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De la „iarmarocul” tehnicii la cel alDe la „iarmarocul” tehnicii la cel al
informațiilor militare…informațiilor militare…

Cezar Adonis

Mihalache

UUimitor nu este fap-
tul că ucrainienii își permit
să ne spună ce nu le trebuie
din lista de inventar a Ar-
matei Române… Ei oricum
manifestă un discurs la
limita tupeului, că doar sunt
victime, și nu mică ne-ar fi
mirarea, sau nu?!, să aflăm

că în spatele politicienilor lor
se află acei veșnicii
sfătuitori, buni la orice…
Pentru că răspunsurile,
interogațiile și înțepăturile
unora dintre politicienii lor,
precum ministrul de Externe
care ne-a aruncat săgeți și
nouă, ba chiar la noi acasă,
par croite după șpalturi ce
ne-au mai fost nouă înghe-
suite, doctrinar, pe alte
subiecte transformate în
teme… Vedem tot mai clar
în aceste declarații, nu doar
cuvinte cheie, ci șabloane
de atenționare, avertizare și
timorare… Așa cum a făcut
acum și acest ministru,
practic continuând tirada
nedreaptă începută de fac-
torul Zelenski, cu iterarea
unor declarații mai mult
decât belicoase legate de
așa-zisul revizionism istoric
al Bucureștiului, continuând
cu primarul Kievului, care ne
atenționa să nu uităm că am
mai fost „parte a Imperiului
Rus” (!), fără nici o reacție
din partea diplomației noas-
tre, ministrul de Externe lan-
sând șarje cu mesaj clar în
etichetările acelui „cine nu e
cu noi e împotriva noastră”,
reambalat și livrat sub for-
mula lui „Cel mai bun mod
de a-l opri pe Putin e să dați
Ucrainei ce are nevoie”, dar

și un intransigent mesaj,
dacă aveți ceva ce ne tre-
buie, și credem noi că ne
trebuie, „vom obține ce ne
dorim”…

Șocante nu sunt,
așadar, aceste obrăznicii din
partea unor lideri ai unei țări
aflate într-un moment de
cumpănă… Nici refuzul
aproape cu notă de afront
față de anumite părți ale
tehnicii pe care am putea să

o oferim din rezervele noas-
tre… Ci faptul că aceștia au
în față lor liste cu tipurile
nostre de capacități militare
de fabricație rusească… Or,
cum am ajuns noi ca în
războiul altora să fim atât de
„decapați” de orice protecție
informativă? Pentru că, în
mod evident ne aflăm într-
un moment de expunere
mai grav decât în 1989, și
luni întregi din acel fatidic
proces de anomie
legislativă, în care pare că
nu mai avem nici un secret
de stat…

Într-un opis pe 
care nu l-am fi văzut
niciodată publicat în 
presa românească, media
ucraineană „listează”
capacitățile tehnice din care
„analiștii” lor, în fapt, tot o
acoperire a vocilor, intere-
selor, scopurilor politice,
pentru a nu se crea o
problemă prea delicată din
perspectivă diplomatică,
taie ce nu le este de folos,
subliniază ce ar putea folosi,
ca piese de schimb, și, mai
ales, extrag, ca sprijin ime-
diat, sistemele necesare, că
doar și noi vrem să-l oprim
pe Putin, nu?! Altfel, ne
plasăm de partea cealaltă a
baricadei. Dar când am
ajuns noi, din sprijinitori ai

unor cauze umanitare, din
asistenți pentru refugiați,
fără a impune un termen de
câteva luni de ajutorare, așa
cum a făcut executivul de la
Sofia (pentru că au și bul-
garii țara lor, problemele lor,
și viitorul lor, nu?!), să fim
luați la puricat pe șurub și
piuliță de tehnică militară?…

Se impune urgent o
comisie parlamentară… Nu
pentru a vedea cum au
ajuns aceste informații la în-
demâna unora… Pentru că
aici, în mod cert, vorbim și
despre o problemă specifică
Nato, care, intenționat sau
nu, într-o expunerea
generată de vreun
funcționar idiot, sau într-un
complot de lungă durată,
extrage și livrează astfel de
informații, prin desecretizări
aruncate în spatele media…
Și ce poate fi mai potrivit
dacă nu tocmai un proces
de „decapare” informativă
motivat de prezentarea de
liste, și nu doar cu tehnica
militară, ucrainienilor (ori
poate „sfătuitorilor” lor?!),
pentru a alege ce le face
trebuință…

