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Măcar un strop din existența noastră efemeră Măcar un strop din existența noastră efemeră 
pentru eternitatea Limbii Române…pentru eternitatea Limbii Române…

Cezar Adonis
Mihalache

AAsta cu „Să ne cin-
stim…” chiar a sunat a
bodegă! Nici nu mai
contează enumerarea care
a urmat… Și nu l-a salvat,
ca imagine, nici promovarea
sub vorbele lui Nichita
Stănescu. Trecerea a fost
prea bruscă… De la prea
multele (deja!) aforisme de
tavernă, de la acel laudatio
anti-bancar adus lui Terente,
la vorbele destul de șifonate
pentru poziția sa actuală. Și,
da, poate ne-am fi amuzat
(măcar haz să fie în necazul
pe care-l ducem în spate)

dacă tot ceea ce a mormăit
până acum premierul a
inteligență cârmuitoare ar fi
fost făcut de la terasa unei
cârciumi, acolo la sfatul
local rural al asistaților so-
ciali cu grade (în pahare!), și
nu din fruntea Guvernului.

Ar fi fost de ajuns să
spună: „Să ne onorăm
Limba Română!”. Aici, la noi
acasă, și pretutindeni unde
este ea vorbită… Dar a
alunecat mai mult spre „pre-
tutindeni”, lăsând în sarcina
românilor de pe oriunde s-ar
afla ei „să-și cinstească
limba”.

A uitat și de frații
noștri de peste Prut… Pen-
tru ei nu a închinat nici
măcar un țoi de limbă
neaoșă. Că el era cu cinsti-
tul pe aici… Măcar pentru
faptul că frații noștri au ono-
rat Limba Română întâia
noastră, cu 16 ani… Măcar
pentru asta și ar fi trebuit să
le spună și lor o vorbă… Nu
o recenzie fugară într-o
postare pe Facebook…
Păi’, la atât se limitează re-
spectul lui pentru Limba
Română? Câteva rânduri de
„feisbuceală”?! Asta ca să
nu ne revoltăm de-a dreptul

și să îl întrebăm dacă nu
cumva ne-a luat peste pi-
cior, postându-și „admirația”
(în rictus oficial) tocmai
acolo unde limba noastră
este cel mai des
maltratată…

Și nu, nu avem de
ce să fim mândri că pre-
mierul și-a adus aminte de
ziua de celebrare a  limbii în
care vorbește și el! Asta ține
de conștiință, nu de im-
boldul dat de vreun consilier
să azvârle câteva rânduri pe
Facebook. Pentru că, alt-
minteri, putem crede că la
asta trebuie să ne așteptăm
și când va fi venit (și numai
mâine nu e azi!) „Cente-
narul”.

Și totuși, dacă tot
voia să sărbătorească Ziua
Limbii Române doar pe
Facebook, măcar să o fi
făcut-o ca lumea. Nu într-o
înșiruire ca la pomenirea vi-
ilor și morților de joia limbii
(!).

E drept, a început
bine (sigur, dând la o parte
impresia de pahare ciocnite
în cârciumă!): „Să ne cin-
stim părinții, de la care
învățăm primele cuvinte în
limba maternă” (era vorba
de Limba Română, nu
maternă, că a fost ziua limbii
noastre, nu ziua limbii în
care se grăiește întâia oară
în etnii!), a continuat cu o
enumerare corectă, cu
„dascăli și scriitori”, apoi a
izbit-o în ziariști… Păi’ la ce
fătuci se dau acum jurnal-
iste, la cum maltratează
duduile de prompter și
jurnaliștii de reportofon
limba noastră, nu prea a mai
nimerit-o. Sigur, e potrivită la
nivelul încântării pe care o
vor avea (sau poate nu!)
„ziariștii” față de incantația
făcută de premier (și poate
o vor lăsa și mai moale cu
urecheala lui Terente, nu?!).

Dar care ziarist va fi

simțit un fior de mândrie că
a fost pus acolo, pe lista de
pomenire a lui Terente,
înaintea celor ce au făcut
această Națiune, înaintea…
înaintașilor („care s-au mai
și jertfit”, să-l căutăm printre
cuvinte pe premier), a lor, a
Eroilor? Și nici părinții nu ar
fi mândri de o asemenea
însăilare. Căci nici ei nu ne-
ar fi făcut pe noi fără de
existența înaintașilor care
ne-au împlinit ca Neam și
Țară.

Nu, domnule pre-
mier, pentru onoarea de a
vorbi astăzi în frumoasa
limbă a continuității noastre,
aici, dar și peste Prut, ori ori-
unde Dumnezeu a hărăzit

semințe culese din Grădina
Maicii Domnului, trebuie să
le mulțumim Părinților și
Înaintașilor noștri
dimpreună, căci, în filonul
limbii noastre, ei se în-
tregesc!

Să ne aducem
omagiul pentru curajul
fraților noștri de peste Prut!
Care printre zăbrelele chiril-
ice au strecurat și-au ridicat
Limba Română la nivelul
unei recunoștințe la
înălțimea căreia, nu că v-am
vedea sacrificându-vă pen-
tru ea!, nu veți reuși nici-
când să vă ridicați… Apoi,
puteți să-i cinstiți (acum, da,
merge și de un pahar!) și pe
scriitori, și pe ziariști. Deși e
nedrept să ciuntiți lista celor
ce trudesc la continuitatea
limbii noastre, fără artiști,
fără actori, cântăreți și pic-
tori, fără atâtea voci și con-
deie anonime ce își pun
stropul existenței lor efe-
mere pentru eternitatea lim-

bii noastre.

●

Justiția – izvor de suveranitate,Justiția – izvor de suveranitate,
nu expresie clientelară!nu expresie clientelară!

Ionuț 
Țene

JJustiția nu e o „fată
mare”, dar nicio „damă de
companie”. Aceasta e
reprezentată din antichitate
ca o fată matură legată la
ochi și cu balanța dreptății în
mână. Sigur că de-a lungul
istoriei Justiția a fost izvor de
putere provenită din su-
veranitatea monarhului,
aristocrației, castei religioase
sau elitelor militare. În epoca
modernă se consideră
Justiția independentă, deși
în acest caz ar fi o utopie să
credem că dreptatea se îm-
parte în lume sau societate
fără niciun fel de imixtiuni
politice sau corelații ale
structurilor de putere proven-
ite din serviciile secrete. 

