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„Căci tu eşti începutul şi

sfârşitul vieţii mele, cu tine se-

ncepe şi se-ncheie gândul meu.” 

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Când hoțul strigă Când hoțul strigă 
„hoțul… pământului”„hoțul… pământului”

Cezar Adonis
Mihalache

AAsta da gândire
jidănească! Să spui venitu-
lui vărsat obligatoriu la
bugetul de stat… „profit”.
Apoi, să faci pe victima că
statul îți ia, de fapt, 80 la
sută nu „din venit”, ci din
profit. Să te lamentezi de cât
de hrăpăreț e statul, când,
în realitate, lotrul cel mare,
tu ești! Și totuși, „prostirea”

pe care ne-o plesnește de
moalele capului Ițic
Isărescu, printr-o
gogomănie cât sediul lui
masonic de mare, mai arată
ceva… Mult mai important. I
se apropie funia de gât!

Pentru că așa
reacționează hoții! Puși în
fața unor adevăruri,
apostilați la bara dovezilor,
reacționează într-un tipar la
indigo. Întâi neagă, apoi
amenință, încercând să ne
demonstreze că lucrurile pe
care am vrea noi să le aflăm
țin de secretul (bancar!) de
stat (evident, „în stat”!), ne
acuză de felurite forme de
„negaționism”, vizavi de
neîncrederea în cele rostite
de ei, de sfidarea și jignirea
însemnelor… de stat, ne
amenință delaționist, fac
spume la gură, ei cei care
până mai ieri erau destul de
tăcuți și mormăiți, încercând
să ne demonstreze că noi
suntem în culpă, noi suntem
de fapt la un pas de rechiz-
itoriul (cu titlu executoriu!)
de infractori dați în plată
pentru că aducem atingere
unor lucruri și fapte „tabu”…

Iar după negare,
amenințare, urmează auto-
victimizarea…

Aici se află acum
Mugur Isărescu în de-
sprinderea sa de ghindă
renegată de loja arborelui

aparținător… Într-un
exercițiu de rostire publică a
demonstrației că hoția nu a
fost la el, la templul ăla ma-
sonic al banilor murdari, zidit
pe simbolul independenței
noastre monetare,
adevărata Bancă Națională
a României pe care va tre-
bui să o reclădim ca nivel de
încredere în inima
românilor, nu!, hoția legală
reprezentativă, ca toate în
țara ultimului sfert de veac,
a fost una guvernamentală.

Nu una a guvernanței BNR.
Iar cel ce a băgat mâna, in-
clusiv în buzunarul
bancherului-șef, a fost
Statul. Cel ce a luat „80 la
sută din profitul Băncii
Naționale”. An de an!

Pentru că, așa (ne)
prezintă lucrurile Mugurel:
„venitul vărsat obligatoriu la
bugetul de stat” egal
PROFIT. Adică statul a luat
80 la sută din profitul real-
izat de Banca Națională, nu
din venituri. Or, pe logica
asta, orice firmă ar putea
reclama că statul i-a luat, de
fapt, nu taxe și impozite, nu
venituri obligatoriu a fi
vărsate la buget, ci profitul.

Cum de a explodat
Ițic atât de lamentabil? El,
cel ce a fost și premier al
țării, și profesor, și câte și în
lună și în stele cu roze mul-
tiple? El care a măsurat,
pentru alții, și ne-a măsurat,
pentru el și pentru alții!, ven-
iturile, să decadă, iată!, într-
o asemenea măsură?!

Păi’, da! De
supărare! Și cum altfel când
i s-au cerut de la obraz bani
din profitul BNR pentru
achiziționarea Cumințeniei
Pământului? Cum să ceri
bani unui bancher?!

E drept, nu a zis că
nu ar da! Ba, pe limba
judecăților „de valoare” ale
Erevanului, ne-a atras

nediscret atenția că a și dat.
Într-un fel. Sau că dă, dar nu
stă în mâna lui decizia. Ci a
guvernului. Care ar trebui să
ia din cele 80 de procente
ale profitului „donat” (alt ter-
men de inspirație, nu?!) de
BNR către bugetul de stat.

Șiretlicul vorbelor și al logicii
e evident. Pe de o parte,
șeful BNR maschează în
continuare profitul real al
Băncii, adică ăla rămas
după vărsarea veniturilor

obligatorii la bugetul de stat,
și își asigură și calitatea de
donator pentru Cumințenia
Pământului dacă Guvernul
va lua bani din ce a vărsat
Instituția la bugetul de stat.

Treaba e… cum să
iei urma banilor BNR intrați
în bugetul de stat? Și cum
să-i transferi pe post de
donație dintr-un sac
comun? Pentru că, așa,
fiecare român ar trebui să-și
reclame de drept un certifi-
cat de donator pentru
achiziționarea statuii. Cel
puțin pentru partea de
contribuție asumată deja de
guvern din banii de la buge-
tul de stat! Pentru că, nu-i
așa?!, nu am făcut
vărsăminte obligatorii (într-o
formă sau alta) la bugetul de
stat, ci am „donat” din profi-
turile noastre. Salariale sau
de altă natură!

PS:

Auto-victimizarea
șefului BNR nu se va opri
aici! Va urma capitolul în
care ne va demonstra că
Banca Națională a plătit din
același profit al său pentru
păstrarea rezervelor țării la
Londra (și pe unde încă nu
știm!). 

●

Iliescu judecat pentru sângeleIliescu judecat pentru sângele
vărsat! Credeți?vărsat! Credeți?