Avem nevoie de o
structură care să
urmărească tot ce iese
acum din țară spre
Ucraina… Pentru că
migurile oprite la sol pot fi
doar o diversiune pentru a
distrage atenția de la
„donații” cu mult mai consis-
tente… Iar ministrul nostru
de externe, nu ar trebui să
ne frunzărească nouă dis-
cursuri despre ceea ce nu e
cazul să știm noi (pentru că
știu oricum alții, nu?!), ci, din
calitatea de expert în
tratatele internaționale, ar
putea să studieze, nu pentru
publicul larg, ci pentru pro-
priul guvern, problema
legalității juridice a fron-
tierelor ucrainiene, a
identității reale a acestora în
și prin tratatele
internaționale, pentru a nu
ne trezi cumva, dând și un
singur șurub militar în plus
peste donațiile umanitare,
captivi într-un război hibrid,
hibrid inclusiv poate în
trasarea polițelor și
fantoșelor istorice dintre
părți…

●

Visul căpcăunilor Visul căpcăunilor 
din umbră…din umbră…

Ben 

Todică

ȘȘi dacă nu tac, îmi
dau peste bot. Întreaga specie
umană se preface că doarme
și n-o poți trezi. Margaret Al-
bright declara că merită să fie
sacrificăți cinci sute de mii de
copii pentru democrația
americană, însă ce terorist e
Asad pentru un copilaș pe
țărmul Mării Adriatice abando-
nat de refugiați? Toată
omenirea s-a trezit la un sem-
nal să-i zdrobim pe sirieni, dar
nici o atitudine împotriva lui
Bush care îl răzbună pe
tăticuțul său împotriva lui
Sadam. Și-a hipnotizat gener-
alul să mintă în adunarea
Națiunilor Unite și și-a fascinat
întreaga națiune să-l urmeze.
Și nu numai pe el, ci și pe
Clinton care, ca să scape de
urgia sa sexuală a făcut Ser-
bia praf. De fapt, ei au
dezmembrat întegral Iu-
goslavia și această lipsă de
orice etică a început de la
Gorbaciov și Reagan, când la
destrămarea blocului sovietic,
americanii au ajuns la con-
cluzia că ei nu mai au nevoie
de morală și viață creștină. Că
toate aceste drepturi umane
în vest au fost funcționale
doar ca să combată filozofia
comunistă: uite și la noi sunt
drepturi omenești.

Din momentul căderii
zidului Berlinului, vestul s-a
hotărât să distrugă toate
instituțiile care împuterniceau
omul la ei. Au distrus și sărăcit
educația și au închis ori chiar
au desființat toate instituțiile și
asociațiiile de luptă ale
populației. Poliția domestică a
devenit militară pentru a
supune populația. Media a
fost încadrată în forțele de
control militare și corporatiste
și orice voce din opoziție a fost
înăbușită sau declarată
ilegală, de cele mai multe ori
teroristă. Și astfel a fost in-
staurat fascismul cu pufoaică
de democrație.

America în goana ei
după profit nu a neglijat doar
populația planetei, dar și a
propriilor cetățeni pentru că în
speranța că vor deveni în
curând stăpânii lumii fac de
fapt același lucru pe care l-a
făcut comunismul sovietelor,
își sacrifică câteva generații
din propriul popor. America e
în decădere morală, financiară
și culturală. Prin dezechilibrul
nivelului de trai și financiar, ei
au creat oportunități de furat și
asuprit cetățeanul. Toate
aceste stele financiare sunt de

fapt ușițe de spălat și colectat
tribut direct și indirect din
buzunarele populației și a
restului de milogi planetari
numiți membri sau sponsori,
desigur cuvântul sub
acoperire e aliat.

Visul marilor căpcăuni
din umbră de a popula spațiul
și chiar sistemul solar prin
evoluția tehnologică a
posibilității de împlinire nu
este alegerea unei conștiințe
mature. Între ducerea la îm-
plinire și atingerea altor lumi
sunt necesare călătorii cu
viteze de mii de ani lumină.
Pentru a fi atinse,  poate e
nevoie de consumul energiei
întregului nostru sistem solar.
Deci, luați-vă gândul! Deveniți
înțelepți și smeriți și dați șansă
destinului speciei să de-
scopere noi căi de a călători în
univers sau în alte lumi para-
lele. Stăpâniți conștiința și
îmblânziți-o și pe cea a lumilor
infinit paralele. Literatura e
prima treaptă, de fapt artele,
toate instrumentele ei deschid
căi spre împlinire. Suntem un
puls de conștiință în această
dimensiune. Ne aprindem
când ne naștem, ardem in-
tens, apoi licărim și ne
stingem. La nemurire, eterni-
tate se ajunge prin a învăța să
călătorim prin conștient.
Înțelegând aceste instru-
mente, daruri divine
dezvăluim adevărul existenței,
adevărul pe care s-a străduit
Iisus să ni-l dăruie.

