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„Favoarea da naştere la invidie

şi invidia la bârfeală.”

- George Călinescu
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Pre limba iepei Pre limba iepei 
de pustă!de pustă!

Cezar Adonis
Mihalache

ÎÎn mod cert, pe
Kelemen Hunor l-a iritat rău
de tot tricolorul uman din
Piața Victoriei! Dar ce ne
mai bucură treaba asta!
Pentru că i-a stricat toată
pălăvrăgeala pre limba ie-
pelor de pustă, toată lauda
pe undele Budapestei cum
că noi am fi ieșit, de fapt, (și)

pentru drepturile lor! Atât
pentru a puncta imagologic,
inclusiv prin „traducerile”
făcute prin feluriți filosofi de
la Budapesta, care au citit în
aceste proteste, dovada iru-
perii unei linii de demarcație
„între avansata Transilvanie
și primitivele provincii ale
Moldovei și Valahiei”, cât și
pentru a arăta „stăpânului”
că manifestațiile sunt orga-
nizate pentru… autonomia
ținutului secuiesc. Așa cum
mașinăria de dezinformare
titra pe unele fluxuri bu-
dapestane sub imaginea im-
presionantelor mulțimi din
piețele României.

Or, cum să mai „tra-
duci” astfel imaginea
protestelor, cu subtitrarea
pe ungurește a dovezii
dorinței țării pentru region-
alizare, când piața s-a
aprins în mii de lumini for-
mând tricolorul?!

Așa că, șeful UDMR
s-a repliat propagandistic și
a aruncat o vorbă aparent
fără nici un sens… „Cu
protestele de stradă pot fi de
acord”, (…), dar nu și „cu cei
care sunt împotriva
minorităților naționale, cu
extremiștii”. Știindu-i însă
mârlănia și aroganța în „tra-
ducerea” noastră, vorbele
lui, dincolo de a părea
crochiate pe proverbiala
zicere „ce are dânsa cu pre-

fectura?”, maschează sub
eticheta veșnicelor ironii la
adresa noastră (de data
aceasta aceea de a-i fi pe-
semne recunoscători pentru
că ne-a făcut favoarea de a
fi de acord cu protestele
noastre de stradă), o
repoziționare. Și nu
contează că niciunde în
evoluția acestor manifestații
nu a existat vreo
desfășurare de, măcar!,
pancarte la adresa

minorităților! Că nicăieri nu
s-au ivit din noapte „le-
gionarii” și/ sau „extremiștii”
pentru a striga împotriva lor!

De fapt, prin această
frază, aparent fără legătură
între două „subiecte” dis-
tincte, protestele și le-
gionarii, Kelemen Hunor 
a reinterpretat sensul
manifestațiilor și, mai ales,
al drapelului uman, tricol-
orul, prin afișarea lui, atât de
vie!, reprezentând probabil
dovada acelui extremism cu
care nu poate fi de acord lid-
erul UDMR dincolo de
indulgența pe care ne-a
arătat-o prin permisiunea
dată de a (ne) manifesta și
noi…

Iar lucrurile sunt cu
adevărat complicate. Sau ar
fi putut fi complicate pe linia
pe care este tot mai evident
că trebuia să o deschidă 
instrumentul propagandistic
în favoarea intereselor
maghiaro-ungurești. Fără
intermediarul „secuiesc”,
folosit doar ca vârf de atac
și care, în momentul ruperii
din contextual realității, și al
dovedirii ca instrument de
dezagregare, ar fi fără doar
și poate aruncat pentru a nu
a atrage răspunderea celor
cu adevărați interesați în en-
clavizarea țării.

Pentru maghiari-

mea politică, momentul
protestelor trebuia să inau-
gureze o nouă linie de
ofensivă împotriva românis-
mului. Și nu este vorba doar
de o prezumție rezonabilă
pe care o putem creiona
acum privind la acele zile de
manifestări. Ci de intenții ev-
idente.

Și avem suficiente
dovezi! Culmea, grație tru-
fiei politicianiste care nu a
mai răbdat în a-și consuma
public momentele de „glo-
rie”. Le avem, pe de o parte,
prin cuvintele duduii Sevil
cea servilă, care a preluat
diagnoza de regionalizare,
poate și pentru a-l scuti pe
Liviu Dragnea de toată
balega de neom pe care o
merită în mijlocul frunții, dar
și prin, pe de altă parte, an-
goasele nechezate de 
alte duduii din cuprinsul
minorității maghiare parla-
mentare. Care, pentru a-și
lăsa amprenta realizărilor
„personale”, au ieșit la
rampă cu laude despre cele
aranjate în timp ce românii
erau ocupați cu piața.

Astfel, Benkő Erika,
a ieșit cu mândria reușitei
de a fi trecut prin Comisia
pentru drepturile omului,
minorități și culte inițiativa
UDMR vizând „folosirea lim-
bii materne în instituțiile de
sănătate și cele de asistență
socială”, dar și de a plusa
acele amendamente la
Legea Administrației Locale
care să asigure „o mai 
bună practică folosirii 
limbii materne în situații ofi-
ciale”, prevederi legate 
de „folosirea simbolurilor
naționale, regionale și ale
comunităților locale”…

Așadar, asistăm la o
revenire a temelor clasice
vehiculate de maghiarimea
politică, dar și la o nouă ex-
trapolare a pretențiilor, prin
inserarea noțiunii de „situații
oficiale”! Or, cât vom mai
permite ca drepturile noas-
tre să fie măturate de tot
soiul de venetici (inclusiv…
autohtoni)?!

●

Tot mai mulți postdecembriști Tot mai mulți postdecembriști 
n-au curaj, ci-s tupeiști!n-au curaj, ci-s tupeiști!

George
Petrovai

EEvenimentele din
Decembrie 1989 au întors
România pe dos (unii, ca
alde Ion Ilici Iliescu, trag de
conceptul „revoluție” ca gaia
de maț) și, în cei 27 de ani
scurși de atunci, încă nu s-a
înregistrat acea vrere câr-
muitoare, grație căreia țara
să poată reveni la normali-
tate. Da, căci fiind știut faptul
că în apele tulburi se
pescuiește cu mai mult folos
decât în cele limpezi, cui
naiba din gașca profitorilor
interni și externi îi surâde
ideea ca țara să se pună pe
picioare?

