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„Deşi urăsc punctul, Doamne,

locuiesc într-un punct.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Holocaustul” informatic sau o nouă „cortină„Holocaustul” informatic sau o nouă „cortină
de fier” (a datelor personale)?!…de fier” (a datelor personale)?!…

Cezar Adonis

Mihalache

SSă nu ne trezim, de
fapt, în fața unui nou
gheșeft… Unul cu adevărat
de dimensiuni globale…
Pentru că asta pare a masca
noul sistem GDPR, nu atât
ca norme decise, ci mai ales
prin uriașul aparat de „uti-
lizatori” care s-a sudat pe
lângă acest șantaj al
deconspirării și sancționării
presupusului trafic de date
personale. Pentru că despre
asta vorbim. Cel puțin atâta
timp cât UE a cerut ceva, a
impus o reglementare, dar a
lăsat teren de acțiune pentru
felurite firme de consultanță,
lobby, de oferire a unor 
servicii informatice de
presupusă punere în acord a
clienților cu cerințele GDPR
(fără a le enumera măcar
clar), toate, așadar, chipurile
menite a-i ajuta pe „clienți”
să nu intre în conflict cu sis-
temul.

Și totuși, cu multă
vreme înainte de a impune
niște reglementări (atât de
ușor de scos din pix, nu?!),
trebuia construit tocmai acel
mecanism care să asigure
un cadru legislativ pentru a
nu permite apariția în masă
(coordonată!) a profitorilor
de moment, a speculanților
de conjunctură, a hienelor
stării noastre emoțional-fi-
nanciare…

Precum ciupercile
după apa de ploaie a unei
reglementări UE, au apărut
deja zeci de „ofertanți” care,
contra cost, vin în sprijinul (!)
nostru pentru a ne pune în
acord cu reglementările UE
în privința datelor personale.
Felurite oferte, greu de iden-
tificat ca „sursă”, poate fi și
un hacker din India ori
China, sau alți „informati-
cieni”, poate chiar din
spatele unor rețele teroriste
(cine garantează ca banii
dați de noi pentru protejarea
datelor noastre personale nu
ajung acolo?).

La nivelul UE, ar fi
trebuit creată întâi o
structură comună europeană
(funcțională, nu doar posturi
birocratice pe hartie!) pentru
ca oamenilor (firmelor, com-
paniilor, persoanelor fizice
vizate) să le fie explicate pe
îndelete toate aceste proce-
duri, pentru ca fiecare să
poată lua o anumită decizie
(vreau sau nu să fiu prote-

jat?), decizia personală
trecând peste normele im-
puse ale unui presupus
mecanism de protecție.

Doar că felul în care
UE a conturat GDPR -ul
ridică mari semne de între-
bare asupra scopului real al
acestui instrument. Este o
metodă menită protejării
datelor personale? Sau, mai
de grabă, o metodă de re-
glementare ce vizează re-
strângerea anumitor drepturi
civile?

Apoi este vorba de
cuantumul uriaș al amen-
zilor, aducând parcă aminte
de felul în care, la buza
războaielor, întotdeauna să
găseau „binevoitori” care să
ofere un loc mai în față, în
special în practica unui
negoț cu ființe vii, „noro-
coase”. Doar că astăzi nu
mai vorbim doar despre
niște ființe vii, ci de un întreg
organism (european).

Discutabilă este și
forma otova de aplicare 
a amenzilor. Același cuan-
tum uriaș, indiferent că 
sunt vizate companii
transnaționale care chiar
stochează și vând date per-
sonale ori despre un maga-
zin virtual cu țoale,
echipamente, cărți sau ziare
electronice.

De ce această grabă
a UE de a aplica ceva într-un
cadru atât de strâns ca timp
și cu o forță coercitivă atât
de violentă? În fapt, regula-
mentul „protejării” datelor
personale poate transforma
chiar internetul într-o lamă
cu două tăișuri. Și o singură
teacă, de colectare (a
adevăratelor mize: banii!), a
28 de lame.

În plus, GDPR,
dovedindu-se un instrument
izolaționist, devine caduc
față de însăși rostul Uniunii
Europene. Pentru că în mo-
mentul în care cetățenii eu-
ropeni au fost privați de
drepturile lor (de informare,
în primă fază) din cauza
GDPR, prin deja celebrele
decizii ale unor mari ziare
americane de a bloca acce-
sul utilizatorilor europeni,
vorbim de un instrument
menit a pune bazele unei noi
cortine de fier…

Nimeni nu poate
spune nici măcar cine și cum
protejează clienții corecți,
care achiziționează servicii
informatice de aliniere 
cu normele GDPR, exact 
de fraudele sau chiar

„absorbția” de date person-
ale prin acești presupuși
ofertanți gata să ne prote-
jeze, evident pe banii noștri?
Sau cum se va apăra
cetățeanul de abuzul
colectării de date personale
venit dinspre autorități?
Căci, va fi de ajuns o singură
speță în care un contrave-
nient să nege un proces ver-
bal dat de o autoritate în
baza faptului că nu i s-a
cerut acordul „de cookies”
pentru utilizarea datelor sale.

Și cine garantează
ca mecanismul GDPR nu va
declanșa chiar un trafic cu
clauze. Firme care vor
cumpăra bazele de acorduri
și le vor revinde, poate chiar
în baza unui subcookies de
acord pe care nu l-am
înțeles în momentul în care
ne-am dat un acord pe un-
deva. Sau, de fapt, totul este
o cortină, informatică, și
poate cât de curând vor ieși
la lumină niște baze de date
de tip „Panama” cu bazele
de date ale cetățenilor UE?

Sigur, singura certi-
tudine este aceea că
alergăm speriați, trebuie să
alergăm!, să fim în rând cu
lumea, de niște tăciuni, să
nu carecumva să ne ardem
coada cookies -urilor?…
Chiar dacă nimeni nu știe
precis, nu doar unde „arde”,
ci măcar de unde iese fum…

Pe de altă parte,
care „date personale”?…
Pentru că acestea sunt ve-
hiculate, stocate de mulți
ani… Poate doar „cookies-
urile” celor nenăscuți încă!

Dar noi continuăm
să ne „aliniem”… Nimeni nu
știe precis la ce! Cum trebuie
să arate acest cadru de
consimțământ pentru a fi in-
tangibil în cazul unei
reclamații sau care ar trebui
să fie forma de inter-
pretare/avizare/consimțămâ
nt. Acum, cu toții ne aruncăm
după o piatră azvârlită în mi-
jlocul oceanului informatic.