Știu că nu aveți
răbdare să trăiți conștientul
divin și vreți să rămâneți aici
să vă destrăbălați și astfel să
înfrânați evoluția sufletului și
să sacrificați întreaga evoluție
a vieții și existenței de pe
pământ. E greu să înveți să
iubești vibrația verbului „a fi”.
M-ați dezamăgit, nu doar pe
mine dar și pe toți oamenii de
bună credință.

Vă întreb: Bush, Clin-
ton, Obama, Biden… că ați
ajuns acum la sfârșitul vieții:
merită? A meritat să treceți
prin această lume fără ca s-o
simțiți? Ați trăit cu toții orgoliul
altora injectat vouă. Ați ars o
viață degeaba și pe lângă voi
miliarde de oameni păcăliți.
Am crezut în voi.

●
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Vae victis…Vae victis…

Dan Cristian

Ionescu

MMareșalul Ion An-
tonescu a fost declarat criminal
de război… Dar așa l-a de-
clarat nu tribunalul criminalilor
de război de la Nuremberg,
nici vreun tribunal din URSS,
unde a fost dus și anchetat
fără a i se putea reține vreo
crimă de război. A fost declarat
criminal de război de un tribu-
nal bolșevic din România. De
ce? Fiindcă a pierdut războiul
– Vae victis! Cine nu știe, să
afle măcar acum. Pînă la Naf-
tali Bennett, actualul prim-min-
istru al Israelului, Toți ceilalți
prim-miniștri israelieni (cu toții
khazari, patru născuți în actu-
alul Belarus, trei în actuala
Ucraina, patru în Palestina și
doi în Israel) pe parcursul a
peste șapte decenii, au fost
teroriști sau criminali de război.
Dar nu au pierdut nici un
război, așa că au dreptul să
aibe statui, numele lor să fie
dat la străzi, școli, universități
sau chiar celui mai important
aeroport din Israel (David Ben-
Gurion). Mai mult chiar, unii
dintre aceștia au primit premiul
Nobel pentru pace! Am
prezentat multe din masacrele
lor în „Codul lui Lucifer”, așa că
mă rezum să amintesc doar
două situații: „…la 9 aprilie
1948 a avut loc masacrul de la
Dair (sau Deir) Yassin, cînd
254 de locuitori palestinieni ai
satului au fost ucişi de
organizaţiile teroriste Irgun –
condusă de acelaşi Menahem
Begin, viitor prim-ministru şi
laureat al premiului Nobel pen-
tru pace şi Lehi – condusă de
Itzak Shamir, cel ce va deveni
în două rînduri, între 1983-
1984 şi între 1986-1992 cel de
al şaptelea prim-ministru al Is-
raelului; masacrul a fost atît de
cutremurător (palestinieni
decapitaţi, copii mutilaţi, femei
gravide cu pîntecul spintecat
etc.) încît delegaţiei Comitetu-
lui Internaţional al Crucii Roşii,
în frunte cu şeful acesteia,
Jacques de Reynier, i s-a in-
terzis accesul pînă cînd
„curăţitorii“ au înlăturat cea mai
mare parte din orori.” și „După
invazia Libanului din 1982 de
către armata israeliană
condusă de acelaşi Ariel
Sharon, la acel moment min-
istru de război, în zilele de 16-
18 sept., un masacru înfiorător
a fost săvîrşit în taberele de
refugiaţi palestinieni de la
Sabra şi Chatila; taberele erau
încercuite de armata
israeliană, care a permis
pătrunderea aliaţilor lor din
Liban, miliţiile creştine ma-
ronite, iar aceştia au masacrat
un număr care va rămîne ne-
cunoscut (între 1.500 şi 4.000,
în raport de sursă) de pales-
tinieni; victimele erau bătrîni,
copii, femei (femeile au fost şi
violate). După acest masacru,
Ariel Sharon a fost numit
„măcelarul din Beirut“, şi a evi-
tat orice vizită în Europa, unde
se cerea inculparea sa pentru
crime de război.”