Asta ar însemna ca
cetățenii români să fie
stăpâni, nicidecum chiriași în
propria lor casă/țară, ca
legile să aibă aceeași nuanță
aplicativă de la vladică până
la opincă și ca democrația
noastră original-declara-
tivă să devină faptic-
nedubitativă. Păi, mult mai
simplu și mai profitabil pen-
tru sistemul corupt până-n
măduva oaselor, taman acel
sistem care a pus România
pe butuci, este ca-n masele
de alegători să întrețină, 
cu demonică iscusință,
speranța de mai bine și să
cultive recunoștința pentru
firimiturile azvârlite, astfel ca
să-și poată face făcutele
după perdeaua încropită din
cârmuitori aparențiali…

Repet ceea ce am
spus și altădată: Dintre toate
crizele abătute în chip pro-
gramat asupra României
(am în vedere îndeosebi
făcăturile economico-finan-
ciare și politico-sociale), 
cea mai perfidă, statornică 
și subtil-distructivă se
dovedește criza moral-
spirituală, din a cărei
substanță toxică s-a plămădit
încet-încet criza identitară!

Într-un atare marasm
existențial, anormalul a luat
locul normalului, iar cetățenii
cu scaun la cap și 
frică de Dumnezeu asistă
neputincioși la întoarcerea
valorilor tradiționale cu
gaibaracele-n sus (pesemne
că aidoma lui Mitea Karama-
zov, unora dintre compatrioți
chiar le face plăcere când
constată că se duc la vale cu
capul înainte): răul a făcut ro-
cada cu binele,  minciuna cu
adevărul, injustul cu justul,

nedemnitatea cu demnitatea,
necinstea cu onestitatea și
nevrednicia cu vrednicia. 

Dar nu într-o manieră
formal-accidentală, ci într-un
mod atât de general și
substanțial (de sus și până
jos), iar prin aceasta esențial,
încât omul cu judecată și cu
bunul simț încă nepervertit,
se simte tot mai des în peni-
bila situație de-a nu mai pri-
cepe ce se petrece în jurul
lui. 

De altminteri, nu
spune cu părere de rău ven-
erabilul Neagu Djuvara că în
românul zilelor noastre nu
izbutește să-l descopere pe
românul interbelic? Firește
că respectiva constatare nu
are în vedere exteriorul
românului (îmbrăcămintea,
pieptănătura, gestica, mim-
ica), ci interiorul lui (gândi-
rea, limbajul, sentimentele,
năravurile)…

Bunăoară, conștienți
au ba, tot mai mulți români
postdecembriști pun semnul
de egalitate între curaj și
tupeu. 

Curajul, însă, denotă
tărie de caracter, dârzenie
conștientă de sine și un al-
truism învecinat cu sacrificiul
suprem (de pildă, curajul de-
a spune adevărul gol-goluț,
cu toate consecințele ce de-
curg dintr-un atare 
act temerar, sau curajul 
de-a protesta împotriva
nedreptății individuale, în-
deosebi împotriva celei
colective), pe când tupeul
doldora de impertinență este
generat de egoism și îm-
boldit de goana după como-
rile pe care le mănâncă
moliile și le fură hoții, 
adică exact ceea ce se
întâmplă la tot pasul în 
atât de distorsionata 
societate românească
postdecembristă.

●
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Un apărător de frunte al românilor transilvăneniUn apărător de frunte al românilor transilvăneni

Stelian
Gomboș

PPot spune că „am
făcut cunoştinţă” cu Silviu
Dragomir în anii studenţiei,
când am intrat pentru prima
dată în contact cu lucrările sale
istorice. Îmi amintesc foarte
bine că aveam nevoie de bibli-
ografie pentru mai multe semi-
narii la disciplina Istoria
Bisericii Ortodoxe Române,
precum şi la un seminar de is-
torie modernă a României, re-
spectiv pentru Revoluţia de la
1848-1849 din Transilvania.
Atunci am avut  şansa să lec-
turez şi să fişez, între altele,
monografiile despre Avram
Iancu şi Ioan Buteanu, chiar
primele ediţii, publicate la anul
1924 şi respectiv, anul 1928,
aflate la biblioteca facultăţii de
istorie. Aceste două lucrări au
rămas fundamentale pentru is-
toriografie şi în prezent.

Au urmat apoi alte
lucrări, între care trebuie  să
menţionez „Istoria dezrobirii re-
ligioase a românilor din Ardeal
în sec. XVIII” şi „Studii şi docu-
mente privitoare la revoluţia
românilor din Transilvania în
anii 1848-1849”, la fel rămasă
lucrare de referinţă până în
zilele noastre, pe care le-am
utilizat în bibliografia lucrării
mele de licenţă. Cunoscătorii
ştiu faptul că opera  acestui
mare istoric a dăinuit peste
timp şi datorită cercetărilor pro-
funde şi amănunţite,
documentărilor deosebit de
aplicate şi serioase făcute în
arhivele străine (la Viena, Bu-
dapesta, Cernăuţi, Carlovitz,
Moscova şi Kiev) şi naţionale.

Toate acestea au con-
ferit scrierilor sale temeinicie şi
interpretări prin a căror origi-
nalitate nu numai că îşi
păstrează valoarea în zilele
noastre, dar oferă şi impor-
tante puncte de plecare pentru
cercetările istorice din prezent.

În primul rând, Silviu

Dragomir a fost un mare
român, un reper de demnitate,
modestie, conştiinciozitate,
cinste şi dragoste pentru nea-
mul şi ţara sa. A fost,
bineînţeles, un istoric al luptei
naţionale a românilor din Tran-
silvania din secolele XVIII-XIX,
fiind unul dintre cei care a
susţinut şi argumentat ideea
unităţii naţiunii române. Nu-
meroasele sale studii şi lucrări

referitoare la istoria socială,
politică şi naţională a românilor
din secolele XVIII-XIX au făcut
din Silviu Dragomir o autoritate
de necontestat în domeniu.
Aportul său a fost deosebit  de
însemnat şi la cercetarea isto-
riei religioase a românilor arde-
leni, prin publicarea unor
lucrări fundamentale referi-
toare la relaţiile şi problematica
religioasă a ţărilor române în
secolul al XVIII-lea.