Numai să nu
ajungem peste alți câțiva ani
să ne acuze chiar „armaghe-
donul” care s-a declanșat
acum de un holocaust infor-
matic… Căci, „dreptul de a fi
uitat” nu este totuna cu politi-
cile negaționiste, nu?!…
Sau?…

●

Mesaj de suflet pentru Mesaj de suflet pentru 
copiii națiuniicopiii națiunii

Dana 

Chioariu

BBunul cel mai de preţ
al omului este viaţa. Ea este
dăruită o singură dată şi tre-
buie să o trăieşti în aşa fel
încât să nu regreţi, să nu
suferi pentru anii trăiţi fără
rost, să nu arzi de ruşine în
faţa unui trecut meschin şi
laş. Să o trăim asa cum o
simțim, prețuind fiecare

clipă, fiecare moment
binecuvântat de către Dum-
nezeu. Deși viața este
frumoasă și are de toate,
este lipsită de calea de în-
toarcere, nu există drum
înapoi. Este un dar neprețuit,
de aceea, noi pământenii
trebuie s-o apreciem pentru
unicitatea ei.

Deși, biologic, noi oa-
menii, îmbătrânim sufletul
niciodată. În suflet totul
ramâne la fel, ca si cum vre-
mea nu a trecut peste el. În
el toate lucrurile mici și sim-
ple sunt mărețe, tot ce nu se
poate cumpaăa cu bani este
de valoare pentru suflet. Su-
fletul nu cunoaște început și
sfârșit, nu cunoaște vis mai
înalt decât cel al iubirii. Pen-
tru suflet eternitatea este iu-
birea necondiționată, gândul
bun, armonia și pacea. Pen-
tru suflet, cele mai prețioase
zile sunt cele petrecute cu
cei dragi, cele în care poți să
ajuti pe cineva, în care zâm-
betul, împreună cu bucuriile
vieții, vin din lucrurile simple.
Tot pentru suflet există
stropul de ploaie, frumusețea
si parfumul unei flori, adierea
vântului, sunetul cursului
apei curgătoare, strălucirea
stropilor de rouă pe frunze în
lumina soarelui, iar aerul
curat înseamnă eternitatea și
viața veșnică.

Noi, oamenii
obișnuiți, putem lăsa doar o

urmă a trecerii prin viață, ca
atunci când reușim să facem
o casă din munca noastră,
să plantăm un pom, să
aducem pe lume un copil pe
care să-l educăm și să-l
formăm ca om integru, capa-
bil să-și croiască propriul
drum în viață, cu onestitate
și cinste. Acesta este și sen-
sul vieții: să lași o amintire
vie a trecerii tale prin ea.

Iubiți copii, să vă fie
drumul în viață presărat cu

flori, niciodată să nu vă lăsați
învinși. Să fiți mereu
binecuvântați cu iubire și
pace, Dumnezeu să vă țină
mereu sub paza Lui. Vă urez
să nu cunoașteți tristețea și
supărarea, să zâmbiți mereu
mergând înainte, împreună
cu speranța, bucuria și feri-
cirea. 

Culorile sufletului
vostru să fie aidoma cu-
rubeului surâzător în razele
soarelui, ploaia să vă alinte
mereu iar vântul să vă adie
mereu chipul tineresc cu
aerul prospețimii la fiecare
început al anotimpurilor.
Viața voastră să fie mereu
îmbelșugată, înconjurați
mereu de oamenii care vă
iubesc, cărora le pasă de voi
și care vă fac să vă simțiți
mereu voi înșiși. 

Să aveți în sufletele
voastre un deosebit respect
față de toți cei care vă
îndrumă și vă ajută 
să descoperiți cuvintele
neasemjuite ale Limbii
Românești. 

Bunul Dumnezeu să
vă călăuzească pașii în
fiecare clipă, iar iubirea Lui
să se reverse mereu asupra
voastră pacea, blândețea,
bunătatea, înțelepciunea.

●
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Ion

Măldărescu

PPentru a nu ştiu câta
oară mă văd nevoit să fac pre-
cizarea: „antisemitism” este un
cuvânt folosit deliberat incorect
tocmai pentru denaturarea
realităţii. DEX defineşte: 1.
„SEMÍT, -Ă, semiți, -te, s. m. și
f., adj. 1. S. m. și f. Persoană
care face parte din grupul de
popoare, apropiate între ele
prin limbă și prin aspect fizic,
din sud-vestul Asiei, nordul şi
estul Africii, căruia îi aparțin
astăzi arabii, sirienii, evreii etc.
2. Adj. Care aparține semiților
(1), privitor la semiți; semitic”.

Luând în considerare
definiţia şi adevărul, oricine
poate afirma că atacând ţările
arabe, S.U.A., Marea Britanie,
Franţa, Germania… pot fi cat-
alogate state antisemite. Şi
sunt! Ba, mai mult, chiar Is-
raelul este stat antisemit, pen-
tru că luptă împotriva altor
semiţi. Hilar, nu? În mod pre-
meditat, după Al Doilea Război
Mondial astăzi, cuvântul „anti-
semit” este folosit exclusiv cu
referire la un subiect tabú, iar
„cine nu e cu noi, e împotriva
noastră!” 2. „~ee [At: PSALT.
SCH. 200 / V: (înv) ~breu sm /
Pl: ~ei, (înv) ~ee / E: slv
єβрєину] 1-2 smf, a (Persoană
de religie mozaică) ce face
parte din populația originară
prin tradiție din Iudeea antică.
3 smp Popor răspândit în
aproape toate țările de pe glob,
urmaș al populației din
Palestina antică sau al altor
neamuri (khazarii) care au
adoptat religia mozaică. 3.
„JIDÁN, jidani, s. m. (Fam.)
Evreu. – Jidan (reg. „evreu” <
sl.) + suf. -an”. Deşi nu complet
lămuritoare este şi definiţia
poporului khazar: 4. „KHAZARI
(KAZARI) (< fr.) s. m. pl. Popor
de limbă turcică, apărut în Eu-
ropa Răsăriteană, venind din
zona de dincolo de Urali, după
invazia hunilor (sec. 4).
Duceau o viață nomadă în
regiunea de stepă cuprinsă
între râul Sulak din N Daghes-
tanului și cursul inferior al
Volgăi. De-a lungul vremii au
adoptat, rând pe rând, iudais-
mul, islamismul și apoi
creștinismul. Au întemeiat
(sec. 7-10) Hanatul Khazar,
care a atins în sec. 8 maxima
expansiune teritorială (între
Nipru, la Vest, și Volga
inferioară și Marea Caspică la
Est), întreținând relații de
schimb cu popoarele din Eu-
ropa Răsăriteană, Asia
Meridională și Transcaucazia.
Înfrânți, în 964-965, de marele
cneaz al Kievului, Sviatoslav I,
khazarii au fost asimilați de
popoarele nomade cu care au
venit în contact”.