Ce părere o avea
Alexandru Florian? Este mîn-

dru de consîngenii lui? Trebuie
făcute pentru început unele
precizări legate de contextul
alianței încheiate de Ion An-
tonescu cu Puterile Axei.
Poziția strategică a României
dar și rezervele enorme de
petrol atrăgeau fără posibilități
de evitare implicarea în conflict
și nevoia de a alege de partea
cui să fie – indiscutabil,
aceasta nu putea fi decît Ger-
mania întrucît: – URSS ne
răpise Basarabia și Bucovina,
sfinte pămînturi românești,
oricît ar contesta Zelenski
această realitate; – URSS
crease bolșevismul pe care
vroia să îl universalizeze; – în
URSS, creștinismul fusese in-
terzis, bisericile și mănăstirile
erau închise, preoții și călugării
erau uciși. Există naivi (dacă
nu cumva de rea credință) care
spun că după eliberarea
Basarabiei și Bucovinei,
Mareșalul trebuia să iasa din
război. Uite că asta nu se
putea, din două motive. În
primul rînd, nu așa este la
război: lupt alături de tine pînă
cînd îmi văd interesul rezolvat,
după care te las baltă. În al
doilea rind, scopul războiului
nu era numai teritorial ci
urmărea și distrugerea
bolșevismului, un pericol la
adresa omenirii (chiar dacă
Radu Florian și fiul lui nu îl
vedeau așa). În momentul în
care Ion Antonescu a realizat
că războiul va fi pierdut, a în-
ceput negocierile cu sovieticii.
Nu știu rezultatul discuțiilor de
la Stockholm dintre Frederic
Nanu și Alexandra Kollontai,
așa că nu pot spune dacă
oferta acesteia era mai bună
decît ce i s-a impus regelui.
Dar știu sigur că dacă
armistițiul ar fi fost semnat
atunci, și nu la trei săptămîni
după întoarcerea armelor, zeci
de mii de militari români nu și-
ar fi lăsat oasele în lagărele din
Siberia. Haideți să vedem ce
acuzații aduc UNII evrei
Mareșalui Ion Antonescu. Este
acuzat de faptul că a promovat
o legislație antisemită. Asta
este adevărat, dar trebuie să
privim ceva mai în profunzime.
Legislația antisemită a început
ceva mai înainte, în timpul gu-
vernului Goga-Cuza și apoi al
guvernului Gigurtu, cînd norii
războiului se zăreau deasupra
Europei. Iar unele, erau chiar
necesare. Octavian Goga este
acuzat (de evrei) că a depose-
dat de cetățenia română sute
de mii de evrei. Eu am citit
altceva, am citit că Goga
ceruse verificarea actelor de
identitate ale evreilor întrucît
mulți intraseră în țară clandes-
tin iar alții obținuseră acte
false, cerînd expulzarea aces-
tora. Lucru firesc în prag de
război, cînd țara se umpluse
de bolșevici evrei, tradițional
trădători, intrați ilegal. Israelul
nu procedează la fel cu
imigranții clandestini? Da, Ion
Antonescu a adoptat și legi an-
tisemite stupide, ca de pildă
cea prin care evreilor li se in-
terzicea practicarea anumitor
profesii (în urma cărora piesele
lui Mihail Sebastian, adică Iosif
Hechter, au trebuit să afișeze