Ionuț
Țene

CCe mai tare știre,
care m-a făcut să râd, deși e
de un plâns amarnic, e cea
legată de deschiderea
dosarelor revoluției din de-
cembrie 1989. După ce au
fost tergiversate 26 de ani și
de către procurorul care a
decis execuția lui Nicolae
Ceaușescu, în decembrie
1989, dosarele revoluției au
fost închise de magistrații mil-
itari în frunte cu generalul Ion
Vasilache. De fapt, Armata
complice a pus batista pe
țambalul crimelor din decem-
brie 1989, înfăptuite de agen-
tura sovietică de sorginte
KGB, condusă de Iliescu,
Brucan, Militaru, Neulander
sau Astaloș. Procurorul Dan
Voinea trimis „lup paznic la
oi” -, după ce a asistat la
crima de Crăciunul anului
1989 -, să instrumenteze
dosarele Revoluției le-a tot
„rezolvat” de 25 de ani, între
timp a ajuns și general cu
pensie mare, ca să „în-
groape” crimele din decem-
brie 1989? Să nu uităm că de
la ora 18.00, din 22 decem-
brie 1989, când clica
criminală a agenturii sovietice
pusese mâna pe putere au
mai murit încă 1000 de oa-
meni nevinovați prin diversi-
unea „teroriștii” sau
„securiștii”, ca să se inducă în
eroare opinia publică naivă
că are loc o revoluție
adevărată, nu o lovitură de
stat sângeroasă
instrumentată de serviciile
secrete străine.

Ion Ilici Iliescu îl avea
deja în mână pe Nicolae
Ceaușescu, la ora 18.00, în
22 decembrie 1989, închis la
unitatea militară din
Târgoviște, când ne mințea
cu sânge rece comunist și
nerușinare la TVR că acoliții
lui securiști încearcă să-l
scape. De fapt toată Securi-
tatea și Armata îl trădase pe
comandantul suprem și exe-
cuta ordinele agenturii soviet-
ice în România impusă și cu
sprijinul SUA. Dosarele
revoluției au fost tot mereu
amânate în soluționare de
către Dan Voinea, care tot a
mai primit grade și bonusuri
salariale? Adevărul a rămas
ascuns pentru că clica străină
a lui Ion Ilici Iliescu conduce
din 1990 încoace fără întreru-
pere. Între timp, criminalii din
decembrie 1989 mor pe rând,

ca Nicolae Militaru sau Silviu
Brucan, nici Iliescu nu mai e
tânăr așa că anunțul re-
deschiderii Dosarelor
Revoluției din Decembrie
1989 e praf în ochii lumii.

Prezent la Consiliul
Superior al Magistraturii,
procurorul general al
României, Augustin Lazăr, a
declarat că dosarul Revoluţiei
a ajuns la Parchet, de la
Înalta Curte de Casație și
Justiție, și că va avea loc o
anchetă la Secția Parchetelor
Militare. „Va fi o echipă nouă
care va lucra şi vom stabili
adevărul şi în acest dosar, a
afirmat Augustin Lazăr.
Reamintim că, în luna iunie,
Instanța supremă a confirmat
decizia Parchetului General
de redeschidere a urmăririi
penale în dosarul Revoluţiei.
În motivarea Înaltei Curți de
Casație și Justiție (ÎCCJ) se
arată că „procurorii s-au rezu-
mat la prezentarea situaţiei
victimelor, au făcut trimiteri la
actele medicale, la declaraţii
ale persoanelor vătămate şi
ale martorilor, fără o analiză a
probelor administrate şi fără
trimitere la persoanele care
au fost implicate în aceste
evenimente”. 

În lipsa unei anchete
efective, necesare şi absolut
obligatorii, judecătorul ÎCCJ a
decis redeschiderea dosaru-
lui, pentru a putea fi adminis-
trate probe şi a se afla
adevărul.

Vă dați seama că
dosarul revoluției se
instrumentează de la început,
reîncepe iar cu probatoriu.
Cercetarea inițială a durat
vreo 25 de ani, realizați că,
dacă de acest dosar se va
ocupa tot un reprezentant al
sistemului, va mai dura an-
cheta încă 25 de ani, de
ajuns ca și Ion Ilici Iliescu și
ciracii lui bolșevici să ajungă
în lumea umbrelor și întuner-
icului, iar acest  dosar
anunțat cu surle și trâmbițe
să fie închis pentru că nu mai
există vinovații criminali în
viață. Eu nu cred să mai apuc
timpul ca Ion Ilici Iliescu să fie
vreodată judecat și să
plătească pentru sângele
vărsat al tinerilor idealiști,
care au murit pentru ca o
clică de agenți sovietici să
conducă România din 1990
până în 2016.

●
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Se caută un proiect de țarăSe caută un proiect de țară

Silvia
Jinga

PParafrazându-l pe
Eminescu, aș zice că proiectul
de țară „era pe când nu se
zărea, azi îl vedem și nu e”.
Douăzeci și șase de ani nu s-
a vorbit de un proiect de țară,
dar s-a aplicat cu obstinație 
unul: demolarea și 
vânzarea pe bucăți a 
țării cu o consensualitate
„remarcabilă” printre
guvernanții de la diferite
nivele. Oare n-au tras cu toții
în aceeași direcție? Furt inge-
nios, cât mai rapid, cât mai as-
cuns, transferul banilor în
paradisurile fiscale, ignorarea
totală a cetățeanului, vânzare
de păduri, terenuri agricule,
resurse naturale, retrocedări
pe comisioane grele prin ab-
soluta încălcare a legii,
contraseclecția valorică în
toate domeniile, învățământ,
sănătate, educație, total sub-
minate. Dacă am filma
„realizările” clasei politice
românești în ultimul sfert de
veac am obține un documen-
tar al groazei. Cine poate
înțelege lăcomia paranoică a
demnitarilor români, care au
ruinat cu obstinație tot ceea ce
noi, cu sacrificii, cu sudoare
am construit în anii de
dictatură? Comentatorii se fer-
esc ca dracul de tămâie să
amintească de această
perioadă revolută, când
România exporta produse și
nu materii prime, când
bogățiile țării erau supraveg-
heate nu prădate, când dicta-
torul avea un cuvânt de spus
în planul politicii externe, fiind
primit în unele țări prin ușa din
față. În condițiile detestate ale
dictaturii noi am avut un
proiect de țară. În timpul
”democrației originale”
patrihoții români au avut o
singură țintă malefică: cât mai
mult cash bine dosit, cât mai
multe pensii nesimțite, cât mai
multă aroganță față de
alegătorii mituiți cu ușurință.

