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Mihalache

UUna din două! Ori
ăștia sunt mai ticăloși decât
„ăialalți”, ori sunt atât de
proști încât, nu le-au intrat
feluriții cai troiani în „gu-
vernare”, ci i-au înghițit de-a
dreptul… Sau, de fapt, au
venit chiar ei singuri, de
bună voie, aidoma unor
mânji politruci, și s-au aliniat
în herghelia de iepe și
mârțoage de pustă
maghiaro-ungurească…

Recentul comunicat
al Ministerului de Externe
privind situația doctoriței
Smicală reprezintă o
adevărată pagină-ferpar, un
bilet de alungare, la adresa
fiecăruia dintre noi… Pentru
noi, pentru ai noștri răsfirați
prin lume… Și este mai
cumplit ca mesaj decât
toate mârșăviile moșului
Mele’ la adresa Diasporei,
de la alegerile trecute…
Măcar, atunci, nefericitul ăla
și-a pus toiagul de opor-
tunist pe post de barieră de
protejare a PSD-ului și s-a
foit tâmp cu atavismele lui
comunistoide. Și avea și o
scuză, ba, chiar mai multe,
și nu doar cele date de
vârstă…

Dar ăștia, liberali ce
ar trebui să lupte suis-
generis pentru orice formă
de libertate, ăștia verzi încă
pe lângă mătrăguna aia
roșie, devin mai stacojii în
ură și nepăsare decât
mâzga de ciumă?!… Pe
care să nu ajungem a o re-
greta, ca biată pojghiță de
indiferență și trădări ce se
va dovedi poate că a fost
față de nămolul ăsta osificat
în trădări și „vendette” al lib-
eralilor…

Mult prea repede,
liberalii își azvârlă umorile
strănutului de aroganță în
ciorba noastră leșinată…
Care nici măcar a fasole
împuțită de așteptările a trei
decenii nu mai aduce… Mult
prea repede după ce ne-a
executat părți de amprentă
de identitate, cea formală, e
drept, din nume și titulaturi,
dar atât de necesară, liber-
alii vin și lovesc iarăși în
identitatea noastră, strivind
durerile de pântec ale unei
mame ce-și strigă nedrep-
tatea. Pe care o ignoră pen-
tru că nu le pasă; nu le pasă
de cuvântul ei, de strigătele

ei…
După ce ne-au

„pălmuit” întreaga familie a
românilor răspândiți în lume,
după ce ne-au stigmatizat și
eliminat sintagma Identității
Naționale dintr-o denumire
oficială, e adevărat, pe hâr-
tie, dar o hârtie ce putea fi
transformată în turnesol de
un următor ministru, de un
funcționar, de un om iubitor
țară, liberalii lovesc acum o
mamă atât de greu
încercată… Încercată nu
doar de ticăloșiile statului
finlandez, ci și de mârșăviile
abandonului și traficării ei de
către guvernanții noștri…

Iar ea nu mai este
doar victima regimului
pesedist. Nu mai este vic-
tima unui singur regim
politic, ci, de azi, de acum,
de la momentul emiterii miz-
erabilului comunicat al Min-
isterului de Externe, este
pradă unui al doilea regim,
opus doctrinar, cel „liberal”
(fie și numai ca nume, căci
filonul răului este același).

Or, este halucinant:
luptăm, ne vărsăm sângele
prin teatrele de război ale al-
tora, iar în conflictele în care
cad victime românii noștri
nu suntem în stare, nu
vrem, să vărsăm, nu sân-
gele unor funcționari, unor
consuli adormiți, unor
miniștri ce dezamăgesc prin
starea lor de a fi, ci măcar
stropi de cerneală
diplomatică. Și nu este
nevoie de un Titulescu, de
un Gafencu ori, luați aminte
liberali!, de un Take Ionescu
pentru a spune lumii că nici
un cetățean al acestei țări
nu poate fi tratat așa, ba,
când este vorba despre
copiii noștri, lupta unei
mame devine și războiul
nostru ca Națiune.

Citând comunicatul
MAE de a nu se implica în
apărarea doctoriței Smicală,
prima pornire este aceea de
a verifica dacă în actele
noastre de identitate mai
scrie România, dacă nu am
devenit cumva „Republica
Hungro-Orbaniană”… Mai
ales că Statul Român, prin
acest jalnic comunicat ofi-
cial, se dezice de cetățenii
săi, subliniind că Ambasada
României nu este refugiul
cetățenilor români aflați la
ananghie și nu le oferă
protecție, lăsându-ne sinis-
tra impresie că și acest
„mare” B. Aurescu este doar

o (altă) coamă de cal troian.
Și face jocul pesedeului
pentru ca liberalii să-și rupă
gâtul cu mult înainte de mo-
mentul la care ar trebui ca
PSD, sau cum se va mai
chema mizeria roșie, să-i
facă rost de tichetele de ple-
care.

Aici, „acasă” (deja
cu multe rânduri de
ghilimele), instituțiile ne
tratează fățiș ca pe niște
cetățeni de mâna a doua,
prima mână având degetele
unse cu spuza azilanților,
emigranților și a fel și fel de
bufnițe apatride ce își
găsesc refugiul aici (totul
pentru a se masca
adevărata colonizare a
României, și nu cu fire de
nisip, ci de-a dreptul cu
„dune” ce se revarsă, în val-
uri, peste identitatea
noastră).

Ambasadorul nostru
în Finlanda nu doar că i-a
refuzat doctoriței Smicală
dreptul de azil în singurul
colț de Românie din acea
lume înghețată, ci a asmuțit
și poliția asupra ei! Or, dacă
indiferența și neprotejarea
propriilor cetățeni constituie
neglijență și abuz în servi-
ciu, apelarea la poliția statu-
lui finlandez abuzator pentru
a o ridica pe doctoriță chiar
de la poarta instituției (prac-
tic, de la poarta colțului de
Românie), constituie o
infracțiune, nu?!