un fals autor – și să nu uităm
că Sebastian nu a fost ucis în
timpul lui Antonescu, ci în tim-
pul bolșevismului!). Și se uită a
se menționa că dacă evreii au
fost interziși in școlile și
facultățile românești, în schimb
li s-au înființat școli și facultăți
proprii, și se uită a se menționa
că dacă actorii evrei au fost
interziși pe scenele românești,
guvernul (legionar!) a înființat
teatrul Barașeum, primul teatru
evreiesc de stat din lume
(asupra acestuia, voi reveni), și
se uită multe altele. Și se mai
uită ceva. Faptul că azi, singu-
rul stat din lume care mai
practică apartheidul, necon-
damnat de nimeni, este Is-
raelul (anul trecut am publicat
articolul „Rasismul, un lucru
oribil. Dar cine l-a creat? Și
cine îl susține?”). Este acuzat
Ion Antonescu de Pogromul de
la Iași. M-am referit pe larg la
acesta în articolul „Sfîrșit de
iunie – două comemorări”. În
primul rind, menționez că nu
am găsit nici o dovadă că Ion
Antonescu a avut vreun rol în
declanșarea acestui conflict.
Dimpotrivă, am citit că în mo-
mentul în care a fost informat,
a luat măsuri pentru încetarea
violențelor. În al doilea rînd, în
ce privește „trenurile morții”
(cele două trenuri în care au
fost îmbarcați și transportați în
condiții inumane cîteva mii de
evrei dintre care mulți, dar mai
puțini decît se pretinde azi, au
murit pe drum) acesta este
adevărat. Dar prin aceasta nu
s-a urmărit uciderea lor –
aceasta a fost cauzată de o
conjunctură nefericită pe care
am expus-o în articolul sus-
menționat. Important este cine
a săvîrșit pogromul de la Iași.
Și redau trei paragrafe din arti-
col. „…Am citit că sturbanfure-
rul Heinz Ohlendorf s-a
declarat vinovat pentru pogro-
mul de la Iasi, a fost con-
damnat la moarte și executat.
Am găsit pe Wikipedia un
oarecare Otto Ohlendorf, con-
damnat la moarte pentru crime
de război în masă săvîrșite în
Moldova, Ucraina, Crimeea și
Caucazul de nord, dar toate ar-
ticolele în care se menționa
asumarea de către Heinz
Ohlendorf a vinovăției pentru
pogromul de la Iași au dispărut
de pe internet!… Bine, trec
peste asta, dar iata ca la data
de 24 aug. 1959 Jewish Tele-
graphic Agency anunță faptul
că guvernul german (al Ger-
maniei de Vest) își asumă
pogromul de la Iași și este de
acord să despăgubească pe
cei care au suferit și familiile
lor… Și atunci, dacă germanii
și-au asumat responsabilitatea
și au acceptat să plătească
despăgubiri, de ce mai caută
unii să ne scoată vinovați?
Pentru a obține alte
despăgubiri?…” Ion Spânu
comentează în Cotidianul (arti-
col preluat și de Justițiarul)
știrea anunțată de JTA
menționînd: 1. faptul că guver-
nul german recunoaşte
vinovăţia armatei germane; 2.
faptul că guvernul german este
de acord să plătească
despăgubiri către familiile vic-

timelor; 3. autorităţile germane
nu-şi asumă responsabilitatea
pentru alte persecuţii ale
evreilor din România! Cu toate
acestea, Jean Ancel (un
dușman al României) și
INSHR-EW continuă să îi
acuze pe români, inclusiv
populația civilă a Iașului. Este
foarte posibil ca unii evrei să fi
căzut victime nevinovate ale
unor civili din Iași, dar există o
explicație, nu creștină însă de
înțeles: cu exact un an înainte
avusese loc pogromul din
Basarabia și Bucovina cînd
sute de români au fost uciși
bestial în stradă de evrei pen-
tru simplul fapt că erau români.

În fiecare an, în Româ-
nia este comemorat pogromul
din iunie 1941, dar nimeni nu
amintește de pogromul din
iunie 1940. Redau un citat din
scrisoarea pe care am trimis-o
anul trecut președintelui Acad-
emiei Române: „Ați încercat
vreodată să organizați ceva pe
marginea primului atentat cu
bombă, săvîrșit în senatul
României de trei evrei? Sau pe
marginea pogromului săvîrșit
de evrei în Basarabia la
sfîrșitul lui iunie 1940, cînd au
batjocorit și ucis sute de ofițeri,
funcționari, preoți, studenți, de
care am putut afla doar datorită
marelui damnat de sioniști,
Paul Goma? Sau ați crezut că
aceste masacre vor fi comem-
orate de Alexandru Florian?”
Ion Antonescu a fost acuzat de
holocaust în legătură cu
pretinsa ucidere a 400.000 de
evrei în Transnistria. Este o
cifră avansată nu la sfîrșitul
războiului, nu în procesul lui
Ion Antonescu, ci după 1990!
De „rabinul roșu”, Moses
Rosen. Măsura deportării,
chiar dacă poate i-au căzut vic-
time și evrei nevinovați, a fost
justificată. Începuse războiul,
Basarabia fusese eliberată,
dar atît Moldova noastră cît și
teritoriile eliberate erau pline
de evrei bolșevici, trădători,
care reprezentau pentru ar-
mata română un pericol în
spatele frontului. Și atunci, au
fost deportați în Transnistria. În
restul țării, cu anumite restricții,
evreii își continuau viața
nestingheriți. Conform memo-
riilor lui Radu Lecca, în Româ-
nia își continuau afacerile
10-12 multimiliardari. Citez din
scrisoarea deschisă adresată
lui Klaus Iohannis în august
2015: „Domnule Iohannis,
poate că dvs., ca etnic german
vă simțiți vinovat de ororile
săvârșite de naziști împotriva
evreilor. Dar vă rog să nu vă
liniștiți conștiința împărțind
această grea povară cu
românii. În România NU a exi-
stat nici un holocaust împotriva
evreilor. Nu o spun eu, ci au
spus-o evrei de marcă trăitori
ai acelor timpuri: Wilhelm Fil-
derman, președintele evreilor
români în timpul războiului,
Alexandru Șafran, șef rabinul
României, scriitorul Oliver
Lustig, Moshe Carmilly-Wein-
berger, rabinul șef al Clujului,
scriitorul Alfred Harlaoanu, is-
toricul Nicolae Minei- Grun-
berg. Și pot să vă mai dau și
alte nume. De ce îi credeți pe