În fruntea aroganților
se situează fostul prim-min-
istru, Victor Ponta, care recent
a reiterat sintagma „amărâta
Românica”, spre a sublinia cât
de mizerabilă este țara care l-
a îndurat. Numai această
sintagmă și ar fi trebuit să
scoată în stradă milioane de
oameni vexați de ciocoismul
escrocului numărul unu. Im-
postorul vroia să se poleiască
pe sine și demersurile sale
prin stepele îndepărtate ale
Asiei, în calitate de jefuitor al
petrolului românesc. Și el a
aplicat rețeta binecunoscută a
impostorilor de la guvernare
de a înstrăina cât mai iute
bunurile țării, pentru a se
pierde urma banilor murdari.
Ca urmare, biata Românie a
fost jefuită de șase sute de mil-
ioane de dolari, care nu se
găsesc nicăieri. Rompetrol a
fost vânturat de la un
cumpărător la altul, doar, doar
se vor șterge urmele
furtișagului.

Tocmai penalii cu
scaune impozante sub fund,

tocmai ei vorbesc condescen-
dent despre România, când de
fapt biata țară ar trebui să-și
deschidă pământul sfânt să-i
înghită pe toți? O tempora! Și
ca să ne convingem încă o
dată, dacă mai era nevoie, ce
oameni de joasă speță au
profitat de civismul anemic al
opiniei publice, să-l
menționăm pe dl. Tăriceanu,
președintele senatului, care l-
a propus pe playboy-ul Tudy
ca al doilea vicepreședinte la
primăria capitalei. Și culmea,
playboy-ul a fost votat cu o
majoritate de voturi în consiliu.
Va să zică mass media a făcut
valuri otrăvite când liberalii au
împins la înaintare candidatura
lui Marian Munteanu, care a
fost făcut praf în editoriale
odioase, scrise de jurnaliști cu 
o coloană vertebrală
gelatinoasă. Marian Munteanu
este, fără exagerare, un sfânt
pe lângă mulți trepăduși buge-
tivori. Cu simbolul lui Marian
Munteanu puteam începe a
răni prin grajdurile lui Augias.
Dar nu, corpul social româ-
nesc a trebuit să alunge ca pe
un coșmar pe omul
providențial al revoluției anti-
comuniste, întruchipare a cu-
rajului, bunului simț și al
credinței strămoșești, de care
cleptocrații de azi se feresc, se
rușinează, nu care cumva să
fie luați la ochi de artizanii
globalismului, al noii ordini
mondiale distrugătoare de
suveranități și de curate senti-
mente naționale. Sigur, sigur,
penalii au uriașe muște pe
căciulă. Ei au un singur scop:
să se îngroape în cash. Când
ești atât de vulnerabil te temi și
de umbra ta, n-ai platforma
morală să aperi interesul
național. Este simplu ca bună
ziua. Și atunci practici
obediența care miroase urât
de la distanță. Numai că asta
se răzbună în plan extern. Inșii
cu spatele plecat în fața
sirenelor globaliste nu pot
reprezenta o țară între cele-
lalte țări. O pot face doar de
rușine, o pot împinge tot mai
îndărăt la absolut toți para-
metri socio-economici, politici
și culturali.

Deci, pe când nu se
vedea, a existat un proiect de
țară, cel al jafului bazat pe cel
mai viguros consens din
partea clasei politice. Azi
vedem bunele intenții ale
grupurilor think-tank, care ar
putea evolua într-un proiect de
țară, dar nu avem încă nimic
concret, nimic pus pe masă,
ca să vedem ce gândire
măiastră ar afirma România
între țările uniunii. Cum bine a
observat Dr. Călin Georgescu
în cartea sa Cumpăna
României (Logos, 2014), ader-
area la NATO și intrarea în
Uniunea Europeană nu au fost
un proiect de țară. A fost un
scop pe care România l-a
înfăptuit mai puțin prin sforțare
proprie, mai mult datorită
bunăvoinței gazdelor. Am fost
admiși în NATO datorită
tragediei de la 9/11, iar în Uni-
unea Europeană datorită in-
teresului acesteia pentru
resursele noastre naturale,

care sunt exploatate în regim
neocolonialist.

Președintele Johannis
a promis un proiect de țară în
campania electorală și aș zice
că, accelerarea curățirii vieții
politice de infractori notorii, ar
putea fi considerată un pream-
bul la lansarea unui proiect de
țară. Președintele a enunțat
recent necesitatea elaborării
unui proiect de țară, dar, așa
cum observa Ion M. Ioniță la
Realitatea TV, ar fi fost cazul
să și detalieze cum arată vi-
itoarea dezvoltare a țării noas-
tre.

Dr. Călin Georgescu a
făcut aceasta încă din 2014,
prezentând un proiect de țară
bine articulat și mai ales trăit la
flacăra unui patriotism auten-
tic. Nu știm cât de mult a fost
luat în seamă efortul lăudabil
al domnului Călin Georgescu,
care a vorbit nu doar de un
proiect economic, ci de o
adevărată regenerare morală
atât a societății civile cât și a
clase politice. Pentru ca ceva
să se schimbe în mod esențial
în România, va trebui să
punem la temelia oricărei
acțiuni interesul național,
meritismul și virtutea. În
România ordinea economică
și politică post-comunistă s-a
construit amatoristic, fără fun-
damente morale și standarde
riguroase de competență. Au
fost încălcate atât normele
tradiționale ale chibzuinței
românești, cât și principiile
esențiale într-un stat civilizat:
dreptatea și profesionalismul.
Mi se pare extrem de
importantă sublinierea
necesității curajului de a fi noi
înșine, de a ne păstra identi-
tatea națională, nu de a ne
dezice de ea, cum se întâmplă
de multe ori din cauza unei în-
guste înțelegeri a integrării eu-
ropene. Integrarea nu trebuie
să se facă prin renunțarea la
suveranitatea națională,
subliniază dr. Călin
Georgescu. El afirmă răspicat
că „România are nevoie de o
conducere capabilă să se
opună proiectelor geopolitice
care vizează distrugerea
statelor naționale și transfor-
marea țării într-un teren de
vânătoare economică…” (op.
cit.,p. 37). Trebuie să se
găsească o poziție de echilibru
între forțele politice globale și
să se negocieze cu partenerii,
având drept călăuză doar in-
teresul național. Dar la noi se
evită până și cuvântul național
din teama de a nu fi politicaly
correct. Este nevoie să ne
emancipăm de tirania a tot
felul de tabuuri și să discutăm
în deplină libertate opțiunile
noastre de dezvoltare
sustenabilă.