Amintim, aici şi acum,
câteva date biografice din viaţa
lui Silviu Dragomir: s-a născut
la 13 martie anul 1888 în local-
itatea Gurasada, judeţul Hune-
doara. A urmat studiile
secundare la Blaj şi Novisad şi
universitare în teologie şi isto-
rie la Cernăuţi, Viena şi
Moscova.

La vârsta de 22 de ani,
în anul 1910, obţine doctoratul
în teologie, iar în anul 1916, ca

o recunoaşterea activităţii sale
ştiinţifice, este ales membru
corespondent al Academiei
Române, iar în anul 1929
membru titular al acestui înalt
for ştiinţific. Între anii 1918-
1947 este profesor la Facul-
tatea de Istorie a Universităţii
din Cluj. În anul 1934, a fondat
revista „Revue de Transyl-
vanie” pe care o pune în slujba
apărării cauzei naţionale

româneşti ameninţată de ide-
ologiile neorevizioniste şi
revanşarde apărute atunci în
Europa. A fost membru core-
spondent al secţiei istorice a
Astrei.

În perioada anilor
1957-1962 este cercetător
ştiinţific la Institutul de Istorie şi
Arheologie din Cluj Napoca.
Referitor la istoricul Silviu
Dragomir şi la activitatea sa în
acest domeniu, extrem de
pertinentă este caracterizarea
făcută de Francisc Păcurariu:
„Activitatea ştiinţifică a lui Silviu
Dragomir porneşte de la ideea
fundamentală promovată de
marii întemeietori ai istori-
ografiei româneşti, de la
„adeverinţa istoriei” invocată
de Dimitrie Cantemir, de la
„dragostea adevărului”
considerată de Petru Maior
condiţie sine qua non a scrierii
istoriei, de la imperativul lui „ a

scrie numai drept” de care vor-
bea Gheorghe Şincai, adică de
la „veşnicul adevăr” pe care
Mihail Kogălniceanu îl fixa ca
obiectiv esenţial al istoricu-
lui…aşa cum a spus Ion Bog-
dan de a căuta „adevărul şi
numai adevărul”, „adevărul
înainte de toate” cum cerea
stăruitor Nicolae Iorga”.

Personalitatea lui Sil-
viu Dragomir, ca istoric, a fost
dublată de spiritul său de
luptător pentru realizarea unirii
tuturor românilor în graniţele
fireşti ale unei singure ţări.
Potrivit concepţiei sale istorice,
Silviu Dragomir a crezut per-
manent în înfăptuirea statului
naţional unitar român a cărui
apariţie o considera o legitate
istorică şi a acţionat necontenit
pentru înfăptuirea acestuia. A
fost una dintre marile
personalităţi ale românilor care
a participat la Marea Adunare
de la Alba Iulia, din 1 Decem-
brie 1918,  care a consfinţit
unirea Transilvaniei cu Româ-
nia. A fost secretarul acesteia
şi membru în Marele Sfat
Naţional Român. În anii ce au
urmat, el a intrat şi în viaţa
politică a României Mari, fiind
membru al mai multor partide:
Partidul Naţional Român, Par-
tidul Naţional Agrar, Partidul
Naţional Creştin şi Partidul
Poporului. Un fapt ce trebuie
reţinut, din activitatea sa
politică, este că în timpul
şedinţei Consiliului de
Coroană, din 30 august 1940,
când s-a luat în discuţie ulti-
matumul generat de Dictatul
de la Viena, privind cedarea
forţată a Transilvaniei de nord
vest către Ungaria horthystă,
Silviu Dragomir a fost între
foarte puţinii politicieni români
care s-au declarat pentru
rezistenţă armată.

Începând cu anul
1947, în viaţa Lui Silviu
Dragomir începe o etapă plină
de suferinţe şi privaţiuni în
acest an el fiind pensionat
forţat de autorităţile comuniste.
În anul 1948 el este arestat, pe

motiv că a făcut politică în pe-
rioada anterioară, şi rămâne în
detenţie, la Caransebeş şi
Sighet, până în anul 1955. Mai
mult, după eliberarea din în-
chisoare, până în anul 1957,
Silviu Dragomir este lipsit de
pensie şi locuinţă.

Aşa a înţeles regimul
comunist pro-sovietic din
România acelor vremi să apre-
cieze personalitatea acestui
mare român a cărui activitate,
atât ştiinţifică, dar şi politică, s-
a aflat permanent în slujba in-
teresului naţional al statului
român. Numai susţinerea
curajoasă şi insistentă din
partea unor personalităţi is-
torice româneşti (Constantin
Daicoviciu şi Andrei Oţetea) a
făcut ca Silviu Dragomir să fie
reabilitat, permiţându-i-se să
activeze ca cercetător  istoric
la Cluj Napoca.

S-a stins din viaţă, în
ziua de 23 februarie anul 1962.
Aşa cum scria istoricul Sorin
Şipoş de la Oradea, în revista
Rost «Cu moartea lui Silviu
Dragomir dispărea un mare
om şi patriot…Viaţa istoricului
reprezintă, în egală măsură, un
model de demnitate, generozi-
tate, cinste şi patriotism.