Elie Wiesel, pe Radu Ioanid și
pe Alexandru Florian, cei care
câștigă bani mulți din deni-
grarea și demonizarea poporu-
lui român, și nu îi credeți pe
evreii de bună credință care au
trăit în România în timpul
războiului? Puneți-vă consilierii
(bine plătiți de la buget) să
caute adevărul, spălați noroiul
aruncat nemeritat asupra
poporului român.”

Am dat doar cîteva
nume de evrei de bună
credință care au luat apărarea
Mareșalului. Mai sînt mulți.
Dau un citat aparținînd lui
Nicolae Steinhardt („Primejdia
Mărturisirii”): „În România nu
am avut de suferit direct ca
evreu nici în vremea liceului,
nici la facultate, nici în timpul
războiului; munca la zăpadă o
făceam voluntar, iar pe cea
obligatorie în condiţii de ome-
nie, nu însă fără a cârti – şi a fi
imediat certat de tata: „Să nu
aud nici un cuvânt împotriva
ţării sau a lui Antonescu! Face
tot ce este posibil, nu are pe
cap numai grija evreilor! Ai
prefera cumva să fii pe front, în
coclaurile Rusiei?!” Și mai dau
un citat la temă din scrisoarea
către președintele Academiei
Române: „Nu mă mai refer la
holocaustul din Transnistria,
unde nu au existat crematorii,
dar nici gropi comune cu
400.000 de evrei morți. Ce s-a
întîmplat cu acești morți? Eu
știu (dar nu am acces la docu-
mente oficiale) că în Transnis-
tria au venit să vadă situația
evreilor reprezentanți ai Vati-
canului, ai Crucii Roșii
Internaționale și, se pare, ai
Elveției (stat neutru) – nimeni
nu a avut nici o critică de adus
modului în care evreii erau
tratați. De ce au fost duși UNII
evrei și UNII țigani în Transnis-
tria? Nimeni nu vorbește de-
spre asta, dar ne-a lămurit
prea-înțeleptul președinte al
țării: „Ori ești prudent, ori ești
prost”. Antonescu a fost pru-
dent. Sîntem invadați cu
declarațiile FCER despre patri-
otismul evreilor în războaiele
duse de țară. Da, în războiul
de independență a fost un erou
evreu, Mauriciu Brociner, cel
care după moartea lui Valter
Mărăcineanu, a preluat con-
ducerea batalionului și a
cucerit reduta Grivița – nici o
stradă nu-i poartă numele,
nicăieri în țară. În primul război
mondial, românii au împușcat
evreii – dar Alexandru Florian
nu vorbește de ei! Erau evrei
condamnați la moarte pentru
trădare! În timp ce evreii se
laudă cu patriotismul lor, în
cartea sa „România ca o
pradă” dl. gen. Radu Theodoru
ne prezintă rapoartele unităților
militare aflate pe front – bravii
evrei dezertau pe capete sau
treceau la inamic! 

●



4 Tichia de politician

Expresia apocaliptică a absurdului politico-militarExpresia apocaliptică a absurdului politico-militar

George 

Petrovai

DDeși cu toții știm că
războiul a fost, este și va fi
expresia apocaliptică a ab-
surdului politico-militar, cu
urmări dezastruoase (morți,
răniți, distrugeri mate-
riale, incalculabile traume