Iar „ferparul” este
departe de a-și fi scris ul-
timul rând… Prin suferința
unei mame, avem în fața
ochilor „scriptul” ce ni se
pregătește ca neam și
țară… Dar îl înțelegem
oare?… Pricepem, de pe
marginea prăpastiei, că, așa
cum ea a fost refuzată,
alungată, tratată și predată
ca o infractoare de către
instituțiile Statului Român,
așa vom păți și noi, aici,
acasă?…

●

Rugă pentru Rugă pentru 
ȚarăȚară

Al. Stănciulescu

Bârda

PPărinte, Împăratul
cerului și al pământului, al
veacurilor și al speranțelor
noastre, spre Tine înalț această
rugă la ceas târziu de noapte.
Mi-e sufletul zbuciumat ca
marea în furtună, mi-e teamă
de ziua de azi, de ziua de
mâine, de viitorul ce se
conturează la orizont. Nu mă
rog pentru mine, – sunt zgaibă
fără preț -, ci pentru Neamul
meu ce vine din neguri de vremi
și se îndreaptă spre veșnicii.
Mai mult ca oricând el are
nevoie de ajutorul Tău spre a
nu se poticni.Ai fost cu noi,
Părinte, de când am fost în
fașă. Ne-ai așezat aici, la
răscrucea relelor  și-n drumul
tâlharilor. Ne-ai dat o țară cum
nu e alta mai frumoasă, în care
ai așezat toate minunățiile și
bogățiile lumii. Au venit peste
noi ca să ne ceară pământ, și
apă, și  aur, și copii, și grâne, și
miere, și sare, și bani și tot ce
se găsea ori nu se găsea pe
aici. Din toate punctele cardi-
nale s-au slobozit peste noi
hămesiții vremii, fie că au fost
perși, fie romani, fie goți, fie
avari, fie pecenegi, fie cumani,
fie slavi, fie tătari, fie maghiari,
fie turci, fie austrieci, fie ruși sau
nemți sau alte nații. Mereu am
fost printre cizmele coloșilor,
gata-gata să ne strivească.

Cu unii ne-am luptat
până la ultima picătură de
sânge și de multe ori am  reușit
să-i batem și să-i alungăm; cu
alții am încheiat înțelegeri și i-
am ținut departe dându-le din
toate ale noastre. Numai Tu,
Părinte al veacurilor, mai poți ști
cu câte bogății ne-am plătit
dăinuirea noastră pe aceste
plaiuri. Și, totuși, bunul cel mai
de preț nu ni l-au luat, deși atâta
ar fi vrut… ! Am reușit să ne
păstrăm sufletul! L-am fi păstrat
și l-am fi apărat de-ar fi trebuit
să dăm și cenușa din vatră. De
l-am fi pierdut pe el, am fi pier-
dut credința, limba, doina, jocul,
portul, modul de a fi și a gândi,
într-un cuvânt, am fi pierdut
identitatea noastră. Părinte bun,
numai orbi de-am fi și n-am
înțelege că doar mila Ta și aju-
torul Tău ne-au ocrotit și ne-au
adus până astăzi prin istorie.
Numai orbi de-am fi și n-am
vedea cum au pierit ca fumul
acei coloși care au vrut să ne
radă de pe fața pământului. Ei
au pierit și noi am rămas. De-
spre ei se mai vorbește în câte-
o carte de istorie, noi, poporul
acesta mic și resfirat pe toate
văile Carpaților, poporul acesta
care Te-a avut pe tine întot-
deauna reazim și stăpân a
supraviețuit și vrea să meargă
mai departe, până la sfârșitul

veacurilor. Fără Tine am fi fost
ca un trib risipit de barbari, ca
atâtea altele, despre care doar
Tu mai știi. Părinte al veacurilor,
toți ne-au luat bogățiile materi-
ale, pământești. Astăzi au venit
alții, mult mai periculoși, care ne
vreau sufletul nostru, care
vreau să rămânem o amintire
pentru generațiile viitoare. Ni se
risipește Neamul, Părinte, ne
rămâne țara pustie! Cu fiecare
înmormântare rămâne și câte  o
casă încuiată pentru totdeauna.
Avem nevoie de ajutorul Tău să
schimbăm gândurile și
mentalitățile confraților noștri.
Fă Tu ceva, ce noi nu putem, ca
să ni se întoarcă cei plecați
acasă, să-și iubească țara mai
mult decât banii străinilor.  Fă-i
Tu să aibă mai multă încredere
în viitor, să-și lase copiii să vină
pe lume, să nu le fie rușine că
sunt români. Fă-i Tu, Doamne,
să se bucure de viață, să nu
mai fie atâta tristețe pe fețele
românilor Tăi. Te-am iubit,
Doamne, prin moșii și strămoșii
noștri. Pământul românesc este
îngrășat de carnea și de sân-
gele celor ce au apărat biseri-
cile și mânăstirile Tale, credința
creștină ortodoxă. Pământul
românesc este plin de oseminte
și de moaște ale sfinților, pe
care numai Tu îi știi. Pământul
românesc este împodobit de
casele Tale, pe care  Ți le-am
zidit în fiecare așezare tocmai
ca să fii cu noi, cât mai aproape
de noi. De două mii de ani Îți
înălțăm rugăciuni, cântări, col-
inde și liturghii, cum poate nici
un alt popor n-o face, tocmai
fiindcă am înțeles că fără Tine
suntem pulbere și vânt. Suntem
ai Tăi, nu ne lăsa în ghearele
pierzării. Dă-ne, Doamne minți
deștepte, inimi mari, puterea de
a alege oamenii cei mai potriviți
și capabili, care să ne conducă.
Avem nevoie de conducători
înțelepți,  buni patrioți și buni
creștini, oameni care să se
dedice trup și suflet Neamului,
ci nu intereselor proprii. Dă-ne,
Doamne, conducători înțelepți,
care să știe să ne conducă
printre stâncile amenințătoare.
Dă-ne, Doamne la cârma țării
oameni care să ne dea legi
menite să aducă dreptatea
adevărată în țară, să facă să
renască entuziasmul și
dragostea de viață și de patrie,
dragostea de muncă și de
învățătură, încrederea în oa-
meni și în instituții. 

Ține-ne, Doamne, ca
să-Ți mai cântăm și de aici
înainte colinde de Sărbători.
Așa păcătoși cum suntem, dar
suntem ai Tăi dintotdeauna și
Te iubim și noi după puterea
noastră. Ocrotește-ne cu pu-
terea și cu dragostea Ta acum
și până la sfârșitul  veacurilor,
Amin!