A fost înţelegător şi tol-
erant, cunoscând firea umană,
dar în momentele de cumpănă
ale naţiunii, în problemele ei
grave, Silviu Dragomir s-a
dovedit a fi de neclintit. Ul-
timele cuvinte scrise îl arată ca
fiind un om de valoare, care s-
a împăcat cu el însuşi: „ Căci,
dacă, faţă de ceia ce ar fi tre-
buit şi am fi dorit să facem ceia
ce am făcut e aşa puţin, atâta
cât am făcut era, în
împrejurările date, tot ce
puteam face. Iar o acţiune
folositoare nu se judecă numai
după mărimea rezultatelor
sale, ci şi după curăţia
intenţiilor cu care a fost
întreprinsă”»…

●

Identitate, Suveranitate și Unitate NaționalăIdentitate, Suveranitate și Unitate Națională

Apelul academicienilor români către Poporul Român, către instituţiile
Statului Român

Având în vedere poziţia Academiei Române, de instituţie identitară
fundamentală, aflată de un secol şi jumătate în serviciul Naţiunii Române,

semnatarii acestui Apel,

îngrijoraţi de evoluţiile interne şi internaţionale din ultimele decenii, carac-
terizate printr-o continuă şi alarmantă încercare de erodare a identităţii,
suveranităţii şi unităţii naţionale a României, cu multe acţiuni plasate sub
semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate „corectitudini politice”,
dar şi cu multe acţiuni îndreptate direct împotriva Statului şi Poporului
Român (rescrierea tendenţioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a isto-
riei, denigrarea simbolurilor naţionale, subminarea valorilor şi instituţiilor
fundamentale, sabotarea viitorului, dezmoştenirea generaţiilor care vin
după noi prin vânzarea pământului, a resurselor solului şi subsolului, prin
defrişări masive, prin înstrăinarea sau falimentarea unităţilor economice,
prin degradarea învăţământului şi a sistemului sanitar, prin politizarea
excesivă a tuturor subsistemelor statului şi societăţii, ceea ce are ca efect
deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupţia, lipsa de eficienţă, apariţia
unor tensiuni sociale),

preocupaţi în mod deosebit de încercările recurente de „regionalizare” a
României sau de crearea de enclave autonome pe baze etnice, contrare
Constituţiei României şi tendinţelor de integrare europeană, total nepro-

ductive din punct de vedere economic, social, al calităţii vieţii în aceste
zone, ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acţiuni, ne pronunţăm cu
tărie în favoarea identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale, solicităm
instituţiilor abilitate ale Statului Român, de la toate nivelurile, să vegheze
şi să acţioneze pentru a preveni, pentru a contracara şi, atunci când se
încalcă legea, pentru a pedepsi toate diversiunile şi agresiunile la adresa
identităţii, suveranităţii şi unităţii naţionale a României şi a stabilităţii stat-
ului de drept.

Chemăm alături de noi, în acest demers, întregul popor român, pe
toţi locuitorii acestui pământ, ne adresăm în particular intelectualilor, in-
vitându-i să fie exemplu de înţelepciune şi de patriotism, ne adresăm oa-
menilor politici, invitându-i să conlucreze cu responsabilitate şi patriotism
pentru binele României, cu atât mai mult cu cât ne aflăm în preajma
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a centenarului aducerii împreună a tu-
turor provinciilor româneşti, eveniment pe care poporul român l-a aşteptat,
pentru care a suferit, a lucrat şi a luptat atâtea veacuri şi pe care l-a real-
izat cu atâtea jertfe.

Să ne cinstim eroii, să fim la înălţimea lor, lăsând generaţiilor
următoare, tuturor locuitorilor României, o ţară unită, suverană, cu
dragoste pentru trecut şi pentru cultura sa, cu respect de sine, stăpână pe
pământul său, educată şi prosperă, o ţară a Europei Unite, dar cu identi-
tate proprie, românească.

Aşa să ne judece viitorul!
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Inițiativă civică de reformare (lustrație) politică (proiect)Inițiativă civică de reformare (lustrație) politică (proiect)

Cozmina
Cosmean

AApreciez că împotriva
unui sistem ticăloșit la maxim
nu pot exista învingători... Se
pot repurta doar victorii de mo-
ment și conjuncturale, 
dar sistemul va continua 
să supraviețuiadscă și
pervertească atâta timp cât nu
se va opera o schimbare
radicală la nivel de conștiință
națională, schimbare care ar
trebui să fie deplin
conștientizată și asumată de
către fiecare individ provenind
din rândul societății civile. În
opinia mea, conștientă fiind că
va atrage oprobiul tagmei liche-
liste și parazitare din rândul
partidelor și a părții societății fi-
dele acestora, odată cu mineri-
ada din 1990  în România, s-a
declanșat războiul... Un război
paradoxal, fiindcă că s-a dus
din umbră, în tăcerem, prin acu-
mulare de frustări de partea
„combatanților” care au înțeles
pas cu pas ce înseamnă cu
adevărat un stat democratic,
oamenii productivi și implicați în
viața socială care au rînțelest
că multinaționalele își au rolul
lor binedeterminat în
construcția unei societăți (oferă
locuri de muncă, salarii în
funcție de competență și alte
beneficii importante pentru dez-
voltarea economică pe termen
lung).

„Ciuma roșie” și sis-
temul ticăloșit au înțeles încă
de la confiscarea Revoluției și
până în prezent - mai ales în
prezent când societatea civilă,
trezită din letargie,  nu mai
acceptă să i se spele creierul,
să se lase manipulată și
dogmatizată de politici nocive -
și  se opune cu toate forțele îm-
potriva compromiterii ideii de
democrație și capitalism. E
drept, capitalismul  își are
metehnele lui, dar, din punct de
vedere al organizării și al
planificării dezvoltării unei
societăți pe termen scurt,
mediu și lung este de preferat
socialismului și comunismulu-
ide tip balcanic, al cărui efect
este menținerea lichelismului și
parazitismului social contrapro-
ductiv pentru oricare națiune,
cu atât mai mult pentru cea
românească atât de greu
încercată...

Este foarte bine că
românul de rând reușește să se
mobilizeze și să se unească în
lupta pentru nobilul țel de
apărare a intereselor copiilor și
de atingere a prosperității
măcar viitoarele generații. Este
foarte bine că românii au
înțeles că  poate fi admis ca un
guvern de stânga, altminteri
majoritar (deși realitatea
scriptică dovedește că e „mi-
noritar”, deoarece doar un pro-
cent de 18 la sută de votanți
l-au legiferat), să adopte o
ordonanță de urgență referi-
toare la probleme atât de grave
și sensibile precum grațierea,
abuzul în serviciu și alte in-
ginerii abile fără să se în-
cadreze în una din situațiile
excepționale care ar fi justificat
adoptarea unor inițiative leg-
islative care, în mod justificabil,
ar fi trebuit supuse dezbaterii în
Parlament.