De fapt în România
după 1990 asistăm la o con-
tinuitate a luptei pentru con-
trolul Justiției, la alt nivel,
dintre partid și securitate.
Justiția a devenit un fel de
„fata morgana” pentru
politiceni, care cred că dacă
o posedă total vor putea să-
și implementeze și satisfacă
interesele economice și pe-
cuniare.

Pe de altă parte,
fosta securitate și structurile
provenite din serviciile se-
crete au o viziune relativ
utopică considerând că dacă
coordonează Justiția pot ține
sub control politicul și soci-
etatea în ansamblul. Numai
bolșevicii în 1917 au impus
viziunea că Justiția poate fi
independentă ca o expresie
a poporului și am văzut ce s-
a întâmplat de la Lenin la
Stalin via Hrusciov. 

Până la urmă Justiția
este expresia societății și
poporului pe care o emană.
Să credem într-o Justiție ab-
solut imparțială fără imixtiuni
politice sau societare ar fi o
utopie la fel de periculoasă
ca viziunea structurilor că
pot rupe actul de dreptate de
societate și popor în general.

Până la urmă Justiția
este izvorâtă din suverani-
tatea poporului prin expresia
sa instituțional politică: parla-
ment, guvern, președinție
etc. Justiția nu poate fi
sechestrată ca o fecioară de
anumite structuri nealese și
independente de suverani-
tatea populară, altfel am
cădea într-o ucronie utopică
contrafactuală. Până la urmă

Jusiția este oglinda poporu-
lui și expresia voinței
naționale, nu un principiu
sechestrat de interese de
grup. Generalul impune actul
de Justiție, nu particularul
rupt de suveranitatea
electorală. Ar fi un pericol ex-
trem pentru România ca
poporul să își piardă încred-
erea în independența reală,
nu imaginară a Justiției. 

Atunci s-ar pierde
coloana vertebrală care ține
națiunea în coeziune. De
aceea e regretabil când
politicul vrea să-și subor-
doneze parțial Justiția, dar
nu trebuie să ignorăm
influența normală a zoon
politikon în actul de dreptate,
ca expresie de suveranitate
populară.

Excesul de structuri
în Justiție rupe actul de drep-
tate de popor și deci duce la
neîncredere în societate 
și la scăderea calității
jurisprudenței. 

O altă greșeală
nevoită o fac și ambasadele
străine, în special și cea
americană, care se implică
la fel de mult cu sfaturi în
gestionarea Justiției, la fel ca
și politicienii, fapt ce se
creează impresia greșită în
societate că actul de drep-
tate în România este subor-
donat unor interese
consulare ca în secolul XVIII
sau 1950. Justiția nu este
izvor de drept din partea am-
basadelor, ci doar expresia
suveranității populare și
societății românești, așa cum
este ea cu bune și cu rele. 

Orice dezechilibru
extern duce la prăbușirea în-
crederii în Justiție și la o sus-
pectare a actului de dreptate
de partizanat politic. Până la
urmă trebuie să înțeleagă
toată lumea că Justiția
Română este izvor de su-
veranitate națională, nu
anexă a unor interese
politice, de structuri sau con-
sulare.

●
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Glorie de-a pururea înaintașilor!Glorie de-a pururea înaintașilor!

Gheroghe C-tin 
Nistoroiu

AAplecarea asupra
Neamurilor, purtarea de grijă a
lui Dumnezeu-Părintele lor
este în egală măsură 
cu recunoaşterea, cinstirea,
credinţa, iubirea, adevărul şi
jertfa pe care la rândul lor o
aduc Naţiile însăşi Tatălui
ceresc, prin Fiii lor cei mai de
seamă, prin Fiii lor cei mai
aleşi, pe care Însuşi Mântu-
itorul Hristos li-l hărăzeşte
spre destinul Neamului şi al
Bisericii Ortodoxe. Daciei
noastre, apoi ţărişoarelor
rămase din ea, neunite din
păcate multă vreme, iar după
unire românii au rămas tot
neuniţi, Bunul Dumnezeu le-a
binecuvântat cu Genii, Peda-
gogi, Gânditori, Preoţi, Vlădici,
Eroi, Martiri, Cuvioşi şi Sfinţi,
iluştri Regi, Cnezi, Voievozi,
Domnitori valahi, mari bărbaţi
de stat, iubitori de neam, zidi-
tori de biserici, ctitori şcoală şi
cultură, plini de jertfă şi iubire,
demni întru cinstirea lui Dum-
nezeu, a Maicii Domnului, a
Patriei dragi şi a Neamul lor
prea ales. În această Corolă
de slavă regală, pământească
şi cerească, un chip a strălucit
aparte. Este Icoana marelui
Domnitor Mihai Viteazul-Între-
gitorul Daciei Mari cu aura sa
de sfânt-martir al Neamului
dacoromân.

Secolele al XV-lea şi
al XVI-lea în Ţările române,
Muntenia şi Moldova s-au
aşezat în alternanţa dintre de-
sele succesiuni de voievozi,
pungile grele de galbeni ce
ajungeau în mâinile marelui
vizir, a altori viziri pentru
susţinerea candidatului la tron,
desele biruri grele plătite sul-
tanului, desele biruri puse de
cel numit, ori re-numit asupra
poporului pentru a-şi recupera
suma oferită padişahului pen-
tru firman.