●
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Ion

Coja

CCartea Neagră,
scrisă de evreul Matatis
Carp şi publicată în anii
1947-48, are trei volume,
dedicate, în ordine, mo-
mentelor de grea cumpănă
prin care au trecut evreii 
din România: guvernarea
legionară, pogromul de la
Iaşi şi deportarea în
Transnistria. Cartea Neagră
se citeşte în mare grabă.
Mai exact spus, se
frunzăreşte. Este o carte
…jenantă. Nu cred că s-a
găsit cineva s-o citească
atent cap-coadă. Eu, ca
român şi ca om, citind la
această carte, am fost
mereu încercat de două
sentimente contradictorii, iar
fiecare dintre aceste senti-
mente mă zorea să las mai
repede cartea din mână: (1)
sentimentul ruşinii că au
putut fi săvârşite crimele de-
scrise şi inventariate, şi (2)
sentimentul ruşinii că au-
torul inventează aceste
crime sau măcar le
exagerează numai, cu bună
ştiinţă, că adică minte!
Zilele trecute mi-am propus
să mai citesc o dată volumul
I din Cartea Neagră, dar să-
l „lecturez” metodic, cu
creionul în mână, având
trează atenţia spre a de-
scoperi (1) în ce fel autorul
se contrazice pe el însuşi şi
(2) în ce măsură pot fi găsite
confirmări – desigur, invol-
untare, pe care autorul le
aduce ipotezei „noastre”,
ipotezei că în ianuarie 1941
o bună parte din eveni-
mentele cuprinse în ceea ce
unii numesc azi „pogromul
de la Bucureşti” sunt de fapt
materializarea unei diversi-
uni la a cărei organizare şi
desfăşurare lideri evrei
importanţi, precum şi o
parte dintre „victime”, şi-au
dat concursul. Închei
această lectură cu o con-
cluzie: dacă procedam de la
bun început aşa, citind cu
maximă atenţie textul, nu ar
fi fost greu să găsesc ceea
ce am căutat apoi aiurea. Aş
zice că Matatias Carp a fost
cât se poate de corect şi ne-
a spus tot adevărul, dar nu
ni l-a servit „mură-n gură”,
iar noi nu ne-am priceput să
decriptăm corect mesajul
său! Iată acest mesaj:

Lucrul cel mai im-
portant pe care l-am scăpat,
l-am trecut cu vederea, este
acela că însuşi Matatias
Carp ştie, recunoaşte şi ne
informează, corect, că nu
legionarii au organizat şi
declanşat rebeliunea, ci
autorităţile. Textul este in-
echivoc, la pagina 73: „De
aceea, provocând rebeli-

unea, care în acel moment
periculos a scăpat populaţia
evreiască de la exterminare,
generalul Antonescu nu a
fost însufleţit de vreun în-
demn generos sau umanitar
cu privire la cei ce erau
atunci cele mai apăsate vic-
time ale legionarismului. A
provocat rebeliunea pentru
că avea nevoie de dânsa.”
Aşadar, Ion Antonescu „a
provocat rebeliunea pentru
că avea nevoie de dînsa”!!
Spus cât se poate de clar!
Deci nu legionarii au provo-
cat rebeliunea! Deci 
sintagma „rebeliunea
legionară” nu este corectă.
Legionarii nu au avut con-
trolul „rebeliunii” devreme
ce nu ei au organizat-o şi
declanşat-o!

Paginile 74-75 sunt
paginile care trebuie citite
cu atenţia cea mai mare.
Mai întâi se face o succintă
descriere a ostilităţilor.
Matatias Carp separă
desfăşurarea rebeliunii „în
sectorul nordic al Capitalei
ţării”, de felul cum „s-a
desfăşurat rebeliunea în
cealaltă emisferă a
oraşului”. Spune „că nu a
fost nevoie de cine ştie ce
desfăşurare de forţe” pentru
a-i scoate pe legionari din
centrele lor de rezistenţă:
„Când Generalul s-a hotărît
să lichideze rebeliunea, n-a
avut nevoie decât de câteva
ceasuri: de la orele 2 mp.m.
până spre noapte.” 

Care au fost 
„centrele de rezistenţă
legionară”? „Prefectura
Poliţiei Capitalei,
Direcţiunea Generală 
a Securităţii Statului,
Cazarma Gardienilor pub-
lici, Casa Verde din
str.Roma, Sediul Corpului
Muncitoresc Legionar din
str.Călăraşi etc.” Cu alte cu-
vinte, Matatias Carp
confirmă toate sursele le-
gionare care afirmă că în
ianuarie 1941, în timpul re-
beliunii, legionarii nu au at-
acat pe nimeni, ci au
mărşăluit prin centrul
Capitalei, scandând lozinci
anti-masonice (sau iudeo-
masonice), apoi s-au bari-
cadat în clădirile pe care le
administraseră până atunci,
de unde, fără să opună o
rezistenţă serioasă, au fost
scoşi de armată, „îm-
pleticindu-se în lungi şi
dezgustătoare convoaie
printre santinele”. Câţi au
fost aceştia? „Câteva mii”.

Confruntarea dintre
legionari şi armată s-a lăsat
cu „câteva victime căzute
de o parte şi de alta în luptă
dreaptă(sic!), câteva gea-
muri sparte, câteva ziduri
zdrelite de schije, un oficiu
public jefuit şi incendiat,
câteva birouri publice

răvăşite (…)” care astfel „au
marcat sfârşitul „erei le-
gionare”, pe care Horia
Sima o anunţase emfatic în
mesajul său de anul nou.”

În continuare, la
pagina 75 textul descrie
jaful şi prăpădul la care este
supusă „cealaltă emisferă a
oraşului, acolo unde bol-
nave tradiţii au făcut să se
îngrămădească, una lângă
alta, aşezările evreieşti. (…)
Deşi sectorul cel mai
ameninţat, ştiut ca atare de
cei ce au făcut totul ca re-
beliunea să izbucnească,
totuşi nimeni nu s-a îngrijit
să ia din vreme vreo măsură
de pază, dacă nu a avutului,
cel puţin a vieţilor omeneşti.
Din indolenţă sau cu di-
nadinsul (s.n.), o populaţie
de aproape o sută de mii de
oameni a fost lăsată pradă
bestiilor dezlănţuite.” Este,
probabil, fraza cheie a Cărţii
Negre. Invit onor cititorii s-o
mai …lectureze (oribile
dictu!) o dată, pentru a trece
apoi la o analiză de text
atentă.