Dacă sistemul
continuă să susțină că Parla-
mentul stângist este emanația
voinței populare, s-a văzut că
au fost eludate atribuțiile
instituției menite să legifereze
astfel de măsuri legislative
Războiul dus în tăcere vreme
îndelungată a a izbucnit ca ur-
mare a politicilor duse de PSD
în colaborare cu formațiunile
satelite desprinse din FSN,
care a acaparat  țara pornind
de la  manipularea negativă a
societății civile chiar și în ultima
perioadă,  picătura care a
umplut paharul fiind adoptarea
seara târziu a Ordonanței de
Urgență 13, precedată de
Ordonanțele 6 și 9  la fel de
otrăvitoare care, împreună, au
scos românii în Piața Victoriei,
în zeci de orașe din țară și din
afara granițelor. Nuumărul im-
presionant de manifestanți face
dovadă formării unei noi
conștințe naționale și a unei
Românii nefeudale, a unei
Românii moderne, ancorată în
realitățile unei societăți democ-
rate de deceniu doi din mileniul
trei.

PSD, prin liderul său
Liviu Dragnea și prin inter-
mediul guvernului marionetă
Grindeanu, a reușit să înreg-
istreze performanțe incredibile
în ceea ce privește mobilizarea
unei opoziții civice naționale
care susține statul de drept.
Având în vedere că PSD și Gu-
vernul nu vor să își asumea re-
sponsabilitatea comiterii unei
eroari impardonabile, aducând
o atingere gravă statului de
drept și instituțiilor sale democ-
ratice, se ridică întrebarea dacă
societatea civilă poate acționa
decisiv pentru a preîntâmpina
astfel de acțiuni îndreptate  îm-
potriva idealurilor Revoluției din
1989. Societatea civilă trebuie
nu doar să continuie
manifestările din stradă, ci și
trezirea conștinței democratice
a unei națiuni captive comunis-
mului mascat doctrinar vreme
de aproape 80 de ani. Iată ce
trebuie să revendice pe mai de-
parte societatea civilă în nu-
mele democrației,
europenismului și al progresu-
lui, până va reuși să se facă
auzită de politicienii autiși ai
PSD-ului și ai formațiunilor sale
satelit, așa cum s-a făcut auzită
și văzută în întreaga lume, de-
venind model:
- Demiterea guvernului și lim-
itarea pe viitor a dreptului
oricăror partide politice care
dețin majoritatea în Parlament
și desemnează prim-ministrul și
membrii guvernului, de a mai
legifera prin ordonanțe de
urgență.
- Dizolvarea Parlamentului
dacă acesta va adopta
proiectele de legi care cuprind
aceleași prevederi ale
Ordonanței 13.
- Transferarea puterii către
Instituția Prezindențială care să
primească mandatul societății
civile democrate pentru crearea
unui for provizoriu al celor mai
luminați reprezentați ai ei, care
împărtășesc principiile statului
de drept și ale democrației pen-
tru care au luptat la Revoluție în
București, în țară și în orașul
martir Timișoara unde s-au
adoptat două proclamații - una
în decembrie 1989 și o alta

acum -,  for care să beneficieze
de  încredere și  susținere
largă din partea cetățenilor  și
care să dea dovadă de profe-
sionalism în misiunea ce îi va fi
încredințată de a reforma din
temelii clasa politică într-un ter-
men scurt, iar la finalul misiunii
asumate să organizeze alegeri
anticipate.
- Să propună inițiative civice de
reformare a clasei politice, care
să poată fi îmbogățite prin dez-
bateri publice și transformate în
legi durabile.

Persoanele cărora trebuie să li
se interzică prin lege
apartenența la partidele
politice:

a) care au ocupat funcţii
politice de conducere retribuite
în Partidul Comunist Român, în
aparatul central, judeţean sau
orășenesc, după caz, precum și
în Uniunea Tineretului Comu-
nist, membrii şi membrii
supleanţi ai Comitetului Central
al PCR și activiștii UTC;

b) care au deţinut calitatea de
membru al Consiliului de Stat
sau al Consiliului de Miniştri,
precum şi cei care au avut cali-
tatea de ministru secretar de
stat, prim - adjunct şi adjunct al
miniştrilor şi secretarilor de stat;

c) care au deţinut funcţia de
prim-secretar, secretar al
Comitetului judeţean de partid,
preşedinte, prim -
vicepreşedinte şi
vicepreşedinte al consiliilor
populare judeţene, precum şi
persoanele care au deţinut cal-
itatea de membru al Comisiei
Centrale de Revizie sau al
Colegiului Central de partid al
Comitetului Central al PCR;

d) care au exercitat funcţia de
activist remunerat de partid în
cadrul aparatului de
propagandă al Consiliului Cul-
turii şi Educaţiei Socialiste la
nivel central, judeţean sau
orășenesc, după caz, precum şi
directorii de editură, redactorii–
şefi, redactorii–şefi adjuncţi ai
instituţiilor de presă ale PCR și
UTC din România;

e) care a ocupat o funcţie de
conducere în învăţământul de
partid, organizat şi finanţat de
PCR, și UTC;

f) care au făcut parte din
structurile organelor de Securi-
tate sau au colaborat cu Secu-
ritatea, ca poliţie politică,
constatată ca atare de către or-
ganele în drept, potrivit legii;

g) care au exercitat funcţia de
preşedinte plin sau preşedinte
al unei secţii a Tribunalului
Suprem, de procuror, procuror
general sau procuror adjunct în
cadrul unităţilor de procuratură,
precum şi persoana care a ex-
ercitat în mod activ, funcţia de
secretar de partid în oricare din-
tre instanţele judecătoreşti;

h) care au ocupat funcţia de
comandant, inspector şef sau
inspector şef adjunct, la nivel
central, judeţean sau
orășenesc, după caz, în cadrul
inspectoratelor de miliţie,
comandanţii, adjuncţii şi ofiţerii
anchetatori din centrele de
detenţie politică şi lagărele de
muncă forţată, secretarii de
partid militant activi, precum şi
ofiţerii politici din cadrul acestor
instituţii.