psiho-mentale, nenumărați
dezrădăcinați și refugiați) nu
pentru mizerabilii cu puteri
discreționare (alde Hitler,
Putin etc.), care fac tot ce le
stă în putință să demareze
conflictele și apoi să le justi-
fice necesitatea (!), ci pentru
masa oamenilor de rând,
totuși, de la încheierea
oficială a celui de-al doilea
război mondial (sub forma
războiului rece acesta s-a
prelungit încă vreo câteva
decenii, pentru ca acuma să
răbufnească) n-a trecut nici
măcar o zi fără conflicte mil-
itare pe micuța noastră
planetă. E drept, doar
războaie regionale, de-ar fi
să le amintim pe cele din
Coreea, Vietnam, Afgan-
istan, Iugoslavia, Irak și
Siria. De parcă pământenii
n-ar avea și așa destule
probleme, ba cu bolile,
foametea (în fiecare oră
mor de foame peste 500 de
pământeni, inclusiv copii!),
terorismul, poluarea și alte
multe derapaje ale
civilizației lor de rahat, ba cu
mulțimea demonilor „mod-
erni” din ei, care necontenit
îi îmboldesc să fie tot mai la-
comi, mai cruzi, mai egoiști,
mai mincinoși și mai ipocriți,
într-un cuvânt mai inumani,
fapt cu prisosință evidențiat,
în aceste zile de coșmar,
atât de demențiala

siluire/murdărire a naturii
înconjurătoare (pământ,
apă, aer, hrană), cât și de
distorsionarea științifico-
politrucianistă a naturii
umane (indivizi, comunități,
relații interumane).

Da, căci astăzi nu
mai este cool să te ocupi 
de componenta moral-
spirituală (prin educație,

autoeducație, credință), chit
că ea constituie esența
omului, îndeosebi în
anevoiosul proces de în-
dumnezeire, ci este perfect
cool să devii robul trupului și
materialului, prin freudism,
concubinaj, relații extracon-
jugale și o foarte agresivă
sodomie, care în tot mai
multe țări ale lumii (în primul
rând cele sufocate de
belșug și plictiseală),
beneficiază de stupefiante
drepturi și legi, întru
compromiterea familiei
tradiționale prin exhib-
iționism și prozelitism fără
frontiere…

Dar este (ne)omul
zilelor noastre superior
strămoșului său antic, me-
dieval sau de la începutul
epocii moderne, adică
atunci când a demarat neb-
unia cu făcutul banilor chiar
și din piatră seacă și cu
alienarea/înstrăinarea prole-
tarilor, respectiv cu transfor-
marea acestora în anexe
ale mașinilor, utilajelor și au-
tomatelor tot mai perfor-
mante, care aveau un dublu
scop – stoarcerea de vlagă
(fizică și mentală) a
angajaților și neîncetatul
spor al osânzei
capitaliștilor?!

N.B.: Reflexul în-
târziat al aceste stări de lu-
cruri pe alte meleaguri, căci

la noi toate se petrec cu în-
târziere și exagerare
haotică (mă rog, cine ia am-
inte că „Tot ce-i exagerat
devine insignifiant”?) se
înveșnicește în originala 
și arhipenibila spusă
postdecembristă: „Cine
muncește, n-are timp să
facă bani”! Nu în ultimul
rând, manelele încântă vul-

gul nostru prolific cu exas-
peranta rimă „anii-banii” și-i
îngrozesc pe tot mai puținii
români sensibili și mintoși
cu aprigul apetit al gloatei
tiranice de-a plonja în nean-
tul nimicniciei (atenție,
funcție de împrejurări și ac-
tori, hazoasa și proteica
noastră democrație devine
uneori plutocrație, alteori
ochlocrație și cam tot timpul
prostocrație!), fie cu aberații
de felul că nu Putin și ciracii
lui sunt vinovați de in-
vadarea și sistematica dis-
trugere a Ucrainei, ci
apusenii și politicile lor
necușere față de ruși: Uni-
unea Europeană, Statele
Unite și NATO.

După alde ăștia,
vasăzică, kremliniștii sunt
curați ca lacrima, ba chiar
vrednici de stimă că le dau
peste bot apusenilor și
aliaților lor, tragediile
ucrainenilor sunt dis-
cutabile, atâta timp cât nu
se știe nici cine a pornit
războiul și nici cine are in-
teresul ca el să continue, 
iar neștiutorii cauzelor
adevărate n-ar trebui să fie
impresionați doar de efecte,
oricât sunt ele de „artistic”
lucrate/trucate de către „ne-
prietenii” rușilor, ci mai
degrabă de noua lor rachetă
balistică intercontinentală
Sarmat, tocmai fiindcă

reprezintă o foarte serioasă
amenințare pentru întreaga
planetă, desigur, la pachet
cu recentul ordin dat de Pu-
tinel de activare a imensului
arsenal nuclear al Rusiei…

Pentru Dumnezeu,
ipochimenilor, cine vă dă
dreptul vouă (cei de sus și
de jos) să relativizați într-un
mod atât de ticălos-

sfidător cumplita tragedie
ucraineană, respectiv să o
priviți ca pe un necesar
(sic!) divertisment în pan-
demie? O pandemie
comandată politic și intens
mediatizată, de care, după
doi ani de îndrăcite și exe-
crabile restricții, omenirea
se săturase mai ceva ca de
mere pădurețe.