Nu zăbovim prea
mult asupra expresiei „bol-
nave tradiţii”, care nu pare a
fi critică la adresa
bucureştenilor, ci a evreilor
bucureşteni, traiul în ghet-
tou fiind o tradiţie evreiască.
Iar la Bucureşti nu se poate
vorbi chiar de un ghettou.
Starea de spirit exagerat de
normală (sic!) a localnicilor
îi va fi împiedicat pe evreii
bucureşteni să-şi urmeze
genotipul…

Importantă, extrem
de importantă este secvenţa
care urmează, în care sunt
pomeniţi „cei ce au făcut
totul ca rebeliunea să
izbucnească”. Cine sunt
aceştia? În nici un caz le-
gionarii. Ci sunt unii care au
ştiut bine că „sectorul cel
mai ameninţat” era cartierul
evreiesc şi care au neglijat,
„din indolenţă sau cu di-
nadinsul”, „să ia din vreme
vreo măsură de pază”. Din
tonul de reproş care li se
face acestora, deducem că
ei aceştia, care au făcut
totul pentru ca rebeliunea
să izbucnească, nu aveau
cum să fie legionarii, ci unii
care aveau anumite obligaţii
faţă de cartierul evreiesc,
dar „din indolenţă sau cu di-
nadinsul” „totuşi nimeni nu
s-a îngrijit să ia din vreme
vreo măsură de pază”. Din
acest „totuşi” se înţelege
limpede că „cei care au
făcut totul ca rebeliunea să
izbucnească” ar fi trebuit, ar
fi avut obligaţia să se
gândească şi la securitatea
evreilor, „să ia din vreme
vreo măsură de pază”.

Mi se pare evident
că Matatias Carp nu are ast-
fel în vedere nici măcar

autorităţile. Coroborând
pagina 75 din Cartea
Neagră cu documentele de-
scoperite şi publicate de
Vladimir Alexe, ar rezulta că
(1) cei vinovaţi de indolenţă
faţă de populaţia evreiască
a cartierului evreiesc
aparţineau acestei populaţii,
erau evrei, şi că (2) în-
scenarea pusă la cale cu
concursul acestor evrei a
fost realizată cu un exces
de elan distructiv, cu un sur-
plus categoric de victime,
atât bunuri materiale, cât şi
vieţi omeneşti. Victime pe
care planificatorii nu s-au în-
vrednicit să le prevadă şi să
le evite. Caracterul aluziv al
reproşului, descifrabil numai
pentru cei în temă, iar nu
pentru cititorii de duzină ca
alde subsemnatul, este ele-
mentul care ne face să cre-
dem că cei vizaţi de
reproşul lui Matatias Carp,
la acea dată secretar gen-
eral al Uniunii Comunităţilor
Evreeşti din Vechiul Regat,
erau evrei cu rang important
în comunitatea evreiască.
Este un reproş adresat unor
colegi din fruntea evreimii
româneşti, adresat acelor
evrei care, în colaborare 
cu oamenii lui Eugen
Cristescu, au declanşat re-
beliunea. Căci, se mai
înţelege şi asta din textul de
la această pagină 75, An-
tonescu a provocat rebeli-
unea, dar alţii „au făcut totul
ca rebeliunea să
izbucnească”. Iar aceşti alţii,
după modul voalat şi aluziv
în care se referă la ei au-
torul, nu pot fi decât nişte
lideri ai evreilor, bine
cunoscuţi de autor, colegi
sau tovarăşi ai acestuia. Au
făcut ei o treabă bună, nimic
de zis, dar o puteau face
mult mai bine dacă nu
dovedeau oarece indolenţă!
…Cam acesta pare
înţelesul ciudatelor vorbe
ale lui Matatias Carp.

Acest reproş (sau
atac?) al autorului la adresa
liderilor evrei care au nego-
ciat rebeliunea cu Eugen
Cristescu şi au participat la
organizarea şi desfăşurarea
rebeliunii, mă determină să
nuanţez ipotezele deja for-
mulate: o parte cel puţin din
crimele invocate s-ar părea
că au fost chiar crime, adică
au existat şi evrei ucişi în
acele zile. Dar nu de le-
gionari, ci „de bandele
ucigătoare şi jefuitoare”
revărsate din periferie. Se
înţelege, citind printre rân-
duri, că aceste bande au
scăpat de sub controlul
celor care le-au organizat şi
le-au dirijat la început. Pe
aceşti organizatori îi vizează
cu discreţie reproşurile lui
Matatias Carp. El nu putea
să le spună propriu zis pe

nume şi nici să fie prea ex-
plicit, căci ar fi însemnat să
dea în vileag lucruri extrem
de neplăcute pentru comu-
nitate. Dar măcar atâta şi-a
putut permite: acest reproş
aluziv, pe care nu-l puteau
înţelege decât cei
dinlăuntrul afacerii…

Să recitim şi de-
scrierea „pogromului”:
„Cartierele evreieşti au fost
invadate de bandele
ucigătoare şi jefuitoare, o
dată cu primele semne ale
răzmeriţei, ba chiar mai
înainte. Începând de marţi,
pe la vremea prânzului,
până către revărsatul zorilor
de vineri, deci multă vreme
după capitularea rebelilor
(s.n.), bunurile şi vieţile
evreieşti au stat sub puterea
pistolului, a târnăcopului şi
călcâiului legionar. Aproape
70 de ore, o masă ce
cuprindea câteva zeci de
mii de oameni, bărbaţi,
femei şi copii, n-au avut altă
preocupare decât mal-
tratarea, distrugerea, in-
cendierea, furtul şi
asasinatul.

Atacul s-a produs
concomitent în toate
cartierele şi împotriva tu-
turor obiectivelor. (…) Per-
iferia a revărsat în zilele
acestea spre mahalalele
evreieşti pe toţi amatorii de
bunul altuia sub scutul celei
mai sigure impunităţi.”(s.n.)

