român care, de la sine, este
doctor în patriotism, demnitate
şi adevăr. Dacă membrii Gu-
vernului şi ai Parlamentului,
dacă eminentele capete
politice, n-ar avea interese
legate de bănci şi furnizorii de
utilităţi (asigurări, gaze, lumină,
apă) ar lua măsuri de protejare
a cetăţenilor faţă de abuzurile
acestora.
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