În Ţara Românească
veacul al XV-lea a fost ocupat
de 29 de pretendenţi la tron,
iar în cel de-al XVI-lea de 46.
În Moldova situaţia se
prezenta astfel: 19 domni pen-
tru secolul al XV-lea şi 28 pen-
tru cel de-al XVI-lea veac.
(Cornel Bîrsan, Doamne şi
Domniţe, Jupâniţe şi Amante
ale Domnitorilor Români. Ed.
Librex, Bucureşti-2017, p.
677-681, 685-687)

Urmau alte sume pen-
tru traiul pompos bizantin al
domnului, al beizadelelor sale,
al domniţelor, amantelor şi al
curţii, sumele puse de o parte
în caz de căderea în dizgraţie
pentru plata şi răsplata
revenirii pe tron, desele
maziliri intenţionate care
vărsau sume enorme în viste-
ria  turcului-sultan sau desele
incursiuni otomane de „spri-
jin”, desele năvăliri tătare,
căzăceşti, desele prădăciuni
comise de raialele turceşti:
„Din raialele turceşti, cu garni-
zoane puternice pe malul
Dunării, uneori chiar pe malul
stâng al acesteia, oştenii turci
prădau satele şi aşezările mai

izolate, fără nici o frică, în pe-
rioadele unor domnitori slabi,
aserviţi Porţii. În afara furturilor
şi atacurilor pomenite, existau
şi acţiuni organizate de pradă,
atunci când paşa din regiune
avea nevoie de bani. La per-
manentul pericol turcesc se
adăuga cel al tătarilor care,
stăpânind zona dintre Bug şi
Nistru, veneau în hoarde pen-
tru a prăda populaţiile înveci-
nate. Iniţial obiectivul 
principal al atacurilor era
Moldova...” (Dan Lucinescu,
Voievodul.Ediţia a II-a, Ed.
Siaj-2009, p. 45). Însă peste
Moldova încă plutea spiritul şi
faima Marelui Ştefan şi stau
de veghe vitejii răzeşi, având
şi un ingenios sistem de orga-
nizare şi alertă, fumul, ce
anunţa imediat pericolul: „În
această situaţie tătarii şi-au
căutat victime mai puţin per-
iculoase, trecând prin sudul
Basarabiei direct în zona de
câmpie a Dunării, unde posi-
bilitatea de apărare a localni-
cilor era minimă, cu excepţia
zonelor de baltă. Angajarea lor
de către turci pentru a ataca
zonele dinspre Belgrad le fa-
cilita atacurile în partea sudică
a Olteniei, ei urcând fără frică
până în zona pădurilor, în care
nu îndrăzneau să intre. Neex-
istând sistemul de alertă din
Moldova, bieţii săteni se
trezeau cu acei asiatici cu fig-
uri de diavol care, mutând-şi
spada din mână în gură, arun-
cau şomoioage de paie
aprinse spre necăjitele lor co-
cioabe, obligându-i să iasă din
ascunzători. Dramatismul
vieţii acestor populaţii era
mărit şi de atacurile bandelor
organizate de lotri ai pădurilor
care nu ezitau să coboare
spre câmpie, lăsând în urma
lor tot atâta suferinţă ca tătarii
şi turcii.”(ibid., p. 46)

Sfârşitul veacului al
XV-lea adaugă un al mare
pericol de prigoană şi
asuprire: cazacii, pretinşi
creştini, folosiţi de uzurpatori
pentru abuziva strângere de
apăsătoarele impozite. Peste
aceste vitregii de nesuportat
ale poporului se aşeza şi sis-
temul calic feudal care în
Valahia era incomparabil mai
dur decât cel din Moldova.
Între grelele apăsări excelau
clăcile obligatorii, impuse spe-
cial pentru a lega sătenii şi
satele lor de glie. Clăcile im-
puneau munci obligatorii fără
mâncare şi fără plată, iar ne-
executarea lor transforma
ţăranii liberi în sclavi, adică
şerbi ori rumâni, proprietate a
feudalului ce avea drept de
viaţă sau de moarte asupra
obiditului devenit neom,  de-
terminând astfel apariţia
haiducilor. O parte a acestora
îi proteja pe săraci, iar altă
parte devenind lotri îi despuia
pe cei apăraţi.

Pătraşcu cel Bun 
(1554-1557)

Pătraşcu rămas în is-
torie cu cognomenul de „cel
Bun” a fost fiul Voievodului
Radu Paisie (1535-1545) şi al

soţiei sale Doamna Stana.
Pătraşcu s-a căsătorit cu dis-
tinsa Voica, viţă din boierii de
Slătioara cu care a avut patru
copii: Maria, Petru-supranumit
Cercel (1583-1585), Vintilă
(1574) şi Pătraşcu. În afara
căsătoriei l-a avut pe Mihai din
relaţia cu frumoasa Teodora o
descendentă din neamul
bizantin al Cantacuzinilor. În
timpul scurtei sale domnii
Pătraşcu a afişat o politică
filoturcă, nimeni nu a avut de
suferit, rămânând în relaţii
paşnice cu boierii: „Blândul
Domn Pătraşcu, supranumit
cel Bun, care în viaţa lui n’a
făcut să curgă o picătură de
sânge omenesc...” (Constan-
tin Gane, Trecute vieţi de
Doamne şi Domniţe. Ed. Ori-
zonturi, p. 123). Pătraşcu cel
Bun a fost otrăvit la 24 De-
cembrie, în ajunul Căciunului
anului 1557 şi a fost înmor-
mântat la Târgovişte în Biser-
ica Mânăstirii Dealu. Doamna
Voica împreună cu copiii 
a fost nevoită să se refugieze
la Sibiu. (Constantin
Rezachevici, Cronologia
critică a domnilor din Ţara
Românescă şi Moldova a.
1324-1881), Vol.I, Ed.
Enciclopedică-2001)

Frumoasa Tudora/ Prinţesa
Theodora Cantacuzino
(n.cca. 1535-d. 1605/6)

Celebrul Mihai Can-
tacuzino, căruia turcii îi
spuneau: Şeitanoglu-Fiul Di-
avolului, s-a născut într-o
faimoasă familie, descendentă
a împăraţilor bizantini-Can-
tacuzino, pe la anul 1515.
Cum orice grec are în sânge
comerţul, acesta şi-a acumu-
lat o avere fabuloasă care l-a
aşezat între cei mai bogaţi
greci din Istambul: „În dru-
murile lui de negoţ prin Ţara
Românească a cunoscut o
frumoasă olteancă de prin
părţile Vâlcei, cu care a con-
ceput-o pe Tudora, în jurul an-
ului 1535. Tudora, fiica lui
Mihai Cantacuzino avea să
ajungă în grija fratelui aces-
tuia, Iane Cantacuzino care se
mutase în Ţara Românească.
În timpul domniei lui Pătraşcu
Vodă (1554-1557), Iane avea
să ajungă mare postelnic, şi
ulterior Ban al Jiului. Este mo-
mentul în care Tudora alături
de unchiul ei avea să ajungă
la curtea domnească a lui
Pătraşcu.”(Cornel Bîrsan,
Doamne şi Domniţe..., op. cit.,
p. 316). Tudora care, de fapt
după numele specific bizanti-
nilor era Theodora şi-a
botezat pruncul, Coconul
domnesc după numele tatălui
ei, Mihai. În tradiţia filială a
boierilor Drăculeşti şi Dăneşti,
primul Mihai a fost Mihai I
(1418-1420), fiul Marelui
Mircea cel Bătrân (1386-1418)