Aşadar, rebeliunea a
continuat şi multă vreme
după capitularea legionar-
ilor! Ce poate asta să de-
note altceva decât faptul că
legionarii nu aveau nici o
legătură cu „bandele
ucigătoare şi jefuitoare”?!
Iar informaţia că acele
bande acţionau „sub scutul
celei mai sigure impunităţi”
devine decisivă: legionarii
erau ultimii care puteau oferi
impunitate cuiva. Cum să-ţi
mai închipui că legionarii,
deja arestaţi majoritatea
(„câteva mii”), mai puteau
proteja ei pe cineva?! S-ar fi
protejat pe ei înşişi dacă ar
mai fi putut! Repet, citită
atent, pagina 75 a vestitei
cărţi, spulberă tot restul
cărţii. De ce o fi scris-o dom-
nul Carp?…

-urmare în pagina a 4 a -
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UUn alt moment de
sinceritate al autorului se
produce atunci când
recunoaşte rolul pe care co-
munitatea evreiască din
România a înţeles că trebuie
să-l joace în acele
împrejurări: anume să facă
tot ce era posibil pentru a-i
învrăjbi pe legionari şi gen-
eralul Ion Antonescu. Citez
de la pag. 71, pagină revela-
torie şi ea:
„Regimul legionar s-a
prăbuşit în sânge şi cenuşă
şi unul din elementele care
au contribuit la această
prăbuşire a fost activitatea
conducerii evreieşti (s.n.).
(…) Încă din luna octombrie,
numai după câteva
săptămâni de guvernare
laolaltă, Antonescu şi Horia
Sima îşi trimiteau reciproc în
scris ameninţări cu falimen-
tul regimului şi al ţării şi
azvârleau unul asupra
celuilalt, răspunderea deza-
strului. Discordia aceasta
trebuia cu orice preţ
întreţinută. (s.n.) Chiar dacă
se întrezăreau pericolele şi
suferinţele pe care o
eventuală convulsie le-ar
abate asupra tuturor ea tre-
buia provocată, (s.n.) pentru
că în acel moment cealaltă
alternativă era prăbuşirea
ţării şi exterminarea 
totală a populaţiei evreieşti.”
Aşadar, conducerea
evreiască a considerat că
este nevoie absolută de „o
convulsie”, în urma căreia
discordia dintre general şi le-
gionari să ducă la un divorţ
total, fiind perfect conştientă
că o asemenea convulsie,
care să scoată de la gu-
vernare pe legionari, ar
putea abate asupra tuturor
(evreilor) mari pericole şi
suferinţe. Dar ea, dumneaei
convulsia, „trebuia
provocată”. Cum poate fi in-
terpretat acest text altfel
decât ca o recunoaştere a
rolului pe care l-a jucat „con-
ducerea evreiască” în plani-
ficarea, organizarea,
declanşarea şi desfăşurarea
rebeliunii, a „convulsiei”?!
Discoordia aceasta(intre An-
tonescu şi legionari) trebuia
cu orice preţ întreţinută”,
zice Matatias Carp. Iar preţul
a fost în primul rând minci-
una, sutele de reclamaţii îm-
potriva legionarilor cu care
conducerea evreiască l-a
bombardat pe General.
Reclamaţii nefondate, false,
incorecte, dar numărul lor
mare făcea dificilă verifi-
carea fiecăreia. Conform
dictonului „calomniaţi,
calomniaţi, ceva tot
rămâne!”, şi au rămas în
arhive acele reclamaţii min-
cinoase până în ziua de azi,
când sunt interpretate ca

documente istorice, dovezi
ale sălbăticiei legionare… La
data aceea însă, cu fiecare
memoriu mincinos –
consemnează Matatias
Carp, „s-a mai rupt un fir din
legăturile şubrede dintre
General şi Mişcarea
Legionară. Conducerea
evreiască a continuat
această acţiune până în ul-
timul moment”.

…Să ne amintim
puţin în ce condiţii tragice
pentru România s-a ajuns,
ca unică soluţie politică
posibilă, la colaborarea din-
tre General şi Mişcarea
Legionară. Cât de mult a re-
gretat fiecare voitor de bine
al acestui neam românesc
ruptura dintre General şi
tineretul legionar! Ce şansă
mare pentru români s-a irosit
atunci, nefructificată?! Poate
că cel care a regretat cel mai
mult acest divorţ sângeros a
fost Ion Antonescu însuşi.
Acum aflăm cine a fost arti-
zanul acestui dezastru
naţional românesc: conduc-
erea evreiască, din care
făcea parte şi Matatias
Carp!… Se adaugă astfel o
pagină nouă şi neaşteptată
la inventarul crimelor şi
trădărilor de care de-a lungul
istoriei românii au avut parte
din partea evreilor! (…Mă
rog, a unor evrei, unii mai lid-
eri!) Rebeliunea legionară a
fost aşadar opera „conduc-
erii evreieşti”, care a dus ast-
fel până la capăt acţiunea
fundamental anti-
românească de a-l separa
pe Antonescu de legionari,
de a-i scoate pe legionari de
la guvernare şi de a-i com-
promite prin crimele şi ororile
din ianuarie 1941, crime
care nu s-au produs
niciodată sau, de se vor fi
săvârşit, nu legionarii le-au
făptuit.

Rămâne deci cum a
spus Ţuţea: Legionarii nu au
omorît niciun evreu!

Cartea Neagră ne
mai oferă o şansă de a ne
dumiri ca lumea la pagina
93:

„5 octombrie 1940.
Un nou comunicat semnat
de conducătorul statului,
arată starea de ameninţare
permanentă în care se
găseşte populaţia evreiască.
Textual, comunicatul 
spune, între altele:
„Unele elemente îmbrăcate
clandestin în cămaşă verde
(…) merg din casă în casă şi
din întreprindere în între-
prindere, în capitală şi în
ţară, pentru a ameninţa, a
teroriza şi a stoarce bani”.
Informaţia că unii derbedei
îmbrăcau „clandestin”
cămaşa verde ne pune pe
gânduri. Mai întâi ne amintim
că după numai câteva luni,
în ianuarie 1941, circa
10.000 de cămăşi verzi,
procurate de evreul comu-

nist Constantin David din
URSS, au fost îmbrăcate de
„bandele ucigătoare şi je-
fuitoare”, recurgându-se ast-
fel la un truc diversionist,
exersat deja, precum se
vede, cu câteva luni înainte
de diversiunea cea mare din
ianuarie, confirmând-o! Cel
mai plauzibil este ca acele
„elemente” să fi fost evrei!
Ipoteza ne este sugerată şi
de documente comuniste de
mai târziu. Într-o şedinţă a
Comitetului Central al Par-
tidului Comunist din Româ-
nia, ţinută în 5 octombrie
1945, „care se referă la
populaţia evreiască”, printre
multe alte accente şocant de
critice la adresa evreilor,
înregistrăm şi dezvăluirea
făcută de Vasile Luca cum
că mulţi evrei după 23 au-
gust 1944 „s-au îmbrăcat în
haine ruseşti şi au luat vitele
de la ţărani”! (Vezi Teodor
Wexler şi Mihaela Popov,
Anchete şi procese uitate
1945-1960, vol.I, pag. 26.) 