Înainte de dispariţia a
doi mari impostori – după cum
afirmă unele publicaţii – şi
fabricanţi de gogoşi otrăvite,
un alt povestitor a fost chemat
să conferenţieze pe malul
Begăi despre „cruzimea”
românilor. Am tot respectul
pentru timişoreni, dar, în
ograda lor, „Roller”-ul de servi-
ciu a scos capul precum
şarpele care iese primăvara la

soare. În data de 19 februarie
2014, în „adevărul.ro” de
Timişoara (ce ironie?) a fost
publicat un „interviu” acordat
unui vorbitor cu ifose de profe-
sor. Ce profesează? Veţi citi
dumneavoastră. De ce atunci?
Pentru că prilejul era cât se
poate de potrivit pentru
repetarea de acuzaţii şi referiri
nesusţinute de vreun docu-
ment doveditor, împletite abil
cu afirmaţii inventate şi armo-
nizate cu „întrebările”-
trambulină, uşor observabile
ca ridicări de minge pentru in-
tervievat şi/sau extrase din lo-
goreea „profesorului” de către
un neica-nimeni, al cărui nume
nu merită menţionat. De ce
atunci, dar şi acum?

Pentru că răspunsurile
sunt la fel, dacă nu chiar mai
actuale decât oricând. Din
declaraţiile intervievatului şi os-
analele întrebătorului lipseşte
doar mizeria pentru care primul
preşedinte postdecembrist a
decorat un impostor cu Ordinul
Naţional „Steaua României”,
pentru că acesta a urlat (nu
este o exagerare!) în faţa
camerelor de televiziune din
România, arătând cu degetul şi
adresându-se tuturor românilor
: „Aţi ucis, aţi ucis, aţi ucis !”.
Ca de fiecare dată în astfel de
cazuri, reamintesc titlul cele-
brului articol al istoricului Nico-
lae Iorga : „De ce atâta ură ?”,
dar şi remarca profesorului
sârb Miodrag Stanojevic:
„Poporul român e imbecil de
tolerant!”.

„Există un anti-
semitism puternic astăzi. Ra-
sismul este frica de cealălalt şi
provine de la necunoaştere”
grăia guru de la Montpellier.
Dar despre România, unde a
deschis ochii „profesorul”, la
Hârlău (sau hârdău, nu se ştie
precis), despre antiromânismul
lui dovedit, nicio vorbă. Nicio
vorbă despre paşapoartele în
alb acordate din ordinul
Mareşalului pentru evrei, nicio
vorbă despre vasul „Struma”
plecat de la Constanţa spre
Palestina şi scufundat de sovi-
etici. Nicio vorbă despre Raoul
Şorban şi contribuţia lui la sal-
varea evreilor din Transilvania
aflată sub horthyşti şi despre
masacrele acestora, nicio
vorbă despre… multe altele.
Ba mai mult, afirmaţia-
gogoaşă a „profesorului”
depăşeşte cu mult prestaţiile
baronului Münchhausen”:
„(Guvernul României – n.a.) a
acceptat deja în 1941 ca evreii
din Regat şi Transilvania de
Sud să fie trimişi în lagărele
morţii din Polonia”. Cât despre
cifrele exacte oferite de „profe-
sor” l-ar lăsa mut şi pe baronul
Münchhausen. Necunoaştere
sau rea intenţie? Oricare ar fi
răspunsul, „se poartă”!

Bine documentat,
corect şi echibrat în afirmaţii,
Teşu Solomovici a scris în
cartea sa „Mareşalul Ion An-
tonescu – o biografie” : „Dis-
cutând despre Antonescu, eu
am emis sintagma „Holocaus-
tului asimetric” din România.
Am fost surprins să văd ce
soartă a avut evreimea
română din acei ani. Într-un fel
au trăit evreii din vechiul regat

(Transilvania de sud, Munte-
nia, Moldova, Dobrogea) şi
evreii din Transnistria şi Tran-
silvania de nord, ocupată de
fasciştii unguri. Evreimea din
Transilvania de nord a murit
aproape în întregime în cup-
toarele de la Auschwitz,
evreimea din Transnistria a
murit de foamete, gloanţe şi
boli, iar cea din vechiul regat a
rămas aproape în întregime în
viaţă. Şi a avut posibilitatea să
înveţe la şcoli evreieşti, a avut
spitale şi chiar un teatru. Caz
unic în istoria Europei ocupată
de nazişti. […] Este un
fenomen care se leagă de
viaţa lui Antonescu şi eu am
subliniat acest lucru. […] Am
avut un conflict îngrozitor cu
Jean Ancel, pentru că în carte
l-am citat pe Emil Cioran care
a afirmat că Antonescu a sal-
vat viaţa a cel puţin 600.000 de
evrei români şi că ar trebui să
existe un monument în Israel
care să-i pomenească numele.
[…] Într-un fel îi datorez viaţa
mareşalului Ion Antonescu şi,
ca mine îi datorează lui An-
tonescu viaţa aproape toţi
evreii din vechiul regat!”. Deci,
Mareşalului, nu Elenei, mama
trădătorului de la 23 august
1944 – cum afirma Iancu din
Hârlău – îi sunt datori cei care
au supravieţuit

În România, Legea-
fără-de-lege 217/2015 are grijă
ca gurile să tacă. Urmează
„parolele” lui Carol Iancu,
asupra cărora avertizez cititorii
: „neadevărurile pot dăuna
grav sănătăţii… mentale. După
lectura textului pe care 
vi-l supunem atenţiei,
recomandăm dezinfecţie
generală şi tratament anti-
greaţă severă cu zeama de la
cel puţin zece lămâi. În caz de
recidivă, consultaţi medicul”.
(Ion Măldărescu)

Parolele otrăvite ale lui
Carol Iancu

„Istoricul” (s.a.) is-
raelo-francez Carol Iancu, de
la Universitatea Paul Valéry din
Montpellier, a fost 
invitat la comemorarea Zilei
Internaţionale a Holocaustului
de la Timişoara (2014 – n.n.),
de către Institul Francez şi Co-
munitatea Evreilor din capitala
Banatului. Carol Iancu a
prezentat timişorenilor inedita
poveste al lui Jascues Truelle,
ambasadorului Franţei în
România, din perioada celui
de-Al Doilea Război Mondial. A
povestit despre rolul diplomat-
ului în apărarea evreilor din
România în timpul holocaustu-
lui, dar şi multe alte aspecte
legate de pogromuri şi geno-
ciduri care au avut loc sub con-
ducerea mareşalului Ion
Antonescu.

Cine a fost Jacques
Truelle şi ce rol a avut în acele
vremuri?