Călin Georgescu
insistă pe ideea de loialitate
față de România și cetățenii ei,
contrapusă slugărniciei față de
dictatura marilor corporații ap-
atride, calate pe un singur
scop, maximalizarea profitului
lor prin extorcarea noastră.
Dacă nu vom face astfel, ne
vom trezi într-o bună zi mai
săraci și abandonați de către
monopoluri, după ce resursele

ni se vor fi terminat. Proiectul
de țară pe care-l dezbate Dr.
Georgescu are în vedere în-
cadrarea problemelor țării
noastre și a posibilelor soluții
în viitorul apropiat al lumii, a
necesităților ei. Din cauza
schimbărilor climatice suntem
informați că bate la ușă o
puternică criză a hranei și a
apei nu mai departe decât anul
2020. Nu ne vine să credem
acum, când în supermarketuri
avem tot ce ne trebuie, dar, din
istoria altor crize, am învățat
că ele se pot instala brusc,
luîndu-ne întotdeauna pe
nepregătite, mai ales atunci
când cauza lor trebuie căutată
în secretele jocuri de culise ale
marii finanțe și ale grupurilor
de putere. Ținând cont de
acest viitor apropiat, lui Călin
Georgescu i se pare cel mai
nimerit pentru noi să ne în-
toarcem la agricultura
tradițională, care să ne
hrănească sănătos pe noi și
întreaga Europă. Am fost grâ-
narul continentului, să de-
venim ceea ce am fost. Ca să
ne convingă că proiectul nu
este hazardat argumentează
că avem toți factorii care ne
favorizează: cernoziomul, cel
mai productiv din toate tipurile
de sol, apa, pădurile, Carpații,
destoinicia țăranului, Marea
Neagră. Ne trebuie doar
dedicație și organizare în
gospodării mici și mijlocii, care
să se asocieze pentru întraju-
torare reciprocă. O asemenea
structură economică ar con-
duce și la o regenerare
morală, având la bază credința
în Christos. În acești douăzeci
și șase de ani postcomuniști,
de alimentație artificială, de
junkuri importate din Uniunea
Europeană, de promovare a
incompetenței, nepotismului,
minciunii, furtului practicat de
o minoritate în dauna
majorității, „sufletul românesc
a fost trecut prin sabie”.
Urgența reprofesionalizării
României și a restabilirii valo-
rilor morale nu poate fi îndea-
juns accentuată. Solidaritatea
și încrederea oamenilor nu
poate fi obținută prin decret
prezidențial, ci numai prin legi
drepte cu rezultate palpabile,
care să convingă cetățeanul
că se află în mâini sigure, nu
în custodia unor aventurieri
mincinoși, care dau mereu cu
oiștea-n gard, știindu-se la
adăpostul imunității parla-
mentare.

Călin Georgescu des-
fide pricipiul corectitudinii
politice care s-a dovedit impro-
ductiv pretutindenea. Și în
Statele Unite, unde pricipiul a
fost trâmbițat până la saturație,
începe a păli în importanță,
după cum o demonstrează
milioanele care îl urmează pe
Donald Trump, cel mai acerb
critic al principiului. Sub corec-
titudinea politică s-a ascuns o
lipsă clară de responsabilitate
în luarea unor decizii majore
pentru America, aducându-se
grave prejudicii democrației. A
fi politicaly correct a însemnat
de multe ori o politică a
struțului, refugierea în dema-
gogie și evitarea confruntării

curajoase a realității. În
această ordine de idei, dl.
Georgescu nu se ferește să ne
dezvăluie că FMI, Banca
Mondială și Organizația
Mondială a Comerțului știu
doar să îndatoreze țările slabe
și apoi să cumpere totul pe
nimic. Slugile autohtone au
vândul avuția națională pe
„mărgele de sticlă”. „Nimeni nu
te poate umili în lumea asta
fără minimul tău accept” (op.
cit., p. 50) În orice moment al
vieții noastre trebuie să ne
situăm în inima interesului
național, ori guvernele și
președinții care s-au succedat
până acum s-au situat la per-
iferia lui. Ceea ce scrie Dr.
Călin Georgescu în cartea sa
Cumpăna României face per-
fect sens. Dacă în viitorul
foarte apropiat hrana și apa
vor fi probleme de securitate
națională, aceasta este șansa
noastră să ieșim în lume cu
ceea ce ne-a înzestrat Dum-
nezeu. Trebuie numai să
vrem, trebuie să muncim, tre-
buie să ieșim din letargie.

„Hrană, apă, energie
este proiectul meu de țară”,
mărturisește cu siguranța de
sine a omului care știe că
acesta este drumul. Are cu-
vinte pline de înflăcărare de-
spre renașterea țării din
marasmul actual. „Să nu uităm
că România nu este o țară
oarecare! Noi românii suntem
mai mult decât un popor, sun-
tem o civilizație! (op. cit., p.
46). Soluțiile domnului Călin
Georgescu par rousseau-iste,
neosemănătoriste. Parcă
auzim îndemnul retourner á la
nature. În fapt ele nu sunt
decât realiste. El propune o
politică monetară fermă,
întărirea monedei naționale,
neaderarea la euro, stimularea
capitalului autohton, despre
care s-a vorbit atâta la noi, dar
s-a făcut atât de puțin. În de-
mersul nostru de stimulare a
agriculturii tradiționale nu 
suntem singuri. Se
experimentează deja în SUA
(experimentul Cleveland), în
Marea Britanie, în Quebec
(Canada). 