Iane Cantacuzino
însoţit de nepoata sa Tudora,
deşi era reprezentant al Porţii
pe lângă Ţările Române au
făcut comerţ în Târgul de lână-
important centru comercial al
Valahiei, la vărsarea Ialomiţei
în Dunăre, pe malul stâng. Aici

au avut privilegiul să-l
cunoască pe domnul Pătraşcu
Vodă, ajungând favoriţii lui: „În
acea perioadă, sălciile de pe
maluri erau înflorite, creînd un
farmec unic văii bătrânului
Danubiu... Fără ostentaţie, din
primele momente ale instalării
lui Pătraşcu Vodă, Doamna
Tudora fu în preajma lui,
frumoasă şi sensibilă la orice
semn al acestuia. Cu ea se
produse un proces psihic spe-
cific vieţii relativ triste ce o
dusese. Rămase de mică fără
părinţi, căpătase convingerea
oamenilor singuri, a unei
predestinări. Crescută în spir-
itul unui creştinism puritan, era
convinsă că evenimentele
mari din viaţa ei urmau să se
producă, pe linia unui destin
implacabil, cu voia Celui de
Sus.” (Dan Lucinescu, op. cit.,
p. 11-12)
„ După uciderea
Voievodului şi venirea pe tron
a lui Mihnea Turcitul (1577-
1583; 1585-1591) Iane intră în
graţiile noului domn, ocupând
funcţiile de mare Ban şi stol-
nic. În timpul domniei lui
Ştefan Surdu (1591-1592)
Iane ajunge la demnitatea cea
mai înaltă după Voievod, cea
de Mare Ban al Craiovei, apoi
ajutându-l pe Ioan Vodă
Viteazul să ocupe tronul
Moldovei, ajunge marele
vistiernic al său. După anul
1572, duce tratative cu Dom-
nul Moldovei să-l sprijine pe
fiul lui Pătraşcu cel Bun,
Vintilă, fratele vitreg al lui
Mihai, pentru tronul Ţării
Româneşti. Marea bogăţie a
lui Mihai Cantacuzino a atras
invidia sultanului lacom care,
i-a ticluit vina, arestându-l, de-
posedându-l de toate
demnităţile şi apoi ucigându-l.
Podidirea lui Mihai pe această
lume dacică temerară se pre-
linse din incandescenţa cu
care Domnul Ţării Româneşti
Pătraşcu cel Bun cuprinse îm-
bujorarea frumoasei Tudora,
sora lui Iani Cantacuzino-
Epirotul, capuchihaie a Stam-
bulului în Ţările Valahe, în
acea primăvară unică care
pulsa de simfonia verdelui
regal peste care se aşeza par-
titura apelor-locul unde
Ialomiţa face reverenţă ilustru-
lui Danubiu, cu melodii di-
afane ce susurau în sufletul
celor îndrăgostiţi de viaţă şi de
iubire: „Tudora era pură,
lăsându-se în fluxul vieţii pre-
cum florile de lotus pe apele
Gangelului, atenuînd prin
frumuseţea lor tragismul vieţii.
Ea acceptă solicitarea domni-
torului de a se muta cu unchiul
ei la Curtea Domnească de la
Târgovişte.”(Dan Lucinescu,
op. cit., p. 13)

Curtea Domnească
încadra reşedinţa voievodală
în planul cetăţii, unde mai
târziu ilustrul Petru Cercel va
construi un palat impunător şi
o fastuoasă biserică. Fru-
moasa Tudora a schimbat cu
bucurie câmpia prăfuită cu
zona subcarpatică înţesată de
păduri, livezi încărcate de
pomi şi aer ozonat, ca de altfel
încăperile hanului cu cele din

incinta reşedinţei domneşti şi
Ialomiţa cu afecţiunea Voievo-
dului. Anul 1555 a trecut pen-
tru cei doi îndrăgostiţi ca
mirajul unui vis împlinit. În
primăvara lui 1556, Domnul
Teodorei s-a îmbolnăvit subit,
astfel că s-a deplasat la cele-
brele Băi de Râmnic, probabil
Govora sau Olăneşti sub în-
grijirea atentă a câtorva
medici din Sibiu. Tratamentul
s-a dovedit benefic, dar a fost
nevoit să-l întrerupă la cererea
Porţii pentru a-l reinstala pe
Ioan Sigismund pe tronul din
Ardeal. Efluviile tinereşti şi
dragostea Tudorei l-a vindecat
complet, astfel că anul 1557 a
fost cel mai fericit pentru
Pătraşcu şi frumoasa ce
emana în jurui miresmele
vâlcene, ca o binecuvântare
peste fiinţa princiară ce
odrăslea în pântecele ei.
Naşterea Odorului domnesc
Mihai a venit pe fondul unui
cer jumătate luminos, pur-
puriu, strălucitor, jumătate în-
volburat de norii negri ce se
înteţeau ameninţători cât mai
jos. Partea albă părea a fi
scutecele pufoase ţesute din
neaua mănoasă ce îm-
podobea ţara în sărbătoarea
Naşterii Domnului, alături de
bucuria naşterii prinţului Mihai,
iar norii ca nişte cârduri de
plumb, fulgerau în privirile
ticălosului Rustem Paşa-
marele vizir şi ale  mişelului
Socol, primul sfetnic al Dom-
nului Pătraşcu, care-i jinduia
mai întâi moartea şi apoi dom-
nia. Socol, întâiul sfetnic i-a
întins cupa preparată cu
otravă binefăcătorului său
Voievod, ca odinioară Iuda Is-
carioteanul care, l-a trădat şi
vândut pe Împăratul Vieţii-
Iisus Hristos.