Jacques Truelle era
ambasadorul Franţei în Româ-
nia. Oficial era un diplomat al
Guvernului de la Vichi, guvern
colaboraţionist cu Germania
nazistă, dar în fond la
Bucureşti a jucat un dublu rol.
Duplicitar. Oficial era de partea
guvernului de la Vichi, dar în
fond era de partea liberalilor lui
De Gaule şi a luat apărarea

evreilor. În urma rapoartelor şi
depeşelor trimise de el au fost
salvaţi mulţi evrei. În primul
rând a insistat să nu se dea
răspuns cererilor dictatorului
Antonescu de a se transmite
certificate entice autorităţilor de
atunci. Asta însemna că toţi
funcţionariii ambasadei Franţei
s-au protejat. Jacques Truelle
ne aduce o mărturie
excepţională privind calvarul
evreilor din România. El
foloseşte ca diplomat expresii
de genul: „Suntem în prezenţa
unui program sistematic de ex-
terminare a evreilor din
Basarabia şi Bucovina”. De-
scrie în termeni teribili cum a
fost distrus iudaismul în
Basarabia şi Bucovina, dar în
acelaşi timp aduce o mărturie
unor personalităţi care au luat
atitudine împotriva pogro-
murilor şi au scris dictatorului
Antonescu. Este citat în mod
direct Iuliu Maniu, preşedintele
Partidului Naţional Liberal, lib-
eralii cum ar fi Dinu şi Gheo-
rghe Brăteanu, şi alte
personalităţi, cum ar fi mitro-
politul din Bucovina, care au in-
tervenit şi au inistat pentru a se
opri deportările evreilor din
Basarabia şi Bucovina.

Situaţia evreilor din
România în al Doilea Război
Mondial diferea în funcţie de
regiune?

După zicala „geografia
explică istoria”, da. Situaţia
evreilor în diferite provincii ale
României istorice nu a fost
aceeaşi. În Transilvania de
Nord, ocupată în 1940 de Un-
garia, în urma Dictatului de la
Viena, evreii vor cunoaşte un
destin teribil. Imensa lor ma-
joritate vor fi evacuaţi şi ucişi la
Auschwitz, în 1944. S-a întâm-
plat acest lucru relativ târziu.
Ca şi alţi evrei de pe teritorul
Ungariei, ei au rămas în viaţă
până relativ târziu, iar apoi, în
nici măcar două luni, aproxi-
mativ şase săptămâni, sute de
mii de evrei au fost ucişi.

Care este diferenţa
între crimele din Transilvania
de Nord şi nenorocirile de pe
teritoriul României?

În Ungaria, genocidul
a avut loc numai în 1944, în
timp ce în România, din
păcate, masacrele încep mult
mai devreme şi din fericire se
termin mai devreme. Au avut
loc lucruri teribile în 1941,
pogromul de la Bucureşti, apoi
primul pogrom gigantic din al
Doilea Război Mondial, de la
Iaşi, înaintea războiului cu Uni-
unea Sovietică, datorită politicii
dictatorului Antonescu. În ce
context a avut loc pogromul de
la Iaşi? Teribilul pogrom de la
Iaşi are loc înainte de izbuc-
nirea războiului cu Uniunea
Sovietică. Evreii au fost
îndepărtaţi din toate orăşele şi
satele din mediul rural din
Moldova. Au dispărut atunci
zeci de comunităţi evreieşti.
Când armata română şi
germană au pătruns în
Basarabia şi Bucovina, zeci de
mii de evrei au fost omorâţi, în
vara anului 1941. Cei care au
supravieţuit au fost trimişi în
Transnistria, o regiune din
Ucraina, care a fost cedată
drept cadou lui Antonescu,

pentru participarea sa la
război. Transnistria a fost un
cimitir fără pietre funerare pen-
tru aproximativ un sfert de mil-
ion de evrei români şi
ucraineni. Transnistria a fost
un fel de Auschwitz fără
camere de gazare. Oamenii au
murit din cauza bolilor, din
cauza împuşcăturilor, din
cauza mizeriilor la care au fost
supuşi, era un fel de regat al
morţii. Au fost peste 100 de
colonii şi lagăre au fost în
Transnistria.

A încercat cineva să
împiedice aceste masacre?

Anumiţi diplomaţi
străini, dar şi ambasdori au in-
tervenit pe lângă Antonescu în
1942. Acesta a acceptat deja
în 1941 ca evreii din Regat şi
Transilvania de Sud să fie
trimişi în lagărele morţii din
Polonia. Un miracol a urmat
însă în 1942 şi până la urmă
acest lucru nu a fost con-
cretizat. Acest lucru se
datorează şi monseniorului An-
drea Cassulo, nunţiul apostolic
din România. El i-a apărat la
început pe evreii botezaţi, dar
după aceea şi pe ceilalţi evrei.
Apoi un rol pozitiv a avut şi
Crucea Roşie Elveţiană, care a
trimis ajutoare în Transnistria
datorită banilor stânşi de la
evreii amerciani. Jacques Tru-
elle a descrierea toate aceste
roluri. Liceul Francez de la
Bucureşti este singurul stabili-
ment din România care în
ciuda legislaţiei de atunci a
primit copiii evrei alungaţi din
toate şcolile de stat şi private
din ţară. A fost un exemplu de
rezistenţă. Chiar premiul amb-
sadorului franţei Jacques Tru-
elle a fost acordat unui copil de
evreu. A fost ultimul gest pen-
tru evreii din România. În 1945
a fost numit Ambasadorul
Franţei în Spania. Din păcate,
fiind bolnav, invalid din primul
Război Mondial, a murit relativ
tânăr, în 1945, la Madrid.
Fundaţia „Alexandru Şafran” a
scos o medalie, acordat post-
mortem, acestui ambasador, în
amintirea atitudinii lui. Dar nu
numai ambasadorul francez, ci
şi ceilalţi funcţionari au jucat un
rol duplicitar. Oficial erau
prezentaţi colabotori cu
naziştii, dar în măsura posi-
bilului au ajutat evreii din
România. Şi ambasadorul
Spaniei i-a protejat pe evreii
sefarzi din România, deşi
aceştia sunt plecaţi din Spania
de acum cinci secole.

-continuare in pagina a 4 a-
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OOamenii aceştia au
înţeles de fapt că ce se
întâmplă e o nebunie?