Agricultura industrială
este în mare impas pentru că
a sărăcit solul, a distrus echili-
brul ecologic, a cauzat atâtea
boli de nutriție datorită folosirii
abundente a substanțelor
chimice. Din acest impas nu
se poate ieși decât prin abor-
darea din nou a agriculturii
tradiționale. Va fi o economie
care să țină cont de necesi-
tatea protejării solului, conser-
varea mediului, de exploatarea
rațională a resurselor, cul-
tivând relații omenești de
muncă bazate pe cinste și co-
operare. Personal am o
singură nedumerire privind
forța de muncă. Vor mai putea
fi convinși tinerii să se întoarcă
la sat, având în vedere starea
lui actuală jalnică? Vor reveni
în țară tinerii aciuați pe la te
miri ce companii străine?

●



4 Tichia de politician

Acest Minister al Afacerilor Externe...Acest Minister al Afacerilor Externe...

George
Alexander

AAm crezut, uneori,
că numai cohortele
demențiale de cerşetori
întină imaginea țării mele...
Hoardele acestea în-
fometate, însă, chiar cu in-
stinctele lor!, nu au cum să
facă mai mult rău Țării mele
decât mințile aride, înghe-
suite în coridoarele puterii…
Care nu slujesc pe nimeni,
de fapt, există numai acolo,
ca nişte oameni esențiali,
dar care ne privesc
nepăsători pentru că, sincer,
nici nu vor să ştie de noi!

Nici nu mai ştim
când am avut ultima dată un
Minister de Externe şi un
ministru care să vadă oa-
menii! Acum, avem numai
un minister al „afacerilor ex-
terne”, c-aşa e la noi, la
români, „afaceri interne” şi
„afaceri externe”, dar „afac-
eri”, nimic mai mult, nimic
altceva decât conotația
aceasta aproape obscenă.
Este şi sentimentul, din
păcate, amar cu care
rămânem.

Avem Ministerul
Evitării Oamenilor acum.
Ministerul unde lucrează
nevăzătorii. Ministerul
Resemnării în fața altora…

Cum să funcționeze
ambasadele bine când, mai
tot timpul, au fost aduşi, ca
într-o macabră ceremonie,
numai “unul şi unul”!, de la
cel mai de sus şi până la
portar, până la cel care îți

deschide uşa ambasadei
prin nu ştiu ce colț de
lume?! Au fost, uneori,
angajați, ca mentori ai
nimănui, nu numai indivizi
cu obişnuitele plagiate, dar
şi mediocri care nu se
remarcaseră mai înainte
decât prin concursuri de
nechezături de cai!

În felul acesta,
profesioniştii, oamenii cu

suflet pentru țara şi
conaționalii lor, mor, sufocați
de mediocritate, cu fiecare
zi ce trece, devin tot mai
puțini… Dumnezeule, îmi
spun, doar nu facem aici, la
MAE, fermă de retardați!...

Câți dintre cetățenii
români trebuie să mai fie
umiliți – cu acordul tacit al
vostru, MAE! -, câți dintre ei
trebuie să mai sfârşească în
modul cel mai îngrozitor?!

…În Finlanda,
doctorița Camelia Smicală,
cetățean român, nu este
numai umilită, este supusă
violențelor –sub ochii

voştri!-, este şantajată,
intimidată, omorâtă cu zile!
Ce a făcut, însă, Camelia?!
Care sunt acuzațiile îm-
potriva ei? A omorât pe
cineva? S-a depistat cumva
că e terorist? Nu! Singura ei
vină e că-şi iubeşte copiii
prea mult şi că, la rândul lor,
copiii o iubesc! Aceasta este
singura ei vină, nici măcar
Protecția Copilului din Fin-

landa nu a putut să o acuze
de mai mult! Şi, atunci, cum
ați ajutat-o, MAE, pe
Camelia Smicală, cetățean
român? Cum i-ați ajutat pe
copiii ei, cetățeni români?
Poate Finlanda să facă
orice vrea cu nişte cetățeni
români, iar voi, în MAE, să
nu faceți nimic, - nici măcar
să nu ripostați!-, să dormiți
numai, în continuare?!…
De ce avem noi legi
internaționale, atunci?

…În Finlanda, nici
măcar consulului nu i s-a
permis să vadă copiii
Cameliei Smicală, cetățeni

români, conform legii finlan-
deze (Care lege?! Că nici
nu s-a precizat! Şi, nici nu
există aşa ceva!) în virtutea
căreia copiii instituționalizați
sunt izolați complet! În
scrisoarea trimisă consulu-
lui, finlandezii recunosc, de
fapt, încălcarea flagrantă a
drepturilor omului şi chiar a
legii finlandeze! Şi, atunci,
întrebăm din nou… Ce face

acest MAE?! Al cui este
MAE?! Drepturile cui le
apără când înghite umilință
după umilință şi tace?!

Dar, ceea ce este
hilar… Diplomației române
nu i s-a răspuns pe canale
diplomatice, cum este nor-
mal. Desconsiderând total
autoritățile române, finlan-
dezii au răspuns în scris
prin poşta normal, lucru ne-
maiîntâlnit! Dacă se mai
străduiau puțin, puteau să
trimită scrisoarea şi printr-
un poştalion tras de cai sau
chiar printr-un porumbel.

Aş vrea să

menționez, în acelaşi timp,
că toate scrisorile trimise de
către Camelia Smicală Min-
isterului Afacerilor Externe
nu au primit niciun răspuns!
Convenția Bruxelles 2,
semnată şi de Finlanda,
convenție care este în
vigoare în UE, îi dă dreptul
clar României de a-şi primi
copiii înapoi.

Dar MAE tace. Se
pleacă. Nu face nimic. Până
şi puşcăriaşii au dreptul la
vizite, numai copiii Smicală
nu au niciun drept. Sunt
ținuți în condiții de carceră,
fără drept de vizite, total
izolați. Le sunt încălcate
drepturile elementare. Drep-
turile omului. Dar MAE tace.
Cum de permite România
ca nişte cetățeni români,
nişte copii!, să fie tratați în
halul acesta?! Cum de per-
mite ca o întreagă misiune
diplomatică să fie umilită?!

…În orice stat civi-
lizat, ministrul Afacerilor Ex-
terne şi-ar depune demisia
de onoare într-o astfel de
situație. Premierul şi
Preşedintele ar interveni…
Ca un gest de respect față
de oamenii care i-au ales.