i) împotriva cărora au fost de-

puse una sau mai multe
sesizări din partea unor per-
soane fizice sau juridice bine
intenționate și în condițiile legii
din care rezultă că în timpul
exercitării unor funcții ori
demnități publice, precum ace-
lea de preşedinte al României;
consilieri prezidenţiali şi con-
silieri de stat, preşedinți, vice-
președinți, secretari ai
Camerelor Parlamentului,
deputaţi şi senatori, membrii din
partea României în Parlamen-
tul European şi membrii în
Comisia Europeană din partea
României, prim-ministru, mem-
bri ai Guvernului, secretari de
stat, subsecretari de stat,
asimilaţii acestora, precum şi
consilieri de stat din aparatul de
lucru al prim-ministrului, mem-
bri ai Consiliului Superior al
Magistraturii, judecători,
procurori, magistraţi-asistenţi,
asimilaţii acestora, precum şi
asistenţi judiciar, personal aux-
iliar de specialitate din cadrul
instanţelor judecătoreşti şi ai
parchetelor, judecători ai Curţii
Constituţionale, membri ai
Curţii de Conturi şi personal cu
funcţii de conducere şi de con-
trol din cadrul acesteia,
preşedinte al Consiliului Leg-
islativ şi preşedinţi de secţie,
Avocat al Poporului şi adjuncţi,
prefecți, primari, vice-primari,
consilieri municipali, județeni și
orășenești, șefi ai serviciilor de
deconcertate, actuali ori foști
lideri sindicaliști care și-au mod-
ificat substanțial situația
patrimonială și nu pot dovedi la
solicitarea instituțiilor abilitate
că sursa fondurilor prin inter-
mediul cărora au dobândit aver-
ile declarate în urma exercitării
funcțiilor ori demnităților re-
spective provin din munca
prestată și din desfășurarea de
alte activități care nu sunt în
conflict de interes cu funcția ori
demnitatea respectivă, muncă
și activități prezumat licite.

j) împotriva cărora au fost for-
mulate plângeri și condamnări
penale pentru oricare dintre
infracțiunile de luare și dare de
mită, trafic și cumpărare de
influență, delapidare, purtare
abuzivă, abuz și neglijență în
serviciu, folosirea abuzivă a
funcției în scop sexual, uzur-
parea funcției, conflict de in-
terese, violarea secretului
corespondenței, divulgarea
informațiilor secrete de stat, di-
vulgarea informațiilor secrete
de serviciu sau nepublice,
neglijență în păstrarea
informațiilor, obținere ilegală de
fonduri, deturnare de fonduri,
infracțiuni de serviciu comise
de alte persoane ori pentru ori-
care dintre infracțiunile de
genocid și instigare la geno-
cide, de instigare la violență,
trădare prin transmitere de
informații secrete de stat,
trădare prin ajutarea inamicului,
acțiuni împotriva ordinii
constituționale, înaltă trădare,
acțiuni ostile contra statului, spi-
onaj, atentat care pune în peri-
col securitatea națională,
atentat contra unei colectivități,
acte de diversiune;, comuni-
carea de informații oficiale
false, propagandă de război,
compromitere a unor interese
de stat,  divulgare a secretului
care periclitează securitatea
națională, infracțiuni contra per-

soanelor cu protecție
internațională.  constituire de
structuri informative ilegale,
nedenunțare a unor infracțiuni
contra securității naționale, așa
cum sunt incriminate în actualul
Cod Penal și în cazul cărora
instituțiile abilitate să le
cerceteze după un an până în
trei de la începerea procesului
de instrumentare au constat că
plângerile sunt fundamentate
juridic chiar dacă procurorul de
caz nu a înțeles să dispună în-
ceperea urmării penale.

k) împotriva cărora a fost
dispusă începerea urmării pe-
nale ori se află în curs de deru-
lare un proces ori s-a pronunțat
o sentință chiar și cu sus-
pendare ori o sentință definitivă
de condamnare pentru
infracțiunile enumerate la litera
i) din prezenta propunere.

Obligațiile partidelor politice în
vederea reformării:

Partidele trebuie să
aibă obligația prin lege de a ex-
cude din rândul lor a tuturor
persoanelor enunțate la sub-
punctele a) – i),  inclusiv
urmașii de primă generație a
acestor continuatori ai politicilor
și metodelor vechiului regim și
ale partidul comunist, scos deja
în afara legii, persoane care au
preluat averile și privilegiile
dobândite pe căi ilicite.

Partidele actuale care
nu înțeleg să respecte criteriile
de reformare stipulate în
prezentul proiect care ar urma
să devină lege, să fie
sancționate în sensul
imposibilității de a mai face
parte din activul  politic româ-
nesc , iar cele care se vor re-
forma să poată participa la
alegeri sub  aceeași denumire
sau suib o alta, urmând prin-
cipiile doctrinare și ideologice
specific doar dacă își vor
asuma prin statut obligația de a
prezenta electorilor strategii de
dezvoltare pentru fiecare sector
de activitate  – pe termen scurt,
mediu și lung –, aliniate doc-
trinei politice pe care o susțin,
strategii care să fie promovate
și în cazul în care se schimbă o
doctrină cu alta prin exercițiul
democratic al votului, con-
cretizate prin legi  viabile pro-
puse de către specialiști în
domeniu,  iar în cazul în care nu
vor fi în măsură să le imple-
menteze într-un termen rezon-
abil, să sufere retragerea
sprijinului politic din partea elec-
torilor, direct și nemijlocit, fără
alte formalități, prin depunerea
mandatului. reprezenților ajunși
în Parlament, asumându-și ast-
fel responsabilitatea politică
pentru acțiunile lor.