Imediat ce a venit Tru-
elle în România, scria că nu a
putut să înţeleagă această
politică nefastă, care se putea
rezuma la purificare etnică.
Oficial această politică se
numea „Curăţirea României
de jidani”. A fost şi în mare
parte realizat. La un moment
dat toţi evreii din Basarabia au
fost deportaţi. Au fost oameni
care au înţeles că e o neb-
unie, deşi erau minoritari.
Evrei de la Cernăuţi au fost
salvaţi pentru că era un primar
român, Traian Popovici, care
era o personalitate deosebită.
El a transmis autorităţiile că
fără aceşti evrei economia
este la pământ. A cerut ca cei
20.000 de evrei din Cernăuţi
să nu fie deportaţi. Este un
gest extrem de important. Un
omagiu trebuie adus şi activis-
tei Viorica Agarici. Ea a fost la
gară când a venit trenul morţii
pogromului de la Iaşi. A ascul-
tat ţipete: „apă, apă, apă”…
Şi-a dat seama că oamenii
sunt închişi şi vroiau apă.
Soldaţii spuneau că au ordin
ca nimeni să nu se apropie de
tren. Până la urmă a reuşit să
îi convingă să deschidă
vagoanele. Când s-au deschis
uşile, o parte din evrei au
căzut morţi, iar cealaltă, cei
care tăriau, erau spălaţi cu fur-
tunul. Viorica Agarici şi Traian
Popovici au fost recunoscuţi
de statul Israel ca „Drepţi între
popoare”.

Pogramul de la Iaşi a
fost unul din cele mai cumplite
masacre din Europa?

La pogromul de la
Iaşi, primul pogrom gigantic
de la al Doilea Război Mon-
dial, peste 13.500 (cu puţin
efort şi un dram de ceaţă se
mai poate adăuga un „0” –
n.n.) de evrei au fost
masacraţi în oraş, în subsolu-
luri, pe străzi şi în curtea ches-
turii. Cei care au supravieţuit
erau urcaţi în trenurile morţii.
În fiecare localitate unde
trenurile se opreau, se de-
schideau vagoanele şi ca-
davrele se revărsau afară.
Erau trenuri pentru animale.
Se puteau pune 40 de per-
soane, dar s-au înghesuit
până la 120. Au putut rezista
şi rămâne în viaţă numai cei
care erau fizic puternic şi au
băut propria lor urină… (în cal-
itate de martor ocular încă
nenăscut, „profesorul” nu
poate fi contrazis – n.n.).
Toate aceste lucru le-am putut
analiza prin prisma
documentaţiei diplomatice
franceze, care pentru noi is-
toricii este extrem de impor-
trant. Totuşi pe timpuri de
neomenie a existat şi ome-
nie… Asta am şi vrut să arăt.
Vă mai dau un exemplu de
omenie. Datorită Reginei
Mamă Elena se puteau trimite
ajutoare în Transnistria. Prim-
rabinul României, Alexandru
Şafran a avut ocazia să o

convingă, iar ea a acceptat
foarte uşor. Datorită acestor
ajutoare au rămas în viaţă
mulţi evrei. Şi Regina Mamă a
fost distinsă de Israel cu mer-
itul „Drepţi între popoare”.
Aceste lucrururi trebuie spuse,
pentru că dacă politica lui An-
tonescu a fost nefastă, o serie
întreagă de oameni politici au
luat atitudine contra purificării
etnice care se desfăşura. Tre-
buie adus un omagiu şi con-
sulului român de la Oradea,
care a scos câţiva evrei care
erau trimiţi la Auschwitz. În
afară de Treuelle a existat un
lanţ de solidaritate, desigur mi-
noritar, dar a existat. Iar de
acest lucru trebuie să ne am-
intim. Cazul Banatul şi Transil-
vaniei de Sud este diferită.

Ce s-a întâmplat în
zona de Vest?

În 1942, trenurile erau
gata pentru a deporta evreii
din Banat şi Transilvania de
Sud în lagărele morţii din
Polonia. Deoarece în 1941
sub presiunea Germaniei
naziste, Guvernul Antonescu
a acceptat să trimită în Polo-
nia pe ultimii evrei care au mai
rămas în România, din
Moldova, Muntenia, Banat şi
Transilvania de Sud. Aproxi-
mativ 290.000 de evrei. Atunci
a intervenit Alexandru Şafran
şi cu alţii, pe lângă mitropolitul
Bălan, care era conferosul lui
Antonescu, şi s-a obţinut un
miracol. Deportările au fost
amânate. Şi de la o amânare
la alta, la care au pus umărul
evreii bogaţi din zonă, precum
baronul Neumann, evreii nu
au mai fost trimişi în lagărele
morţii din Polonia. Aşa se face
că jumătate de evrei din
România au putut rămâne în
viaţă. Din păcate cealaltă
jumătate s-au pierdut. Trage-
dia în Transilvania de Nord
este în culpa autorităţile
maghiare şi germane. Imensa
lor majoritate au fost trimişi la
Auschwitz. Erau 150.000 în
total. 135.000 au fost nimiciţi.
Avem cifre exacte. Peste
110.000 în lagărul de la
Auschwitz, ceilalţi omorâţi în
lagăre şi detaşamentele de
muncă forţată. Cât de impor-
tant este ca lumea să îşi
amintească mereu de aceste
orori? Nu trebuie să uităm. În
ebraică există un cuvânt
„zahor”, care înseamnă
„aminteşte-ţi”. Trebuie să fim
foarte atenţi în a aduce orice
fel de acuze colective. Nu
există aşa ceva… Dar trebui
spus adevărul. Şi eu am reuşit
prin cărţile pe care le-am pub-
licat să prezint realitatea
istorică aşa cum a fost. Pentru
ca aceste orori să nu se mai
întâmple. Necunoaşterea dă
naştere la prejudecăţi. Rasis-
mul este frica de cealălalt. Şi
frica provine de la
necunoaştere. Iată de ce e im-
portant ca în cărţile de istorie
şi în cărţile religioase să se
prezinte istoria aşa cum a fost.
Într-o lumină nu cum am vrea
noi să fi fost, ci aşa cum a fost.
Să îi prezentăm pe evrei aşa
cum au fost evreii, cum au trăit
de-a lungul istoriei. Trebuie

spus adevărule, interpretările
merg de multe ori spre
exagerări.

Cum rămâne cu cei
care neagă holocaustul?

Din păcate încă există un re-
vizionism şi un negaţionism.
Negaţioniştii sunt cei care
neagă realitatea holocaustu-
lui, a shoahului. Neagă reali-
tatea nimicirii celor peste şase
milioane de evrei din Europa
civilizată a secolului XX.
Revizioniştii relativizează. Nu
au fost chiar şase milioane,
poate patru, trei, două mil-
ioane… Eu spun că a fost un
lucru excepţional că s-a putut
obţine mărturia martorilor şi
celor care au supravieţuit
(chiar şi a celor decedaţi, prin
spiritism şi comunicare
trnscedentală – n.n.).

Este holocaustul un
fenomen unic printre
masacrele de pe glob?