Ciclicitatea trădării,
vânzării şi otrăvirii a fost din
nefericire prea pregnantă la
români. Uciderea pruncilor,
copiilor de os domnesc care
puteau deveni pretendenţi la
tron a devenit o practică
generală fără scrupule a
aproape tuturor celor care s-
au perindat pe la cârma ţării.
Doamnele, Voica şi Tudora şi-
au luat vieţile în mâini plecând
separat pe calea pribegiei. Cu
dorul mamei care-i înfăşa su-
fletul, cu purtarea de grijă a
unchiului Iani, cu ajutorul, ruga
şi binecuvântarea maicii
stareţe a Mânăstirii Cozia,
ruda lui Pătraşcu Vodă, Co-
conul Mihai păşi în viaţă pe
drumul pietruit de calvarul
pribegiei în Sibiul Ardealului.

În izvorul fiinţei-fluviu
susura licărul etern al Neamu-
lui valah şi tocmai de aceea
lupta pentru Destinul de îm-
plinire al Daciei Mari se
revărsa impetuos, inundând
totul în cale. 

●



4 Tichia de politician

Justiția crucificată între partid și structuriJustiția crucificată între partid și structuri

Ionuț
Țene

MMultă lume nu pri-
cepe ce este și ce înseamnă
războiul pe Justiție. De fapt
pentru zeița cu ochii legați se
bat două structuri de putere
din România. Pe de o parte
se luptă pentru controlul
Justiției partidele politice și în
special PSD, care s-a spe-
cializat pe OUG nr. 13, și pe
de altă parte structurile de
putere legate de serviciile
secrete. E de fapt o contin-
uare a luptei din 1990,
bineînțeles la o altă formă și
la alt nivel, pentru putere
între Securitate și partid.
Politicul vrea să-și subor-
doneze Justiția pentru a
putea legifera și controla
economicul și socialul con-
form propriilor interese, fără
teama unei imixtiuni externe.

Pe de altă parte
structurile de Securitate con-
trolate de Președinte, indifer-
ent care este acesta, ca și
comandant suprem și șef al
CSAT, vor să coordoneze
Justiția și să aibă la mână
politicul. Recenta propunere
de reformare a Justiției din
partea lui Tudorel Toader,
ministrul Justiției, nu face
altceva decât să scoată con-
trolul Președinției și deci a
structurilor asupra Justiției și
să ajungă sub coordonarea
politicului, ca pe vremea lui
Adrian Năstase sau a PCR-
ului. Cele două viziuni

asupra Justiției sunt
esențializate în două
abordări cunoscute, una a
preotului americano-român
Chris Terhes și alta a Free-
dom House și compania
civică.

Chris Terhes explică
pe scurt presei că: „După
zecd ani de la integrarea
României in UE, perioada in
care nu s-a construit absolut
nimic relevant in Romania,
desi aveam acces la miliarde
de euro, in schimb s-a tot
„reformat” justitia pana nu a
mai avut noroc si numai s-a
luptat cu coruptia, vorba
vine, avem asa: – justitie
penală administrata dupa
acte secrete ale CSAT, asa
cum era si in perioada co-
munista;– echipe mixte oper-
ative SRI – procurori care fac
anchete penale, desi SRI-
ului ii era/este interzis expres
prin lege sa faca acte de ur-
marire penala;– SRI-ul a
transformat instantele in
„camp tactic” ca sa se asig-
ure ca judecatorii (toti, inclu-
siv aia de civil si restul) dau
hotararile dorite de ei;– pro-
tocoale secrete intre Parche-
tul General si SRI al caror
continut nu-l cunosc cei care
sunt anchetati cu „sprijinul
SRI”; Pe de altă parte Free-
dom House și compania
civică susține că prevederi
ale pachetului de modificări
legislative prezentate pe 23
august 2017, de către Min-
istrul Justiției, dl. Tudorel
Toader, cu precădere față de

acelea care vizează trecerea
Inspecției Judiciare în subor-
dinea Ministerului Justiției și
scoaterea Președintelui
României din procedura de
numire a procurorilor-șefi ai
Parchetului General, DNA și
DIICOT.

Considerăm că tre-
cerea Inspecției Judiciare în
subordinea Ministerului
Justiției, parte a Executivului,
este o măsură care ar crea
în mod evident premisele im-
ixtiunii politice în puterea
judecătorească și direct în
carierele magistraților.
Inspecția Judiciară a fost
trecută în subordinea CSM
tocmai pentru a elibera
justiția de controlul politic la
care era supusă înainte de
2004, iar o astfel de măsură
nu poate decât să
amintească de România din
acea perioadă. Considerăm
că, dintre toate procedurile
de numire și revocare în
funcțiile importante din par-
chet, actuala procedură a
fost singura care a generat
premisele unei justiții penale
reale în România, tocmai
mulțumită unui mecanism tri-
partit care oferă contrapon-
deri: Ministrul Justiției
(reprezentant al Guvernului),
Președintele României 
(ales direct de către
cetățeni), CSM format din
r e p r e z e n t a n ț i i
magistraților.Actuala prop-
unere este periculoasa în-
trucât, pe de-o parte, CSM
nu poate decât să spună Da

sau Nu unei propuneri venite
din partea Ministrului
Justiției, neputând să aleagă
dintre numeroșii procurori
din România, iar, pe de altă
parte, răspunderea pentru
decizie se va putea disipa
între membrii Consiliului,
care se vor putea ascunde în
spatele votului secret.
Așadar, considerăm
inacceptabilă excluderea
Președintelui României din
procesul de numire a
procurorilor-șefi ai Parchetu-
lui General, Direcției
Naționale Anticorupție și
Direcției de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism. Prin
menținerea rolului Ministrului
Justiției și excluderea din
acest proces a Președintelui
României – demnitarul
român cu cea mai mare le-
gitimitate democratică, ales
prin vot direct de către ma-
joritatea cetățenilor
României – s-ar crea un grav
dezechilibru”. Interesul posi-
bil al lui Liviu Dragnea este
ca politicul să controleze
Justiția, pentru ca procurorii
numiți de la partid să nu
ducă cercetarea dosarelor
mai departe. Pe de altă
parte, Președinția prin struc-
turi vrea controlul politicului.
Niciuna din soluții nu e
democratică și nu oferă
echilibru pe talgerul Justiției.