Aşadar stratagema,
sigur de nişte evrei efectuată
în 1945, de ce nu i-ar fi avut
ca executanţi tot pe evrei în
ianuarie 1941 sau in oc-
tombrie 1940?!… Oricum, să
îmbraci cămaşa verde
legionară şi să comiţi acte
de abuz şi jaf, era un gest
menit să şubrezească
legăturile dintre legionari şi
General. Se încadra perfect
în strategia „conducerii
evreieşti”.

Să menţionăm că în
timpul războiului, în zonele
ocupate de germani,
politrucii sovietici, în majori-
tate evrei, sub conducerea
unuia Leonid Brejnev, au or-
ganizat mici grupuri de di-
versiune: indivizi îmbrăcaţi în
uniforme militare nemţeşti,
care săvârşeau felurite 
acte criminale împotriva
populaţiei civile, pentru a
compromite relaţiile dintre
această populaţie şi armata
germană, pentru a sădi ură
şi neîncredere faţă de ger-
mani şi pentru a împiedica
astfel colaborarea armatelor
de ocupaţie cu populaţia
locală… Truc clasic, dar
niciodată folosit de români.

Un cuvînt în plus de-
spre documentul citat mai
sus: este deosebit de impor-
tant. Nu ne mirăm că a
rămas necunoscut până la
data când Teodor Wexler l-a
publicat. În acest document
găsim informaţii şi menţiuni
cu totul neaşteptate despre
Transnistria, în totală
contradicţie cu afirmaţiile din
Cartea Neagră, vol.III. Astfel,
la un moment dat Vasile
Luca spune: „Antisemitismul
nu-l combaţi scoţându-i pe
evrei din lagăr şi punându-i
în fruntea tuturor (…) Au
venit evreii din lagăr şi în
scurt timp au devenit mil-
ionari (…) nu prea sunt evrei

deportaţi în Ardeal care au
rămas în mizerie. Au devenit
arhimilionari. (…) Apărem
noi (adică comuniştii – n.n.)
şi punem toate organele de
conducere, şi în fruntea
administraţiei – elemente
evreieşti. (…) Şi atunci s-a
spus: Ce este aici, este un
stat evreiesc sau un stat
românesc? (…) Şi ce au
făcut evreii din lagăre? Au
venit cu saci cu ruble. (s.n.)
Au cumpărat ruble cu 5 lei şi
le-au vândut cu suta apoi.
(…) Trebuie o luptă serioasă
împotriva elementelor fas-
ciste evreieşti, în primul
rând.” Lăsăm pentru altă
ocazie comentariul acestui
document publicat pentru
prima oară de Teodor
Wexler, un evreu care
cunoştea bine adevărul de-
spre Transnistria. Soţia sa
provenea din evreii deportaţi
peste Nistru… Şi niciodată
nu a găsit de cuviinţă 
să reclame infernul
transnistrean.

În concluzie, Cartea
Neagră, din motive greu de
înţeles, la o lectură atentă ne
oferă suficiente date pentru
a putea fi citată în sprijinul
tezei „noastre”: conducerea
evreiască din România a
fost implicată ca principal
actor şi beneficiar al „rebeli-
unii legionare”.
Spun beneficiar, căci aşa
consideră Matatias Carp
alungarea legionarilor de la
guvernare, ca pe un triumf al
„conducerii evreieşti”. Aveau
oare nişte minoritari etnici
dreptul să se amestece atât
de adânc în destinul şi îm-
potriva intereselor fireşti ale
poporului care le oferise
găzduire şi protecţie? Mai
ales în condiţiile în care cu
numai câteva luni înainte, la
cedarea Basarabiei, alţi
evrei, de peste Prut,
dăduseră dovadă de cea
mai dezgustătoare lipsă de
loialitate faţă de statul şi de
poporul român!… Aşadar, în
ianuarie 1941, cu ocazia
„pogromului” de la Bucureşti,
nu evreii au fost victimele le-
gionarilor, ci legionarii, şi o
dată cu ei întreg neamul
românesc, au fost victimele
„conducerii evrieşti”!

Un cuvînt şi despre
cuvîntul pogrom, folosit atât
de des cu referinţă la eveni-
mentele din ianuarie 1941:
după datele oficiale, au murit
120 de evrei, dar şi un
număr ceva mai mare de
români, majoritatea le-
gionari! Au fost şi evrei răniţi,
într-un număr însă mult mai
mic decît al românilor răniţi.
Cum să se numească
pogrom o confruntare în
urma căreia agresorii ies cu
mai multe victime decât cei
agresaţi?! Numai această
confruntare a cifrelor este
suficientă pentru a deduce
cât de nepotrivită şi de

abuzivă este folosirea cuvîn-
tului pogrom. E timpul să
renunţăm deopotrivă la ter-
menii rebeliune legionară şi
pogrom. Ceea ce s-a întâm-
plat în ianuarie 1941 a fost
cu totul altceva: a fost o di-
versiune anti-legionară, anti-
românească, „provocată de
duşmanii neamului”. Îl citez
astfel pe Horia Sima, care a
făcut această apreciere –
„evenimente pe care eu le
consider provocate de
duşmanii neamului”, în
scrisoarea adresată gener-
alului Ion Antonescu în 22
ianuarie 1941. Acelaşi
înţeles îl dă şi „manifestul
Trifa”, chiar din primul mo-
ment al „rebeliunii” care a
debutat, precum se ştie, prin
asasinarea unui maior ger-
man, „ucis mişeleşte din or-
dinul Angliei printr-un agent
al Inteligence Service-ului,
pe străzile Capitalei”. Singu-
rul amestec legionar în acest
asasinat a fost că tot ei au
plătit şi pentru această di-
versiune…

Mai e de adăugat că
scoaterea de la guvernare a
legionarilor s-a făcut cu
acordul lui Hitler. Ca şi
asasinarea Căpitanului, a lui
Corneliu Zelea Codreanu.
Aşadar, într-o chestiune
foarte importană: soarta le-
gionarilor, a celor ce
organizaseră mişcarea cea
mai naţionalistă din Europa,
constatăm un acord total de
vederi între Hitler şi conduc-
erea evreiască din România.
După „rebeliune”, o bună
parte din conducerea
legionară s-a refugiat în Ger-
mania, unde Hitler nu a
pregetat să-i interneze pe le-
gionari în lagărele de con-
centrare de la Dakau,
Buckenwald etc., alături de
deţinuţi politici evrei. Cu
menţiunea că regimul de
detenţie pentru legionari a
fost cel mai aspru, mai ales
în comparaţie cu al
evreilor… Această
observaţie ne scoate însă
prea departe de capacitatea
noastră de a controla
ipotezele.