Categoric. Sunt cur-
suri care arată unicitatea
fenomenului genocidal. Ceea
ce numim noi a shoahului.
Este fenomen unic. Mascre au
avut loc în istorie. Dar aici e
vorba de o politică deliberată
de a nimicii un întreg popor.
Oameni care s-au născut într-
un pat şi nu în altul. „Crima” lor
era că s-au născut. Să
comparăm cu genocidul arme-
nilor. Dacă un reprezentant al
Imperiului Otoman venea să
ucidă un armean (au fost
omorâţi până la 1,5 milioane
de armeni în Primul Război
Mondial), iar acesta spunea
că trece la Islam, atunci per-
soana respectivă nu era ucisă.
Dar un preot catolic care nu
putea să dovedească cu acte
botezul bunicilor, mergea clar
la Auschwitz. Asta este unci-
tatea fenomenului nazist. La
pogromul de la Iaşi au fost
omorâţi şi evrei creştini, care
s-au botezat. Nu contează că
ai devenit creştin, tu trebuie să
mori pentru că eşti evreu. Asta
este unicitatea fenomenului
care în ebraică se numeşte
„shoah”. Prefer să spun şi eu
aşa pentru că înseamnă „nimi-
cire”, iar acesta nu are nevoie
de un adjectiv.

Simţii o revenire a
sentimentului antievreiesc în
Europa?

Din păcate există un
antisemitism puternic astăzi.
În special datorită
fundamentaliştilor islamici
care au transmis conflictul din
Orientul Mijlociu în Europa.
Pentru prima dată copii de
evrei au fost omorâţi în Franţa,
în 2012, într-un liceu evreiesc
de la Toulouse, de către un
fundamentalist musulman. În
timpul războiului evreii au fost
omorâţi prin deportare, în Eu-
ropa de răsărit, nu în Franţa.
Pentru prima da după război
s-a întâmplat acest lucru. Este
real şi trebuie să fim foarte
vigilenţi. Sunteţi îngrijorat?
Dintr-un anumit punct de
vedere sunt îngrijorat. De
aceea rolul profesorilor,
jurnaliştilor este e a informa.
De a informa care este reali-
tatea. Multe persone nu ştiu

istoria recentă a României,
darmite alte lucruri. Nu trebuie
să se ajungă la extremităţi.
Pentru că dacă va veni o criză
economică importantă,
minorităţile vor avea fără
îndoială de suferit. În fond
minorităţile, sunt adevăratul
liant al Europei, unde se
acceptă ideea de a avea iden-
titate multiplă. Putem fi români
deşi suntem de naţionalitate
maghiară sau germană. Se
numeşte multculturalitate. Şi
franezul poate fi catolic,
protestant, evreu, musulman,
corsican, alsacian, iar acum e
european. Pentru noile
generaţii este un lucru extrem
de important pentru a le arăta
faptele istorice aşa cum au
fost. Comemorarea Holoasu-
tului este un lucru extrem de
important. Să fim atenţi la an-
umite derapaje care mai
există, cum a fost colindul
antievreiesc de la Cluj.

Este incredibil cum
oamenii nu şi-au putut da
seama de acest lucru. Şi
atunci unde este optimismul?

Sunt optimist că
tânăra generaţie vrea să ştie.
Sunt cursuri în România de-
spre istoria evreilor care au
trăit timp de secole pe aceste
meleaguri. Nu putem şterge o
istorie multiseculară percum
istoria evreilor din România.
Au fost peste 800.000 de
evrei, era a patra din lume cu
populaţie evreiască. Nu au
rămas nici măcar unu la sută,
circa 6.000 de oameni. Dar au
rămas cimitirele şi sinagogile.
Peste 80 de sinagogi şi aprox-
imativ 800 de cimitire. Am
ajuns la un moment important.
Este momentul să nu uităm!

Ştiţi că forumurile de
pe internet, mediul virtual din
România este încă plină de
mesaje antisemite?

Dacă vreţi să mă
întrebaţi dacă România este
antisemită, am să spun că nu!
România nu este antisemită,
dar din păcate sunt antisemiţi
în România. La fel este şi în
Franţa, care nu e o ţară
antisemită. Dar din păcate
sunt antisemiţi şi acolo. Nu
cunosc evreii, nu cunosc isto-
ria poporului evreu, nu sunt la
curent, dar sunt îndoctrinaţi.
Spre exemplu, sunt
îndoctrinaţi cu idei despre
evreii care participă la com-
plotul mondial. Aceste leg-
ende prind la persoane care
nu sunt la curent. Intelectualii
şi pseudointelectualii poartă o
foarte mare rsponsabilitate.
Să aibă grijă ce spun, pentru
că nasc ideologii. În România
nu au fost numai români. A
fost o coabitare cu minorităţile
naţionale şi lingvistice. Asta
demonstrează bogăţia
spiritualităţii româneşti. În
copilăria mea am putut sesiza
dilemele convietuirii, cu toate
aspectele ei. Pozitive şi nega-
tive. La scoala din Hârlău, at-
mosfera de după război m-a
marcat pentru toată viaţa. În
Franţa nu sunt doar francezi,
există tot felul de persoane
emigrate din alte ţări. E impor-
tant să transmitem noilor

generaţii că Europa se
construieşte. Fiecare
persoană arte locul său în
noua Europă. Dar trebuie să
fim vigileni.

De cine depinde să nu
mai avem de-a face orori pre-
cum holocaustul?

Depinde de noi, de
guvernele din diferite ţări. În
Franţa a existat un pseudo-
umorist, adapt al islamului,
care avea o serie de sketchuri
în care nu numai că îşi bătea
joc de evrei, ci şi de shoah…
În sfarsit, guvernul Francez a
intervenit, iar spectacolele au
fost respinse. Dar pe Internet
găsim o literatura negationistă
teribilă. Trebuie reacţionat de
fiecare dată când putem. Tre-
buie să arătăm că există soli-
daritate şi respect pentru cei
care au murit. Altfel aceşti
martiri vor muri a doua oară.
Sunt un partizan al dialogului
iudeo-creşti în Europa.

Cine este profesorul
Carol Iancu Profesorul Carol
Iancu s-a născut în 1946, într-
o familie de evrei-români din
Hârlău, în judeţul Iaşi. S-a dis-
tins mai ales prin lucrări din
domeniul istoriei evreilor şi a
relaţiilor internaţionale. Este
considerat un specialist în is-
toria modernă a României.
Carol Iancu şi-a făcut studiile
şcolare elementare şi liceale
în localitatea sa natală şi şi-a
dat bacalaureatul la liceul
„Costache Negruzzi” din Iaşi.
În 1963 a emigrat din Româ-
nia în Israel şi a studiat la Uni-
versitatea Ebraică din
Ierusalim, unde a obţinut titlui
de master cu „magna cum
laude” şi apoi în Franţa, la uni-
versitatea Aix-en-Provence,
unde a devenit doctor în litere
şi în ştiinţe umaniste. Este
profesor de istorie
contemporană la Universi-
tatea Paul Valéry din Montpel-
lier. Este şi director al
„Centrului de studii şi cercetări
evreieşti” din Montpellier şi
este co-preşedinte al
Asociaţiei pentru înţelegere
iudeo-creştină în Franţa. O
parte dintre cărţile sale au fost
traduse în limba română la ed-
itura Hasefer. O parte
însemnată a cercetărilor şi
cărţilor lui Carol Iancu s-au
concentrat pe istoria evreilor
din România în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea
şi prima jumătate a secolului
al XX-lea”.