În consecință Justiția
în România este crucificată
între politic și structurile de
stat, fapt ce duce la

scăderea calității actului de
dreptate și a încrederii
cetățeanului în magistrați.
Politicul își urmărește cu
obstinație scopurile pentru a
nu putea fi monitorizat și
controlat de președinție și
structuri, pentru a își atinge
obiectivele de îmbogățire, iar
pe de altă parte implicarea
prea puternică a serviciilor în
Justiție creează o neîn-
credere a cetățenilor în liber-
tatea de manevră și de
conștiință a magistraților.
Cred că ar trebui ca cei cu
responsabilitate și rațiune din
politic să se așeze la o masa
rotunda cu cei din partea
Președinției și structurilor
pentru a găsi un modus
vivendi, o cale de mijloc pen-
tru ca Justiția să funcționeze
independent și pe baza re-
spectului față de lege nu a
interesului politicianist sau ca
și câmp tactic pentru struc-
turi. Dacă nu se va identifica
o cale de mijloc în reforma
Justiției acest război con-
tinuu între politic și structuri
va duce la demantelarea
statului și distrugerea
credibilității actului juridic în
România, cu consecințe
grave pentru românii
disperați că nu își găsesc
dreptatea în instanțe.

●

Impresii după descălecarea lui Macron...Impresii după descălecarea lui Macron...

George
Alexander

…C…Când luminile
rampei se sting şi piesa care
s-a jucat se sfârşeşte, doar
spectatorii trişti se mai gân-
desc, încă o dată, la lucrurile
lăsate în urmă, poate…

Vizita lui Macron la
Bucureşti a şi trecut, acum.
Aşa cum era de aşteptat,
băiatul acesta, rasat, a venit
în capitala României cu
agenda sa, transmițând un
mesaj clar referitor la prob-
lema directivei muncitorilor
detaşaţi, principala temă
abordată în conferinţa de
presă comună. Emmanuel
Macron a spus că nu
acceptă ca „transportatori
francezi să facă dumping so-
cial angajând salariaţi care
vin din ţări cu costuri reduse
ale forţei de muncă, pentru
că asta înseamnă o
încălcare a regulilor eu-
ropene în transportul rutier,
şi aici vom merge până la
capăt”.

Spre onoarea sa, şi
Klaus Iohannis a spus că lu-
crurile nu trebuie tratate
chiar atât de simplu şi că
niciuna dintre părţi nu poate
spune că deţine adevărul

absolut! „Nimeni nu doreşte
să înlăture competiţia sau
piaţa liberă, însă ceea ce în
mod evident se doreşte, de
exemplu în Franţa, este să
se evite folosirea unui sistem
care are foarte mare de-
schidere pentru a eluda
plata unor taxe, impozite”, a
spus el.
Această luare de poziție,
consider eu, îi face cinste
preşedintelui român!

Dincolo de zâmbete
şi declarații oficiale, se
întrevăd, însă, mari
divergențe între țările bogate
şi cele ajunse coloniile lor. O
decizie cu privire la prob-
lema directivei muncitorilor
detaşaţi, nu avea cum să se
ia la Bucureşti, dare ea se va
lua în curând şi sper, nu
peste capul nostru!

Deşi răspunsurile la
întrebările din conferința de
presă au fost, în general, in-
teresante, discursurile celor
doi preşedinți au fost lamen-
tabile, reliefând sărăcia de
idei şi lipsa de viziune.
Aceasta este şi problema
Europei zilelor noastre: ni-
meni dintre liderii actuali nu
se poate desprinde de
aerele sale de mahala şi
gândi vizionar! Toți vor avan-
taje pentru țările lor, dar nu

prin egoism, duplicitate şi
demagogism se poate con-
strui ceva!

Reluarea la infinit a
temei Schengen de către
reprezentanții români, mi se
pare, de asemenea, nu
numai timp pierdut, dar şi un
fel de cerşetorie. De ce nu
îşi protejează România pro-
priile granițe, mai bine,
nemaiținând seama de
granițele altora? Dacă alții n-
ar mai intra precum vor în
România, nu ştiu cine ar
pierde mai mult pe termen
lung!...

Soluția pentru
Schengen, însă, am fost
informați, va veni la anul!
Adică la paştele cailor…

Dacă, atât Macron,
cât şi Iohannis, prin discur-
surile sterile, - să fim sin-
ceri!- nu ne-au impresionat,
prestația prim-ministrului Tu-
dose a fost şi mai jalnică!
Expresiile domniei-sale
denotă incultura şi aproape
vulgaritatea, uneori. Spicuim
din vocabularul său de aur…
„Relația Franța-România nu
este de tarabă.”, afirmă
prim-ministrul în interviul
acordat ziaristului Gâdea.
Sau, şi mai rău, „Nu putem fi
parteneri doar cu jumătate
de buletin!”. (Sic!). Să mă

ierte cineva, dar astfel de
perle nu sunt demne decât
de mândruța lui Reghe-
campf, când încerca să-l
jignească pe premierul Boc,
dar nu de un prim-ministru!

Sarea şi piperul serii
nu au constituit-o însă
declarațiile principalilor ac-
tori din piesa care se trans-
mitea la televiziuni, nici chiar
mimica lor, -domnul Iohannis
râde cam mult şi din orice,
iar acest fapt denotă iar alte
lucruri!, domnul Tudose stă
prăbuşit în fotoliu, abia
trăgându-şi sufletul, ca un
țăran îmbrăcat în haine de
duminică! (Revedeți imag-
inile, dacă nu mă credeți, şi
analizați eleganța şi rafina-
mentul francezilor în
comparație cu atitudinea (?!)
alor noştri!)- sarea şi piperul
serii au constituit-o mostrele
de umor involuntar de la Re-
alitatea TV.!

Domnul Guşe s-a
autodepăşit în seara
aceasta, la propria televiz-
iune, prin enormitățile debi-
tate în calitate de cel mai
mare analist (?!) politic al pa-
triei!: „Rămânem cu imag-
inile frumoase de la muzeul
satului! (Guşe) - Sic! Ar fi
totuşi trist să rămânem
numai cu nişte imagini, aş

adăuga eu…, „Diplomația
ofensivă i se datorează lui
Iohannis!” (Guşe) – Pe
Ceauşescu, sigur, l-a uitat!,
„Calitatea de partener tre-
buie să însemne ceva!”
(Guşe) – Ce?, „Franța, într-
o ofensivă de imagine!”
(Guşe) – Care?!, „La noi se
discută şi de elicoptere
americane şi franceze!”
(Guşe) – Insinuați că şi
americanii şi francezii ne
păcălesc?, „Jocul pe terito-
riul nostru, extrem de com-
plex!” (Guşe) – Vai! Ce
noutate ne-ați spus! Chiar n-
am avut idee de aşa ceva!
etc. etc. etc., las la o parte
gazul rusesc, grijile pentru
Germania şi toate lucrurile
penibile din lumea aceasta!
Cred că şi Gigi Becali, care
a fost atât de criticat, ar fi
avut mai multă decență în
exprimările, pardon!,
aroganțele sale!