Tăcerea lor în fața
noastră este însă mult mai
înfricoşătoare…

●

„De-mancurtizarea” istoriografiei românești„De-mancurtizarea” istoriografiei românești

Ionuț
Țene

ÎÎn sfârșit, după 36 
de ani, o universitate
românească, acordă istoriei
locul de „primadonă” în rân-
dul științelor umaniste și so-
ciale. În vremea lui Nicolae
Ceaușescu s-a organizat
Congresul Internațional al Is-
toricilor, în anul 1980, care a
avut un răsunet extraordinar
în lumea științifică mondială,
fiind patronat și de către un
mare istoric clujean, acade-
micianul Ștefan Pascu. Azi,
când istoria a fost trecută la
statutul de Cenușăreasă a
sistemului de învățământ
românesc, în care societatea
și presa o ignoră, câțiva pro-
fesori de la Universitatea
„Babeș-Bolyai” s-au gândit cu
mult entuziasm și acribie să
organizeze un Congres
Național al Istoricilor la Cluj-
Napoca. Lumea încă nu
realizează importanța
plenară a acestui eveniment
pentru lumea academică
românească, când istoria
noastră e călcată în picioare
de autorități, iar memoria tre-

cutului ocultată de interese
funciare internaționale. În
vremea când se minte și
falsifică cu bună știință, pe
bani europeni sau de aiurea
și pe directive bruxelleze, is-
toria națională, când man-
ualele alternative de tip Roller
scriu mesaje lozincarde de-
spre vedete de presă sau fițe
mondene, nu despre
personalitățile sau eveni-
mentele care contează și
încrustează trecutul în durata
lungă, e un act de curaj și
nobil din partea acad. Ioan
Aurel Pop sau prorectorul
Ioan Bolovan să organizeze
un astfel de congres de isto-
rie, reparatoriu pentru istori-
ografia noastră și util pentru
generațiile de tineri
transformați în mancurți fără
memorie de către pseudo-is-
toriografia demitizantă de la
București.

Mancurtizarea istoriei
de astăzi îmi amintește de ro-
manul „Vaporul alb” al lui
Ginghiz Aitmatov, o
experiență de tip sovietic de
a șterge memoria și trecutul
pentru ca poporul să-și uite
identitatea pentru a se trans-
forma într-o populațiune

supusă unor obiective strate-
gice străine. Asta s-a dorit și
prin fenomenul demitizării is-
toriei naționale din 1990 în-
coace, ca românii să-și uite
memoria, identitatea, religia
și naționalitatea pentru a de-
veni niște mancurți fără
strategie și finalitate, un fel de
populație supusă directivelor
neo-marxiste și intereselor
komisarilor bruxellezi. E re-
marcabil că UBB, prin vocea
istoriografică puternică a rec-
torului I.A. Pop reușește să
se impună în lumea cercetării
istoriei prin organizarea unui
Congres Național care merită
încurajarea și respectul tu-
turor istoricilor și a
pasionaților muzei Clio. Acest
Congres Național de Istorie
de la Cluj-Napoca e un
fenomen de anamneză a tre-
cutului nostru și un manifest
pentru orele de istorie a
românilor în învățământul
nostru. S-a ajuns din păcate
ca la școală, fetele mele să
facă ore doar de istoria
minorităților, nu de istoria
României. Trebuie repusă
ora de istoria României în
planul de învățământ. Nu ne
putem construi viitorul dacă

nu ne cunoaștem istoria.
Cu ocazia aniversării

a 100 de ani de la intrarea
României în Primul Război
Mondial pentru eliberarea
Transilvaniei, Universitatea
Babeș-Bolyai, în colaborare
cu Academia Română și
Comitetul Național al Istori-
cilor din România,
organizează la Cluj-Napoca,
în perioada 25-28 august,
prima ediție a Congresului
Național al Istoricilor Români
(CNIR), cea mai mare mani-
festare științifică din domeniul
istoriei din România în ultimii
36 de ani, după Congresul
Mondial de Istorie de la
București, din anul 1980. La
eveniment vor participa 447
istorici români atât din țară,
cât și din Republica Moldova,
Ungaria, Serbia, Italia, Aus-
tria, Germania, Franța, Israel
și Canada. Congresul este
structurat în șase sesiuni
plenare, 47 de secțiuni și 19
mese rotunde cu teme dintre
cele mai diverse. Cu acest
prilej se va desfășura și un
târg de carte, unde vor ex-
pune carte de istorie 15 din-
tre cele mai importante edituri
românești și vor avea loc mai

multe lansări de carte. Din
nou Clujul oferă direcția
României, nu numai în
economie și IT, ci iată și în is-
toriografie în dauna școlii
demitizante de la București,
condusă de eseiști cu multă
imaginație și reminiscențe
crude din sovietologia anilor
50, cu influență precară 
din lumea mondenității eu-
ropene, excrescență
exacerbată promovată de „lit-
eratul” Lucian Boia. Clujul
merge azi pe linia unei istori-
ografii solide, ce îmbină cla-
sicul, tradiția și provocările
post-modernului într-o ar-
monie aplicată noilor orientări
incisive din mediul istori-
ografic autentic și valoros al
Europei intelectuale dintot-
deauna, care perpetuează
simbolic lumea greco-romană
și creștină ca fundament la o
construcție științifică în care
adevărul e țelul pentru o „his-
toria magistrae vitae”. 