Trebuie să fie scoase
în afara legii, similar partidului
comunist, partidele actuale din
componența cărora fac parte
persoane acuzate în dosarele
Revoluției, ale mineriadelor ori
ale Clubului Colectiv, dacă nu
vor exclude aceste persoane
inculpate după pronunțarea
unei hotărâri judecătorești de-
finitive care să le condamne
pentru crime împotriva
umanității și pentru alte
infracțiuni conexe.

●



Ghimpele Națiunii

Și s-a prins, singur, „cu ea în gură”…Și s-a prins, singur, „cu ea în gură”…

Cezar Adonis
Mihalache

CCeilați sunt cu
„acadeaua” în dânsa! El nu!
Pesemne, la el, bătrân și
senil, ea a ajuns prin alte
părți, poate și mai strâmte…
Dar tot „de dimineața până
seara” șade în dânsa! Și
măcar de ar fi avut o licență
personală… Un pic de „muc
și sfârc” în versificație.
Poate l-ar fi prins imaginea
„cu corupția în gură”… Dar
așa… A arătat din nou ridi-
col. Și a glăsuit și mai peni-
bil, între jucăria stricată de
mai agârț, de pe podul
rătăcit, când privea spre
nicăieri aidoma unei lăuze
abia dată jos din patul fac-
erii, și nefericitul joc de cu-
vinte lansat într-un soi de
șotron gerontofil, într-un
spațiu public de întrunire a
altor „gerontofili” (politici!),
nefiind nici o diferență! Și
chiar dacă nu a fost amen-
dat de miliția maidanez-
comunitară, zisă și locală,
totuși, înșiruirea verbală
aproape obscenă, nu atât
prin sunetele în sine, cât

mai ales prin mimica și
mișcarea scenică a person-
ajului, nu a trecut
neobservată.

Și nu doar pentru
patosul vorbitorului de a o
azvârli, și nu la figurat, din
toată gura către un public
rămas gură cască după
dânsa (sigur, după cupa

„Gâgâceanu”!), cât mai ales
pentru felul în care singur s-
a lăsat prins. Nu cu „rața în
gură”, ci cu vorba plagiată
după un alt personaj aflat,
înainte de zeghe, cam prin
aceleași posturi și cotețe ca

el.
Doar că, întâiul

glăsuitor al reinterpretării
rației de rață coruptă,
vânător fiind, nu o vedea pe
post de zeamă lungă de
gargară, ci mult mai rafinat.
Căci, dacă Adrian Năstase
se lamenta, anteJilva, că
„ne tot plimbăm cu corupția

în gură”, continuatorul în
aroganță, cel cu mai multe
nume decât neveste, s-a
zburlit de-a dreptul că „toată
lumea în România face gar-
gara cu corupția”. Ba, ca
niște asistați sociali, deh’,

dacă merinde nu prea mai
sunt prin plasele electorale,
„de dimineața până seara
numai cu corupția în gură
stau”. Și atât de întrăciți (!)
sunt să-i nu-i dea drumul
(din gură), că vânătoarea
raței cea coruptă din botul
maidanezului politic, biped
prin esență, uneori, pa-
truped în cârje și bastoane,
a dus la „umilirea unor oa-
meni și distrugerea elitelor
românești”.

Iar aici, nea Călin,
filă din „Povestea
poveștilor”, parcă a murmu-
rat și un pic de adevăr. Da!,
„elite”, corupția, endemică
în răspândirea ei în lanul lui
Creangă, din povestirea 
mai sus numită, 
devenită structură socială
recognoscibilă sociologic
(tineri, vârstnici și…
corupți!), constituindu-se
într-o „elită”…

Treaba e că numitul
plagiator de texte riscă să
ajungă la rându-i să se
plimbe, nu el „cu corupția în
gură”, ci dânsa cu el între
colții Justiției. Căci, în gen-
eral, poartă ghinion să te
folosești de licențele

meșteșugite de alții, care,
nu doar că au mai și citit și
altceva decât manuale de
motoare, dar au mai și scris!
Și s-a văzut: „Bombonel”
ne-a luat el tare „dacă e o
problemă, spuneți, măi
băieți, cine e ăla corupt pe
care să-l împușcăm pe sta-
dion!”, și a ajuns el să se
„execute” (e drept, mai mult
pe lângă, dar așa s-a
„nimerit” rima!)… Tăriceanu
o vede în gura altora (pe ea,
corupția!), dar să nu se
trezească și el, tot din pro-
prie inspirație, cu altceva
prin dânsa. Căci, așa cum
nici el nu e un cățeluș haios,
nici „rățușca” luată în gură
de patrupedul lotru nu va fi
fost doar o rățușcă!

Și atenție la
gargară… Că unii, mai ales
când vorbele mai au și
consistența vomei, se pot
îneca singuri în ea, cea
coruptă și urât mirositoare…

●

În ce măsură toate cele ce se întâmplă servesc, de fapt, neprietenilor noștri?…În ce măsură toate cele ce se întâmplă servesc, de fapt, neprietenilor noștri?…

Ion
Coja

RRomânia este, zic
unii, în pragul unui război
civil. Între cine și cine? Nu
este un război între Sud și
Nord, cum și-ar fi dorit unii,
între Est și Vest, ci între
proști și deștepți! Desigur,
deștepții suntem noi, iar
proștii sunt ceilalți. Care noi?

Adversitatea, atâta
câtă este, stabilește două
tabere în fiecare familie. Din
fericire, această adversitate
nu duce la război niciodată.
Este o adversitate naturală,
este o ruptură între generații,
ruptură care, cu timpul,
adică pe măsură ce
îmbătrânesc cei „tineri și
frumoși”, se închide.