●
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Marele Pavoaz al „Gloriei” din alte timpuri…Marele Pavoaz al „Gloriei” din alte timpuri…

Cezar Adonis

Mihalache

AAr fi meritat o altfel
de „retragere”… Nu o
simplă andocare la mal… Ar
fi meritat să fie întâmpinată
și de Marina Militară, și de
cea Civilă, dar și de con-
structorii de nave… Pentru
că a stat acolo, în furtuni, în
neliniști, în epoci și între
epoci, mereu la datorie… O
viață de om care se încheie
în același fel în care am știut
a le mulțumi generațiilor de
mari constructori care au
făcut posibilă existența,
vreme de încă trei decenii, a
„mormanului de fier” înfierat
de Petre Roman la în-
ceputul anilor ’90… Care,
măcar el, ar fi putut să o
aștepte la țărm, ca un semn
întârziat al regretului pentru
niște vorbe nedrepte azvâr-
lite în vâltoarea de a servi
capitalismului de (la) în-
ceput de drum…

Dar „Gloria” nu a
fost așteptată de nimeni la
mal… De nici unul dintre cei
ce ar fi trebuit să se afle
acolo ca prețuire a vre-
murilor apuse, a părții de
viață cărora le-au fost parte
în nașterea și afirmarea
unei industrii… Iar „Gloria”
se va stinge probabil
aidoma întregului nostru tre-
cut. Va fi dată de o parte 
așa cum ne-am 

împăturit rușinați parcursul
industrializării de la mijlocul
secolului trecut… În fond,
am lichidat noi complexe și
repere inginerești monu-
mentale, le-am știrbit, le-am
profanat, le-am făcut una cu
pământul, lăsând doar brațe

de schele și pereți schilodiți,
ruine biciuite de vânturi, rug-
inite de ploile nepăsării…
De ce ne-am emoționa la
stingerea unei alte glorii,
nu?!

Prima platformă de
foraj din România nu va
ajunge dară nici măcar ma-
terial didactic… Și nu pentru
că nu are cine să mai învețe
pe și de la ea, ascultându-i
poveștile despre lungile
clipe de îndoială, de zbateri,
în semeția ei de patru
decenii pe crestele val-

urilor… Nu va ajunge mate-
rial de studiu al noilor
generații pentru că este o
parte a trecutului pe care nu
avem voie să-l mai amintim
așa cum a fost. Căci, nu
avem dezlegare să ne mân-
drim cu lucrurile pe care le-

am realizat. Ni se permite
doar să ne hlizim tâmp într-
o continuă stază de „stand
up comedy” despre eșecuri,
rușini, neghiobii din acele
vremuri…

Pentru că doar răul
de atunci este folositor
astăzi ca „material didactic”.
Unul de îndoctrinare în
rușinea de a fi fost parte a
acelor timpuri, de a proveni
din acele vremuri, de a fi
români în cele din urmă…
Iar o structură prin care s-a
scris istorie nu are de ce să

fie conservată în panteonul
tehnologiei românești…
Avem noi relicve tehnice ale
unor savanți care zac în-
gropate în praful muzeelor
tehnice, la ce ne-ar folosi o
mână de schele roase de
mare?… De ce să se pre-

ocupe cineva să-i găsească
locul monumental meri-
tat?…

Și totuși, „Gloria” nu
are ea nevoie de noi… Noi
cei de azi… În cele patru
decenii petrecute pe mare,
prin trăirile, bucuriile,
tristețile oamenilor care i-au
fost parte în pântecul de
foraj, care s-au călit
dimpreună cu platforma,
care au sfredelit fundul mării
pentru a-i smulge prețioasa
bogăție, ea a devenit o ființă
a apelor. Și nu are nevoie

de soclurile noastre. Nu are
nevoie de flamurile noastre
de carnaval, de sunetele de
fanfară militară navală. Și-a
scris singură în timp
mărturia Marelui Pavoaz al
unei națiuni cândva glo-
rioase. Și a lăsat acolo, pe
fundul mării, vestigii cât
pentru un soclu monumen-
tal, având parte și de cântul
celei mai frumoase și fur-
tunoase orchestre: Marea.

Sufletul ei va
supraviețui dară! Chiar de
va fi mărunțită, tocată,
vândută la fier vechi,
topită… Pentru că va
dispărea o structură de fier.
Dar amprenta ei în istoria
noastră nu va putea fi
înlăturată. Nici de detractorii
industriei anilor de atunci,
nici de groparii de astăzi…

Poate într-o altă
țară, ori poate în aceeași
Patrie care i-a săvârșit fac-
erea, dar într-un alt timp,
„Gloria” ar fi avut parte de
recunoașterea binemeritată,
de retragerea într-un marș
al navelor de însoțire, sub
torțele de apus ale farurilor,
pentru a fi așezată într-un
loc din care să poată
povesti și generațiilor vi-
itoare despre vremurile
vremii ei…

●

Trădarea românească…Trădarea românească…

Marian

Ioan

DDacă instituțiile care
scot la concursurile pentru
obținerea titlului de doctor ar fi
serioase, și n-ar mai scoate
subiecte care nu au nici o utili-
tate pentru nimeni, ar scoate
un subiect unic la concurs –
„Trădarea Românească”. Deci,
nu trădarea, că aia a fost
studiată de toată lumea și,
după ce a studiat-o, toată
lumea a concluzionat că e
ceva nasol, iar trădătorii tre-
buie maziliți. Aia e trădarea aia
a restului lumii. „Trădarea
Românească” este subiect cu
totul și cu totul separat și
diferit. Este un subiect pe care,
dacă am fi serioși, l-am intro-
duce ca obiect de studiu oblig-
atoriu în școli, la toate
nivelurile și la toate nivelele, în-
cepând de la grădiniță și până
la masterate și doctorate.