●



Ghimpele Națiunii

Agentul „J” – bilet de papagal TV…Agentul „J” – bilet de papagal TV…

Cezar Adonis
Mihalache

TTiparul e clasic… A
azvârlit o piatră în balta
politicii, doar-doar s-o trezi un
„nebun” să se arunce după
ea… Desigur, un „nebun” de
pe tabla de șah a politicii, nu
de alta, dar „capii” (ca piese
de șah politic!) au alte treburi
de rezolvat în prag de alegeri.
Strategii, înțelegeri, remize,
acorduri (în caz de remize
neanticipate), abandonuri
dictate, „transferuri”, ro-
cade… Iar de piatră a legat o
scrisoare, zică-se „publică”,
așteptând să vadă cine
răspunde „provocării”…

Numai că și el, la
rându-i, e un pion! E drept, nu
pe tabla de șah, ci într-un
continuu exil pe tușă. Dar,
cine știe, poate că îi va de-
schide și lui cineva un drum
politic?! Spre o comisie
parlamentară, ceva…

Și cum e un simplu
pion, și ăla din afara tablei de
șah, evident, nici scrisoarea
lui nu a fost urmarea unei re-
volte oneste a gândurilor
sale, cam puține, și mai mult
sau mai puțin oneroase. De
fapt, suntem în fața unui
bilețel dictat, dinspre cercurile
politici și groparii de serviciu
ai presei, actori și „colaterali”
care au tot încercat să astupe
gura presei, nu cu vremelnica

palmă a delațiunilor vizând
defăimarea, atacul la
persoană sau calomnia,
reclamate la organismul de
combatere a frecției de dis-
criminare sau prin instanțe, ci
pumnul unei legislații care să
închidă definitiv gura presei.
Scrisoarea publică a agentu-
lui „J”, momentan de la CNA,

reprezintă o evidentă intro-
ducere pentru un nou capitol
al asaltului venit dinspre anu-
mite cercuri politice spre im-
punerea Legii presei. Pentru
că, deși guvernanții și politi-
cienii ostili media nealiniată
au reușit în cele două decenii
să elimine mare parte din
media independentă, deloc
paradoxal, ceea ce a
supraviețuit fără a se preda s-
a constituit într-o presă pe
care numai legislativ o mai

poți aduce sub un anumit
control!
Printr-o lege a presei! Dar
care nu trebuie să vină din-
spre clasa politică, dovadă a
gândirii independente a aces-
teia, ci să fie cerută politicu-
lui. Nici nu mai contează de
către cine cât timp are o
formă publică de insinuare.

Și nici nu mai trebuie
„rostogolită” de către un anu-
mit partid… Ci născută dintr-
o acțiune concentrată, de
solidaritate unitar politică,
dinspre toate formațiunile!
Stânga-dreaptă, tehnocrato-
politice, guvernamentale și
de opoziție.

Este exact traseul
prin inima societății civile pe
care îl deschide agentul „J”
de la CNA. Nu un James
Bond postgazetar, ci un

Ju(n)can ratat în profesiunea
de gazetar ca vocație, dar in-
filtrat în meseria de gândac-
răspândac politruc.

Și sunt prea multe
„servite” pentru a crede în
„inocența” membrului CNA
Florian Jucan! Pentru a crede
că a scris un bilețel cu pixul
încă atârnându-i de urechea

clăpăug-neghioabă. Pentru
că a cere public clasei
politice, prin enumerarea
atentă a capilor tuturor
formațiunilor, a intervenției pe
post de trupe de asigurarea a
liniștii media, pentru „identifi-
carea de soluții care să re-
formeze presa din România”,
reprezintă o formă de invitație
la cenzurarea presei. Păi’, în
care stat democratic a văzut
nejurnalistul CNA că politicul
se ocupă de reformarea…

presei?! În care manual a citit
așa ceva?! Că dacă a răsfoit
paginile despre reformarea
mass-media ar fi trebuit să
priceapă că era vorba despre
autoreglementarea pe care
și-o face singură presa…

Apoi, dacă tot îi arde
de scrieri cu tuș politic, de ce
nu pune la „adresant”, înainte
de toate, tocmai forul de unde
își ia banii? Pentru că dacă ar
trebui ceva reformat, cu aju-
tor public, politico-guverna-
mental, apoi este vorba
tocmai de CNA, ca instituție
parte a mesei de șah politic,
și nu presa.

În mod cert, fiind o
„servită”, partidele se vor
așeza de grabă la masa unui
dialog politic pentru binele so-
cial al unei societăți ce tre-
buie asanată la nivel media.
Și vor găsi „soluțiile” nece-
sare reformării media, pentru
că le au deja în draft-urile
copy/paste după inițiativele
trecute ale unor personaje
trecute… Care au tot încercat
să pună presa în lanțuri, dar
au ajuns ele în hainele
libertății de exprimare pe fon-
dul drepturilor fundamentale
ale pușcăriașilor!

●

Majestate, hai să stăm strâmb și să judecăm drept!Majestate, hai să stăm strâmb și să judecăm drept!

Ion
Coja

ÎÎntr-un interviu mai
vechi, referindu-se la actul
arestării mareșalului Ion An-
tonescu în ziua de 23 august
1944, fostul rege spunea cam
așa: „Nu a fost o lovitură de
stat. Eu, ca rege, eram șeful
statului și aveam dreptul să nu
fiu de acord si să destui pe
oricine se abătea de la linia in-
teresului național”. Logic, nu?!
Citatul, destul de aproximativ,
este exact însă ca
semnificație. Deducem din
această declarație că fostul
rege avea dreptul să-i atragă
atenția mareșalului sau chiar
să-l demită, dacă considera
necesar, ori de câte ori acesta
s-ar fi abătut de la concepția
regelui Mihai cu privire la linia
interesului național. Și mai de-
ducem că până în ziua de 23
august 1944 regele nu a avut
nimic de obiectat față de polit-
ica dusă de mareșal!

Așadar, regele a fost
de acord cu (1) intrarea
României în război și, deci, ar
fi trebuit să răspundă pentru
asta în solidar cu Ion An-
tonescu, dacă nu chiar înain-
tea mareșalului, fiind mai
presus de acesta ca autoritate
și prerogative.

La fel, regele Mihai a
fost de acord cu (2) contin-
uarea războiului dincolo de
Nistru, devreme ce nu se
cunoaște nici un gest de
reținere sau opoziție a regelui
Mihai la decizia lui Ion An-

tonescu. Legile Țării îi per-
miteau să intervină, să se
opună și chiar să-l destituie pe
mareșal pentru intenția de a
continua războiul! De ce n-a
făcut-o? Mai mult, regele nu a
avut niciun gest de opoziție
față de (3) deportarea în
Transnistria a sute de mii de
evrei, a aprobat regimul „de ex-
terminare”, cum zic unii, la care
evreii au fost supuși! A fost în
deplin acord cu mareșalul! A
fost de acord deci cu de-
portarea și genocidul evreilor
în Transnistria!