Până la urmă, însă,
chiar şi Serviciile, care
întrețin mascarada aceasta,
vor înțelege un lucru… A
cumpăra televiziuni şi a dis-
tra publicul sunt bani
pierduți!...

●



Ghimpele Națiunii

Țara nu este un gheșeft de cazarmă!Țara nu este un gheșeft de cazarmă!

Cezar Adonis
Mihalache

NNu, nu este treaba
lui să declare România „arie
protejată”! Oricum este un
personaj mult prea neînsem-
nat pentru o misiune atât de
mare! Este însă de datoria lui
să se comporte așa cu ea!
Pentru că la asta îl obligă
jurământul pe care l-a depus.
Să se îngrijească de fiecare
colț al ei. Iar dacă nu se
poate ridica la nivelul
înaintașilor, să-i aducă
măcar o brazdă din țarina
risipită înapoi acasă, să o
întregească după putința lui
în prag de „Centenar”, măcar
să nu o ciuntească! Să o
lase așa cum a primit-o!

Țara nu este un birt
din balta Brăilei! Nu poate să
intre în ea mereu împleticit și
să se tot dedea la câte o
răfuială cu mesenii care nu
vor să plece. Nu are voie să
țipe la ea, nu are dreptul să
o ia peste picior ori să o den-
igreze! Și ‘geaba falsează în
spațiul public pe teme de
românism, agitându-se de-
spre cum o să discute el cu
proprietarii de drept pe mar-
ginea redeschiderii negocier-
ilor de achiziție a
„Cumințeniei Pământului”!
Pentru că nu poți fi, preț de o
miime de conștiință, apărător
de țară, apoi un negustor
gata să dea tot ce nu e al lui

pentru niște mărunțiș.
Nu este rolul lui să

poarte astfel de „discuții”! Nu
este cămătarul acestei țări!
Nici a istoriei, nici a bogățiilor
ei! Nu poate să vină să ne
taxeze apa la preț de spirt
îmbuteliat, plescăind din
dosul limbii prea uscate un
timbru anti-evaziune pus la
gura sticlei, doar pentru că,
vremelnic, poate lua orice
decizie.

Nu are dreptul să se
atingă nici de aurul acestei
țări și nici de orice altceva de
aici!

Este prea împleticit
pentru a vorbi despre astfel
de subiecte. Și mult prea mic
pentru a avea dreptul să
(mai) atingă identități pe care
nu le poate cuprinde în
măreția lor! A avut ocazia să
se comporte după cum a
pozat a cătană de
garnizoană pusă în slujba
țării. Dar și-a vărsat arama
peste obrazul țării și am

văzut ce poate. Sau poate
nu ce poate el, ci ceea ce vor
alții…

Și nu mai ajunge să
molfăie supărat la masa de
la Palatul Victoriei pentru a
ne convinge ce spirit de
conducător are. Pentru că a
fost pus acolo să gestioneze
o țară, nu să dea exemple de
congres cincinal.

Mai întâi ar trebui să
priceapă ce înseamnă o
Țară. Să se uite adânc în
brazda gliei, să vadă sângele
de jertfă a atâtor generații.
Poate ar înțelege singurul

lucru de care e demn cu
adevărat: tăcerea. Iar dacă
vrea să-și verse „tăria” să o
facă, dar în mod real, nu așa
îndoită cu zeama chioară a
unui bufon sacagiu ce se
lăfăie cu „aldele” lui Terente
în jilțul unei țări.

Or, dacă tot are
atâtea prune tari pe țeava
alambicului, să-i „ardă” pe
aceia care merită! S-a der-

anjat ca o muiere
nesatisfăcută de cei ce (se
pare) nu prea vor să mai dea
bani țării pe datorie. A în-
ceput cu băncile de aici, care
au cam tras șireturile la sacul
disponibilității de a împru-
muta statul, apoi a trecut la
porțile mai mari. Dar dacă tot
are atâta „tărie”, iar ficatu-i
duce orice negociere, să-i
cheme pe canadieni de la
Gold Corporation să-i ia la
întrebări. Nu să scoată prin
spate așteptările unei țări, să
ne terfelească în încercarea
de a-i îmbuna pe canadieni.
Că poate nu mai cer ăia
despăgubiri, nu?! Ba poate
trec și la exploatare, să aibă
bani guvernul lui Terente să
achite factura unei neîncred-
erii care s-a tot lungit. Pentru
că în Dosarul Roșia Montana
depus la UNESCO nu este
vorba doar de așteptările
unei generații, ci de file în-
tregi de istorie milenară. Și
nici măcar un premier nu are
dreptul să dea liber la
retezarea munților doar pen-
tru a da aurul la alții și a
achita facturile unor promisi-
uni de partid.

De fapt,
guvernanților le este frică de
un proces cu Gold Corpora-
tion din alte considerente…
Că o să pună canadienii pe
masă și cheltuielile „de pro-
tocol” făcute aici… Și în ele,
dacă nu chiar ele în în-
tregime (!), se vor găsi și

comisioanele date clasei
politice.

De aici poate toată
această agitație de birt de
gară a premierului terentist!
Care, în loc să lărgească
puțul PSD-ului (că de aia a
fost pus acolo, nu?!) s-ar
putea să-l astupe sub un
maldăr de documente cu
șpăgile date de canadieni
clasei politice. Acele „comi-
sioane confidențiale” ce ar
putea căpăta consistența
unui dosar gheșeft pentru
DNA!

Iar disperarea de a
cădea la pace e uriașă! Atât
de mare că premierul nu mai
nimerește nici măcar
noțiunile. Că Roșia Montana
nu e balta Brăilei să fie „arie
protejată natural” (!), ci poate
arie naturală protejată. Și nu
pentru calitatea de „primoniul
natural” este depus dosarul
la UNESCO, cum
dezinformează Terente, ci
pentru cea de patrimoniul
cultural.