●
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DDar de ce să-l ni-l ia
cu de-a sila?… Că poate
devine poporul vigilent și
iese în stradă… Și nu le 
mai ies alte grozăvii
neconstituționale, mult mai
grave. Mai bine îl lucrează
chiar cu instrumentele deli-
cate ale democrației. Că în
setul de inox al
„implementării/consolidării
democrației” mai există și
un forceps, asta e!, parte de
ghinion neluat în seamă (trei
decenii). Și apoi, de unde 
să aibă habar omul 
simplu ce se poate 
face printr-o „intervenție”
macroguvernamentală?…

Guvernanții s-au
repliat. Nu mai trag de Pi-
lonul II să semene îm-
brânceala lor cu banii noștri
a naționalizare. Vorba Isto-
riei: dacă o faci să semne a
altceva (nici măcar să
semene, ci doar să-i dai un
nume derutant!), poți să faci
și un genocid în masă, nu?!

Așa că, Pilonul II
devine „opțional”! Păi,’ nu în
asta constă esența
democrației: libertatea de a
alege? Fie și ca impresie a
existenței posibilității de a
opta… Că esența asta
„tare” a ajuns să stea într-o
fiolă pe care o va sparge
Statul, când va avea nevoie,

nu se mai spune la
„prospect”. Pentru că pentru
o democrație funcțională nu
există prospect… Sau cel
puțin nu ne-am îngrijit noi să
creionăm unul în aproape
trei decenii postdecembriste
(decenii nu atât de
democrație cât de atacuri la
democrație…). Ar fi fost mai
important chiar decât piatra
aia funerară pe care ne-am
mai bătut o dată (și atât!)
capul să o punem la
căpătâiul unui sistem de-
funct. Ce s-a zvârcolit a
moarte, dară care, fără o
lustrație (măcar atât!), a
renăscut în ceea ce ar
putea deveni chiar coșmarul
democrației noastre: som-
nul rațiunii…

Tehnica de lucru e
simplă. Îi lăsăm norodului
impresia că are un drept
fundamental, acela de a
alege, ba, o să-i și subliniem
cât de important este să
aleagă. Iar pentru a-i face
„alegerea” mai ușoară, în
cazul de față, aplecarea mai
grabnică spre ceea ce tre-
buie să aleagă, mutarea
banilor de pensii în Pilonul I,
se vor croșeta și scenarii ce
vor face sinistrele fonduri de
investiții din deja trecutul
nostru de contemporani (!)
să pară simple adieri de
„vânt” față de ceea ce pot
stârni guvernanții.

Am uitat cum a
aranjat „Statul” (de fapt,

„ei”!) lucrurile când o com-
panie privată de asigurări a
devenit prea vocală vizavi
de ce voia să facă statul cu
banii noștri din pensiile pri-
vate? Cum a fost pus sis-
temul privat cu botul pe labe
după ce s-a dat o amendă
uriașă, nici până azi
motivată credibil (bașca
legal…)?

La fel se va proceda
și acum… Ba, vor apărea și
„dovezi” (că între timp
guvernanții nu au stat dege-
aba, au întins capcane fon-
durilor de pensii private, au
agățat cuie, au pus pi-
uneze!) că administratorii de
acolo, dacă nu și-au bătut
deja joc de banii
deponenților, tocmai se
pregăteau să o facă.

Tot nu va fi suficient
de credibil? Mergem mai
departe! Antamăm o coadă
de topor, îi dăm „mălai” să-și
cumpere parcele în Mada-
gascar și îl punem să facă
un matrapazlâc exact cât să
dovedească intenția de
fraudă și pentru ceilalți. Că
dacă nici la generalizarea
răului nu se pricep
guvernanții, atunci la ce?!

Or, chiar și cu o
simplă campanie de intoxi-
care iar deponenții vor avea
tot dreptul să acționeze, cu
mult înainte de a se întreba
unde este adevărul… Iară
când vor sta să caute și un
răspuns, după ce-și vor fi

mutat deja banii, oricum nu
va mai conta. Banii de pen-
sii vor fi acolo unde au vrut
guvernanții: la temelia pi-
lonului bugetar. Cât să
susțină șubreda structură a
statului, a prezentului tot
mai peticit cu banii noștri pe
mai multe generații

Statul nu mai are
bani… Nimic nou. Dar nu
lipsa banilor ar fi o
problemă. Ci lipsa de viz-
iune a celor ce ne conduc.
Care nu știu să facă bani, ci
doar să-i cheltuie pe cei luați
cu japca, guvernanții
rămânând în mare parte
niște fătuci de prompter de
partid. Fără analize proprii,
fără curajul de a-și asuma
anumite decizii.

Se simte prăpădul,
guvernanții aducând Statul
în situația de a-și pune
fustele în cap pentru un ban
la buget. Dar cum nici un
privat nu va trage pe cen-
tura politică pentru a da bani
unei traseiste depășite,
atunci, guvernanții devin
agresivi. Și vor lua de peste
tot.

Iar pentru asta au
pregătit și un nume ispititor:
Împrumuturi de stat cu
dobândă zero. Că așa face
mârlanul ajuns în fundul gol:
deși nu are un chior în buzu-
nar strigă că dă împrumu-
turi. Și fără dobândă.

Unde bat aceste
„împrumuturi” atât de gen-

eroase? Simplu. La inser-
area, la început prin
neprihănite „note de sub-
sol”, a principiului „cost
sharingului”.