Regele Mihai nu e
consemnat cu nicio declarație
măcar de compasiune față de
acești evrei în perioada
respectivă. În schimb, ca fost
rege, după 1990 imediat, la o
conferință din Statele Unite a
afirmat în fața studenților
americani (martor dl V. G.) că
în România nu a fost holo-
caust, nu a funcționat o politică
de exterminare a evreilor.
Această poziție, a adevărului,
a părăsit-o după ceva vreme,
iar în ultimele declarații pe
acest subiect a afirmat că în
Transnistria s-a produs un
genocid, un holocaust! Între-
bare: de ce ai permis, Majes-
tate, ca în statul în care erai
autoritate supremă să se
petreacă un genocid, un holo-
caust?! Tăcerea pe acest
subiect nu te face complice la
crimă, la genocid?!

Ba mai mult, mama
regelui, așa numita „regina
mamă”, a fost declarată „drept
între popoare” pentru
intervenția făcută la mareșal ca

să nu permită deportarea la
Auschwitz a celor 20.000 de
evrei după care nemții
trimiseseră deja vagoanele în
triajul Gării de Nord. Sunt vreo
zece persoane, în frunte cu
regina mamă și rabinul șef
Alexandru Șafran, care susțin
că au intervenit decisiv pe
lângă mareșal și l-au convins
să nu satisfacă cererea ger-
manilor! Eu îi cred pe toți care
se laudă cu rolul lor în salvarea
celor 20.000 de evrei, dar mă
întreb de ce nu și-au folosit tre-
cerea sau autoritatea pe care
o aveau la vremea aceea pen-
tru a împiedica și deportarea
evreilor în Transnistria, pentru
a-i feri pe bieții evrei de regimul
de exterminare din lagărele de
peste Nistru?

Așa cum a intervenit
pentru cei 20.000 de evrei
ceruți de Germania, de ce nu a
intervenit regina mamă și în
cazul evreilor deportați în
Transnistria? Ar fi fost mult mai
ușor, fiind o chestiune strict
internă, fără nicio implicație
internațională! De ce de soarta
evreilor din Transnistria nu a
fost preocupată nici regina
mamă, nici rabinul șef, nici
regele Mihai?!

Întreb: cum ai permis
rege Mihai să se producă
genocidul celor nu mai știu
câte sute de mii de evrei?! Nu
este crimă împotriva umanității
faptul că ai acceptat ca subor-
donatul, servitorul Majestății
Tale să pună la cale acel car-
nagiu care acum și în vecie ne
este imputat nouă, românilor?!
Nu te privește și pe tine, rege

Mihai, ce s-a întâmplat în
Transnistria?! Doar erai primul
om în stat, așa cum te-ai
dovedit la 23 august 1944?!

Una din două: (1) ori
ești cel puțin la fel de vinovat
ca și Ion Antonescu de crimele
împotriva umanității imputate
mareșalului, inclusiv Holocaus-
tul din Transnistria ori (2)
crimele puse în sarcina
marșalului și mai ales holo-
caustul din Transnistria, sunt
minciuni, sunt invenții ale unui
aparat de propagandă care te
menajează de răspundere ca
nu cumva să mai spui o dată
că în România nu a fost geno-
cid, holocaust și alte „gogorițe”!

Majestate, de ce nu
spui adevărul? De ce ai înghițit
nemernicia acelui jidan degen-
erat care a acuzat neamul
românesc că a ucis, a ucis, a
ucis?! De ce ai tăcut ca mortul
în păpușoi când erai cel mai
îndreptățit și mai obligat să pui
la punct secătura?! Cum de nu
ți-a crăpat obrazul, majes-
tate?!…

Subsemnatul, am
făcut greșeala să susțin
adevărul cu privire la Transnis-
tria. Și asta m-a costat mult, in-
clusiv pe plan material. Nu
cumva marile beneficii materi-
ale cu care majestatea ta s-a
ales după 1990 au fost
condiționate și de acceptul,
mai mult sau mai puțin tacit, al
minciunii cu privire la genocidul
evreilor din România?! Emit
această ipoteză deoarece
chiar și unui pârlit ca mine,
care nu sunt un martor atât de
important, mi s-au făcut oferte

generoase pentru a abandona
acest subiect, pentru a tăcea!
Mi-nchipui ce oferte ți s-au
făcut dumitale, care puteai cu
o singură vorbă să salvezi nea-
mul românesc de rușinea unor
acuzații atât de grave și să-i
faci definitiv de rușine pe
nerușinații care, iată-i, nu te
întreabă niciunul de sănătate!
Nu-i așa că niciunul dintre
derbedeii de la Institutul Holo-
caustului nu te-a deranjat cu
întrebarea capitală: Majestate,
dar de ce nu l-ai oprit pe
mareșal să ucidă sute de mii
de evrei?! Că doar puteai s-o
faci, după cum singur declari,
după cum singur ai dovedit la
23 august 1944?!

Sper, majestate, să-ți
vii în fire din starea în care nu
mă bucur că te afli, și să afli că
ne rămâi dator cu un răspuns
și la această întrebare: Dacă în
Transnistria a fost genocid,
dumneata, cetățene rege, de
ce n-ai mișcat un deget, de ce
n-ai rostit cel mai mic cuvînt în
apărarea acelor nefericiți?!

Nefericiți despre care
știai prea bine cât o duc de
bine!… Nu era nevoie să inter-
vii în favoarea evreilor din
Transnistria! Nimeni nu le vroia
capul! Ca și mareșalul Ion An-
tonescu sau profesorul George
Alexianu, nu ai niciun evreu pe
conștiință! Ci ai pe conștiință
numai români, sute de mii, mil-
ioane! Acesta este răspunsul
pe care nu-l mai așteptăm. Îl
cunoaștem cu toții!

Adio, majestate!

●