Dar, de la un premier
care „confundă” apa cu tăria,
de vrea să-i pună timbru,
amestecul de idei se poate
explica prin împleticirea pe
care o are cel ce riscă să
plece de la birtul (puterii, de
data asta!) spre peronul unei
gări politice uitate…

●

Obsedanta Justiție...Obsedanta Justiție...

Iulian
Chivu

DDaca nu ar fi fost
străvezia Ordonanță 13 a lui
Florin Iordache, ce a scos în
stradă sute de mii de români
care au citit printre randuri
ceea ce era de citit, poate că
propunerile lui Tudorel
Toader, mult mai abile în a
opera modificari în legile
Justiției, ar fi trecut neobser-
vate.

Opoziția și electoratul
au reacționat imediat ce
intențiile ministrului Toader
deveneau publice pentru că
se aducea atingere unor
puncte nevralgice la care
românii sunt foarte sensibili
și, mai ales, nu se lasă
înșelați nici măcar de
raționamente destul de bine
subtilizate.De data aceasta,
laboratorul ideologic al PSD a
încercat să umble la prin-
cipiu, ca mai apoi, în virtutea
acestuia, să inspire magistra-
turii forța de care să se
teamă.

Aflați în vacanță
judecătorească (poate mo-
ment luat în calcul din
nainte), magistrații și foru-
murile lor reprezentative au
reacționat prompt: „Forumul
Judecătorilor din România
respinge ferm propunerile
Ministrului Justiției schițate

neprocedural – se arată într-
un comunicat de presă al
acestui forum – deoarece
sunt făcute fără studii de im-
pact și fără o prealabilă con-
sultare  asupra unor
modificări legislative
esențiale pentru asigurarea
transparenței decizionale în
raport cu magistrații și soci-
etatea civilă, fapt inacceptabil
într-un stat de drept.”

Cei care lucrează în
sistemul judiciar apreciază
propunerile lui Toader a fi o
„întoarcere în timp la
metehnele anterioare anului
1989 prin readucerea justiției
sub control politic”. Acest „ex-
periment judiciar” se
realizează prin excluderea
președintelui Românioei din
procedura de numire a
procurorilor în principalele
funcții de conducere (DIICOT,
DNA, Parchetul General) și
prin trecerea Inspecției Judi-
ciare de la CSM sub controlul
Ministerului Justiției. Și, cul-
mea ironiei, aceste schimbări
se fac în numele evitării
implicării factorului politic în
Justiție.

R e p r e z e n t a n ț i i
opoziției au remarcat că,
dacă astfel de modificări ar fi
operat în anii aderării
României la UE, astăzi nu am
fi fost membrii ai acestui or-
ganism european.Readuc-
erea magistratului în postura

de obediență față de factorul
politic ar însemna să se
prelungească sine die moni-
torizarea României pe
Justiție, deși Florin Iordache,
în opimismul lui, aprecia că
Mecanismul de Cooperare și
Verificare ar fi trebuit ridicat în
acest an.

Reacția președinției
nu a întârziar nici ea și Klaus
Iohannis a venit tot în
această idee cu consideren-
tul că măsurile preconizate
de ministrul Toader sunt în
dezacord cu angajamentele
României la aderarea în UE,
ceea ce înseamnă un atac
asupra statului de drept,
asupra independenței și a
bunei funcționări a Justiției,
precum și asupra mecanis-
melor anticorupției.

Actualele modificări
în Legile Justiției propuse de
ministrul Toader au menirea
de a crea o falsă problemă,
aceea că președintele,
garantul constituțional al
echilibrului între puterile stat-
ului, ar fi factorul politic influ-
ent și tocmai de aceea el
trebuie scos din calcule când
este vorba despre numirea
procurorilor șefi de la DIICOT,
DNA și de la Parchetul Gen-
eral, contrar opiniei MCV,
Comisiei de la Veneția și
Consiliului Consultativ al
Judecătorilor Europeni care îl
indică pe Ministrul Justiției a

fi factorul politic influent, atât
timp cât el este desemnat de
partidul politic la putere,
situație cu totul diferită de cea
a președintelui. Consolidarea
statului de drept în România
a fost cel puțin în ultimii ani o
preocupare deosebită, care a
urmărit tocmai acest obiectiv:
îndepărtarea politicului de
sfera Justiției pentru a
asigura indepoendență
deplină sistemului judiciar.

Propunerile ministru-
lui Toader ar contrabalansa
acest obiectiv și ar diminua
chiar și rolul CSM prin tre-
cerea Inspecției Judiciare sub
controlul ministerului, adică a
factorului politic. Mai mult
decât atât,specialiștii au ob-
servat că prevederile art . 132
din Constituție sunt cât se
poate de explicite când
precizează că procurorii își
desfășoară activitatea sub
autoritatea și nu în subor-
dinea ministrului Justiției,
concepte care nu se
confundă totuși. CSM, mai
rezervat însă, în calitatea sa
de garant al independenţei
justiţiei şi administrator al sis-
temului judiciar, precum şi în
îndeplinirea atribuţiilor de
avizare prevăzute de lege,  a
cerut și el ministrului
informații legate de propuner-
ile sale reformatoare, repsec-
tiv privind data până când
aceste propuneri, cu moti-

varea implicită, ar urma să-i
fie remise. Pachetul de
modificări, așa cum se știe, a
atras o serie de reacții, ceea
ce l-a determinat pe Tudorel
Toader să facă noi precizări,
vineri, într-o conferință de
presă când a subliniat că
așteaptă ca societatea să
spună ce este bine și ce nu e
bine din ce a propus el.

Cert este că o
însemnată parte din soci-
etatea civilă percepe aceste
modificări legislative prin
prisma unor obsedante in-
terese de partid și cheamă în
apeluri alarmante la reacții de
stradă inclusiv pe rețelele de
socializare. Trebuie să ieșim
din nou în stradă pentru a
opri lovitura pe care fasciștii
lui Dragnea o dau împotriva
statului de drept. Con-
damnatul Dragnea vrea să
pună mâna pe judecători și
procurori, să numească șefii
la DNA și Parchetul General
și, prin Inspecția Judiciară,
să-i hărțuiască pe magistrații
care nu se supun PSD, este
un astfel de mesaj al
internauților pe facebook.

●