Când ești tînăr,
judeci cu intransigență, după
principii și repere valabile în
ideal. Ești tobă de carte – în
cel mai bun caz, și te ra-
portezi inflexibil și fără com-
promisuri la valorile umane
supreme. Visezi la o lume
croită după idealurile cu care
te-ai ales după anii petrecuți
la școală, prin biblioteci.
Ideea de JUSTIȚIE este
deasupra tuturor. La vârsta
elanurilor tinerești vrei
ADEVĂR și JUSTIȚIE!
Străvechiul adagiu latin
PEREAT MUNDUS, FIAT
JUSTITIA este valabil pentru
persoane mișcate în viață de
o abordare intransigentă:
până la capăt să se facă
dreptate ori să se dezvăluie
adevărul! Jumătăți de

măsură nu pot fi acceptate!
Fiat justitia pereat

mundus, adică „să se facă
dreptate chiar de-ar fi să
piară toată lumea”! Acesta
este principiul care i-a
adunat pe tinerii din Piața
Victoriei. Dacă reușești să-i
separi de profesioniștii mitin-
gurilor spontane – al căror
număr și a căror identitate
nu este ușor de stabilit, poți
spune că acesta ar fi
răspunsul corect pe care
acei tineri îl pot da la între-
barea „Ce căutați în stradă?
Ce vă mână în luptă?”
Răspuns: „Să se facă drep-
tate cu orice preț!” În termeni
clasici „Piară Țara, dar să se
facă dreptate”!… Mai exact
spus „demisia guvernului”!
Acolo ajungem dacă facem
dreptate până la capăt!…
Firește, acest răspuns îl
purta fiecare mai mult într-o
trăire inconștientă sau
subconștientă, latentă, spre
care tânjesc în virtutea
definiției pe care o atribuim
juventuții!

Celălalt principiu,
salus reipublicae suprem
lex, nu ne vine din antichi-
tate. Se pare că l-a lansat
Napoleon Bonaparte. Este
un principiu politic, de com-
portament care urmărește
eficiența în lumea faptelor, a
practicii: salvarea Republicii
este legea supremă!… Dacă
luăm exemplul altora, al An-
gliei bunăoară, vom constata
că numai corectitudinea și
ideea de justiție nu a
prevalat vreodată în fața in-
teresului Coroanei, al Marii

Britanii! Noi, românii, aș
putea spune că de multe ori
am pierdut că am pus mai
presus de orice corecti-
tudinea!… Legionarii sunt
exemplul cel mai bun, prob-
abil. Dar să nu ne pară
rău!…

Ne întrebăm: suntem
oare noi, România, într-o
situație grea și se pune
problema „salvării” noastre
dintr-un pericol iminent și
major? Oare căderea guver-
nului, urmată de alegeri an-
ticipate, de instalarea unui
nou guvern care s-ar putea
ca din nou, să nu fie un gu-
vern al lui Johannis, acest
scenariu posibil ar trebui să
ne convină sau nu 
din perspectiva interesului
național?

Alături de tinerii
însetați de dreptate, se mai
află și persoane care dea-
supra pricipiilor generoase
pun „informațiile”. Sunt
foarte mulți români care
consideră că pe baza
informațiilor pe care le dețin
se impune concluzia că
România este într-o stare
dificilă, pe care o criză
politică generată de căderea
guvernului ar putea-o accen-
tua!

Care-i adevărul?
Chiar suntem în pragul unui
război, cum zic unii? Cumva
acel război, atipic, deja s-a
declanșat, fără ca noi să ne
prindem? Există forțe ostile
românilor care ar putea să
profite de o criză politică,
fatal generată de orice
cădere a unui guvern?

Din câte s-au tot
spus pe acest subiect, adică
despre pericolele care ne
pândesc, ca popor și ca țară,
aleg unul singur: gestul lui
Putin, care i-a făcut cadou
lui Dodon harta „Moldovei
Mari”!… Cine nu s-a înfiorat
de semnificațiile acestui gest
nu merită să mai emită o
părere în spațiul public!

Dacă autoritățile
noastre sunt atât de derutate
de gestul rusnacului încât nu
reacționează nicicum, noi,
ceilalți, adică românii re-
sponsabili, este imperios
necesar să tragem concluzia
care se impune: avem vecini
puternici care dintodeauna
au fost deranjați în planurile
lor de existența noastră. Din-
totdeauna sunt în așteptarea
momentului propice pentru
ne înfige pe la spate cuțitul!
Gestul lui Putin are un singur
sens: consideră că momen-
tul așteptat pentru
declanșarea procesului de
dezintegrare a României
este mai aproape ca oricând
în ultimii 100 de ani!

Este tragic că pe
această temă nu se discută
în spațiul public! Este tragic
că nimeni nu-i cere explicații
lui Coldea pentru atitudinea
sa față de proiectul unei
auto-străzi trans-carpatice,
care ar face mai strânsă,
mai reală, mai efectivă
Unirea de la 1918! (Nu mi-a
fost ușor să declar sprijinul
meu pentru programul de
guvernare al lui Dragnea. Și
totuși, nici textele mele crit-
ice la adresa PSD nu

lipsesc! Dar prin declarațiile
domnilor Dragnea și
Tăriceanu cu privire la imix-
tiunea unor ambasade în
viața noastră politică și a
unor firme transnaționale mă
conving de gravitatea
situației în care ne aflăm.)

Suntem înconjurați
de multă ostilitate. Suntem
singurul popor din Europa
care, prin aplicarea justiției
internaționale, avem dreptul
la o țară mai mare! Cine
credeți că va fi de partea
noastră, într-o lume în care
majoritatea statelor se
confruntă cu planuri de se-
cesiune, planuri altminteri
îndreptățite?! Rusia însăși s-
ar putea face ceva mai mică
prin aplicarea principiului
naționalității! La fel și multe
alte state! Numai noi,
românii, dacă – repet, se
face dreptate ar trebui să fim
din nou România Mare,
poate chiar mai mare!

În plus, nu vom fi
numai o țară mare, ci și una
bogată, cu un potențial eco-
nomic deosebit! Cum să nu
avem dușmani?!

Ar trebui să ne im-
punem o regulă de politică,
internă sau externă: orice
gest, orice proiect, orice
eveniment trebuie trecut prin
filtrul întrebării: în ce măsură
servește ne-prietenilor
noștri! Celor care nu au de
ce să se bucure atunci când
ne merge bine?!

●