Câteva caracteristici
ale trădării românești care o
fac unică:

– s-a manifestat de-a
lungul întregii istorii a acestor
meleaguri;

– s-a manifestat în tre-
cutul îndepărtat, în trecutul
apropiat, în prezent, în viitorul
previzibil și, obligatoriu, se va
manifesta și în viitorul impre-
vizibil. Ca să evităm vreo
sincopă în viitor, poate ar fi
bine să prevedem în

Constituție că cine nu trădează
… iute o-ncasează;

– s-a manifestat față
de toate celelalte popoare,
după ce, în prealabil, ne-am
gudurat pe lângă ele, ne-am
făcut preș la picioarele lor, le-
am dat peșcheș, le-am dat
ciubuc, le-am dat grâu, le-am
dat țiței, le-am dat păduri, le-
am dat carne de tun. Remar-
cabil este faptul că trădarea
românească nu face discrim-
inare după naționalitate, sau
după criterii politice, se
manifestă față de orice nație și
față de orice curent politic;

– un element cert de
unicitate al trădării românești
este acela că, spre deosebire
de restul lumii, care-i mazilește
pe trădători, în România
trădătorii devin promotori ai
democrației, sunt adulați,
aplaudați, decorați, avansați,
imortalizați. Cred că Ministerul
Culturii ar trebui să devină Min-
isterul Culturii și Unicității
Naționale și ar trebui să
lanseze imediat un concurs in-
ternational pentru crearea unei
Balade Naţionale a
Trădătorului Românesc. Și nu
numai o baladă, ci și un film, o
piesă de teatru, un monument,
un festival național și unul
internațional, o simfonie, o
cantată, o operă, un lanț de
picturi stradale și chiar și un
balet. Desigur, versurile
baladei, ale cantatei, scenariile
filmului și al piesei de teatru,

sau libretul operei vor fi redac-
tate în limba americană și
traduse în germană, astfel
încât toți adevărații români să
se poată bucura și să simtă
cum se înalță;

Pentru toate acestea,
se va institui titlul de „Cavaler
al Trădării Româneşti”, cu
următoarele clase: 1. „Cavaler
al Trădării Româneşti în In-
teres Naţional” – care se
acordă pentru trădarea
românilor în interesul străinilor;
2. „Cavaler al Trădării
Româneşti de Partid” – care se
acordă pentru trădări interne.

Cele două titluri se pot
acorda unei aceleiași per-
soane, în funcție de trădarea
pe care o comite la momentul
decernării titlului, astfel încât
un trădător poate fi dublu, sau
chiar multiplu cavaler al trădării
românești. Ministerul Educației
și Învățământului va regle-
menta acordarea titlurilor uni-
versitare în funcție de numărul
și calitatea titlurilor de „Cavaler
al Trădării Româneşti”. În mod
similar, în Ministerul Apărării,
Ministerul de Interne, S.R.I.,
S.I.E., D.N.A., D.G.I.P.I.,
D.I.I.C.O.T., Jandarmerie și
TVR, gradele și funcțiile vor fi
reglementate pe baza
numărului și calității titlurilor de
„Trădător Românesc” obținute
de cei ce vor dori să obțină
acele grade și/sau funcții, sau
de cei pe care U.E., N.A.T.O.,
O.N.U., A.S.E.A.N.,

C.E.N.T.O., Comisia de la
Veneţia și Liga Arabă ne vor
impune să-i numim… ce ni se
ordonă.

O altă caracteristică
importantă a trădării românești
este aceea că este disponibilă
pentru oricine. Adică, poate fi
comisă de la vlădică până la
opincă, numai că, titlurile
menționate nu se acordă și
opincilor, ci numai vlădicilor și
vlădiceilor. Opinicile care
trădează sunt tratate ca și în
restul lumii, cu pârnaie, sau cu
bulău, sau sunt „sinucise” prin
accident de mașină comis pe o
șosea goală.

Deocamdată atât. Pe
măsură ce mă voi apleca mai
mult asupra subiectului, în
măsura în care voi identifica
noi elemente de interes, le voi
semnala. Poate, astfel, voi
atrage și eu atenția celor
îndreptățiți, adică cei care din
trădare în trădare au ajuns pe
cai mari, și mă pun președinte
la comisia aia de acordare a ti-
tlurilor de „Trădători
Româneşti”. Că aș mai avea
câteva idei, de exemplu ce fel
coroniţe şi colane ar trebui
acordate, pe categorii de titluri.
Oricum, nu ar fi d-alea de spini,
că aia nu a fost acordată pen-
tru trădare. În mod evident,
coronițele sau colanele asoci-
ate titlurilor de „Trădător
Românesc” ar fi, toate, din
„resturi alimentare incomplet
sau deloc digerate, epitelii și

mucus intestinal, eliminate din
colon prin defecație”, dar
diferențiat pe categorii: de
oaie, de porc, de șobolan…
înşirate pe piele de broască
râioasă.

N.B. – a se vedea
Dicţionar Enciclopedic vol. II,
Editura Enciclopedică 1996,
pagina 294, coloana din
dreapta, sus. Pentru cei care
nu au acel dicționar, precizez
că acelor „resturi”, în popor, li
se mai zice şi  „rădăcină de
gard” (de culoarea untului de
arahide). N-am găsit niciun
„dicționar popular oficial”, ca să
pot reda și definiția populară a
„rădăcinii de gard”.

P.S. Cel mai nasol ar fi
dacă ar scoate la concurs pos-
tul de președinte al comisiei
ăleia de acordare a titlurilor de
„Trădători Româneşti”. Că…
nu îndeplinesc condițiile și
acolo nu merge așa, fără să fi
trădat pe nimeni, niciodată, iar
la concursul ăla tocmai asta ar
trebui să faci, să pui pe masă
titlurile obținute pe parcursul
vieții. Sigur, se acceptă și cele
ale înaintașilor, numai de
„Trădător Românesc” să fie.

●