Vor începe cu
învățământul (prin „imple-
mentarea unui sistem de
acordare a unor credite în
vederea susținerii cheltu-
ielilor legate de accesul,
studiul și întreținerea
elevilor/studenților”), unde,
dacă țara va accepta aceste
„împrumuturi” fără dobândă,
care ne vor înrobi copii,
statul va ajunge să scadă
din cota sa de participare.
Se va ajunge să se
„îngrijească” doar de banii
profesorilor (mărite, să nu
comenteze liderii de sindicat
măgăria!), restul finanțărilor
necesare urmând să vină
dinspre progeniturile cu
drag de școală și părinții/tu-
torii acestora. Că dacă ul-
timii tot fac bani pe afară,
măcar să-i trimită în țară cu
folos, nu după modelul altui
fost sinistru, ministrul Rus.
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CCei 28 de ani de post-
decembrism s-au vădit a fi un
indiscutabil dezastru pentru
grosul românilor aduși la sapă
de lemn și o gură de rai pentru
ciocoimea ieșită din uterul am-
atorismului politic. Doar astfel
avem explicația apocalipsei
moral-spirituale, economice și
sociale de la noi,  țară complet
dată peste cap și fără șanse
reale de redresare într-un timp
cât de cât rezonabil. De parcă
o explicație sau, mă rog, un set
de explicații iscusite ne-ar
putea face să uităm de mineri-
adele și baroniada ilesciană,
de neizbânzile Convenției De-
mocratice și inconsistența
politicii emilconstantinesciene,
de scandalurile și hăhăielile
băsesciene dintr-un deceniu
complet ratat (la sfârșitul celor
două mandate, Traian
Băsescu a recunoscut cu cin-
ism că lungul și penibilul lui
meci cu sistemul a fost nul!),
precum și de prezentul tăvălug
al scumpirilor și inflației, care –
susțin cele mai cu moț
căpățâni din coaliția pesedisto-
aldistă – s-ar datora fie unei
conspirații internaționale, fie
protocoalelor încheiate între
Direcția Națională Anticorupție
(DNA) și Serviciile noastre se-
crete, fie antisemitismului
instituțional (sic!) practicat de

liderul liberal Ludovic Orban
prin plângerea penală făcută
împotriva tandemului Dăncilă –
Dragnea, după sfidătoarea și
neinspirata vizită întreprinsă pe
furiș de aceștia în Israel.

Să le luăm pe rând:
1) Conspirație

internațională împotriva unei
coaliții neperformantă până la
ridicol, respectiv împotriva unei
țări fără economie, cercetare
fundamentală și secrete mil-
itare? Să fim serioși! În cele
aproape trei decenii de post-
decembrism, noi n-am stârnit
interesul străinilor, îndeosebi al
vesticilor, prin nicio realizare
notabilă în plan ideal și/sau
material, ci prin cu totul
altceva: fabuloasa inconștiență
cu care autoritățile mătrășesc
(din incompetență, servilism
sau ticăloșie) inteligența și
resursele naturale ale acestei
țări, corupția concretizată în
impostura academică și hoțiile
cu ștaif ministerial, scandaluri
politice ca la ușa cortului, at-
acuri la baionetă împotriva
Justiției, pe scurt, gama
diversificată de probleme
mioritice, prin care ne-am asig-
urat o jalnică faimă în Uniunea
Europeană și dincolo de ea.

2) Întrucât lupta îm-
potriva corupției la nivel înalt
este o importantă problemă de
siguranță națională, mult
dezbătutele și hulitele proto-
cale dintre DNA și Serviciile se-
crete nu puteau fi încheiate pe

șestache între capii celor două
părți, vasăzică fără știrea și
încuviințarea Consiliului
Suprem de Apărare a Țării
(CSAT) de la acea vreme. Or,
nu numai că șeful DNA nu face
parte din această structură
ultragalonată (din CSAT fac
parte următorii: șeful statului în
calitate de  președinte al Con-
siliului, premierul cu calitatea
de vicepreședinte, ministrul
Apărării Naționale, ministrul In-
ternelor, ministrul Afacerilor Ex-
terne, ministrul Justiției,
ministrul Economiei, ministrul
Finanțelor Publice, directorul
Serviciului Român de
Informații, directorul Serviciului
de Informații Externe, șeful
Statului Major al Apărării, con-
silierul prezidențial pe prob-
leme de securitate națională),
dar trebuie reținut că toate
hotărârile sunt luate de acest
for cu unanimitate de voturi!

Astfel stând lucrurile 
în această preadelicată
chestiune, mă îndoiesc că di-
rectorii celor două structuri
informaționale au demarat
aventura protocoalelor fără
unda verde venită dinspre
CSAT, care undă verde are
miraculoasa putere să-i ex-
onereze de orice vină pe toți
cei implicați, inclusiv pe enig-
maticul Florian Coldea. Că
doar asta este menirea decizi-
ilor colective (guvernamentale,
parlamentare, consilierești) –
membrii tuturor acestor

instituții centrale și din teritoriu
să poată fi judecați doar de is-
torie, oricât de nocive ar fi ele
(deciziile și instituțiile) pentru
neam și țară!

Și încă ceva revelator-
năucitor vizavi de politrucii
postdecembriști: Traian
Băsescu și Călin Popescu-
Tăriceanu susțin cu
înverșunare că nici usturoi n-
au mâncat și, deci, nici gura nu
le miroase, cu toate că la vre-
mea înjghebării protocoalelor,
primul era președintele țării și
al CSAT-ului, iar cel de-al
doilea era premier și
vicepreședinte al respectivului
Consiliu…

Dar, adaug eu, dincolo
de metodele întrebuințate pen-
tru strângerea probelor  (nițel
neortodoxe la nivel teoretic și
individual, întru totul justificate
la nivel național), faptele
există. Prin urmare, ăsta fiind
fondul problemei (nu-i numai
corupție la nivel înalt, ci și
corupți dovediți!), nu putem să
nu fim de acord cu Machiavelli
că „Scopul scuză mijloacele”…

3) Dacă vizita în Israel
a Vioricăi Dăncilă și a
„tătucului” Dragnea era cușeră,
adică fără ca cei doi să fi uzur-
pat atribuțiile președintelui, se
subînțelege că nu exista 
nici plângerea penală a
cetățeanului Ludovic Orban.
La urma urmei, o atare plân-
gere putea fi făcută de orice
cetățean cu niscaiva

discernământ, nu neaparat de
liderul celui mai răsărit partid
din anemica noastră dreaptă,
gest care a dat naștere la
nenumărate speculații privind
tentativa prezidențialo-
opoziționistă de răsturnare a
„performantului” Guvern
Dăncilă.

Care sunt posibilele
urmări ale demersului orban-
ian? Potrivit Constituției (evi-
dent, pe baza unor probe
indubitabile), președintele
României are posibilitatea să-l
suspende pe premier, dar
neputând să-l demită, nu se
rezolvă nimic, ci – dimpotrivă –
doar se prelungește și
adâncește criza politică. Iată
de ce, în actualul marasm eco-
nomico-social, nu pot să cred
că opoziția penelisto-useristă
ține morțiș să-și taie crenguța
politică de sub picioare prin
joaca de-a guvernarea. Oricum
sărmana Viorica nu are zile
multe ca premieriță a gafelor și
c o n t r a p e r f o r m a n ț e l o r ,
mazilirea ei fiind la mâna
acelora care acuma o susțin
pe rupte din considerente
politrucianiste, nicidecum din
simpatie sau respect.
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