Revenind totuși la
cumințenie și /sau
înțelepciune, gânditorul
Petre P. Negulescu ne
înștiințează în tratatul
Geneza formelor culturii
(BPT, Editura Minerva,
București, 1993) că însuși
Platon a fost izbit în dialogul
Legi de faptul că „oamenii,
în general, nu caută
înțelepciunea, ci abilitatea”,
că adică „nu se străduiesc
să înțeleagă lucrurile, ci se
mulțumesc să se folosească
de ele, spre a se îmbogăți”.
Cu completarea că bogăția
este văzută de marele gân-
ditor antic grec ca „o
dușmană a științelor”, în-
trucât duce la „servilitate” și
leagă „prea mult și prea des
pe oameni de viața
practică”. Păi, adaug eu, de
florile mărului umbla cam tot
atunci Diogene Cinicul ziua-
n amiaza mare, cu felinarul
aprins, în căutarea unui om
cinstit? Și când te gândești
că această memorabilă

căutare avea loc printre
grecii antici, creatorii unei
formidabile culturi, care a
stat la baza celei romane,
iar prin intermediul europe-
nilor, a contribuit mai apoi la
edificarea culturii univer-
sale! Este lesne de dedus
cu ce suveran dispreț ar fi
privit intransigentul și cura-
josul Diogene la catastrofala
decădere moral-spirituală a
omului zilelor noastre, cu tot
mai mulți analfabeți
funcționali și falși culți, în
pofida progreselor înregis-
trate de omenire în plan
tehnico-științific și material.

La rândul său, în
cea de-a treia introducere la
Devenirea întru ființă, intro-
ducere dedicată cele-
brei sculpturi brâncușiene
Cumințenia pământului,
Constantin Noica ne spune
următoarele: „Sculptura lui
Brâncuși poate apărea
astăzi drept o expresie a
înțelepciunii cel puțin în sen-
sul avertismentului pe care-
l dă ea omului sophiei,
omului iscusinței, care a
convertit totul în abilitate
tehnică”. Cu toate că sculp-
tura nu înfățișează o ființă
inteligentă, frumoasă și
activă (în sensul de „acțiune
imediată și faptă” la această
creatură/creație „ghemuită
și cu talpa picioarelor bine
lipită de pământ”), ea –
precizează în continuare C.
Noica – este universală și
imaginea ei „acoperă tot
globul”, asta deoarece 
este posibil ca Brâncuși să-
i fi spus Cumințenia
pământului „spre a exorciza
pământul”.

Iată de ce, ne spune
ilustrul nostru compatriot la
finalul acestui mic și ad-
mirabil eseu, „ar fi bine ca
pe piețele lumii să figureze
Cumințenia pământului”.

●



Ghimpele Națiunii

Spolierea în numele și pe domeniile de activitate ale firmelor, Spolierea în numele și pe domeniile de activitate ale firmelor, 
PFA -urilor, cabinetelor individuale…PFA -urilor, cabinetelor individuale…

Cezar Adonis

Mihalache

DDacă o instituție
poate trăi bine, lăfăindu-se
chiar cu salarii, prime, asis-
tente și fel și fel de sec-
retare, „colaterale” feluritelor
birouri, pe seama rostogolirii
continue a peșcheșului gen-
erat de obligativitatea
reînregistrării anuale a
domeniilor de internet,
achiziționate o dată, practic
cu drept de proprietate, dar
introduse forțat în procesul
de asigurare unor venituri
anuale pentru nimicul oferit
de o instituție de stat, de ce
nu ar funcționa asta și în
cazul firmelor, a numelor lor,
acum, și poate a domeniilor
de activitate, pe viitor, nu?…
De ce să nu impunem și o
taxă anuală pentru dreptul
persoanelor juridice private
de a ființa?… Pentru că
instituții de gestiune
colectivă a numelor, a drep-
turilor de a exista, se
găsesc oricum în portofoliul
statului… Acele sinecuri pe
spatele mediului privat… Și
este evident că și recentul
proiect de lege avansat în
parlament, pentru a forța
firmele, asociațiile și PFA -
urile să se înscrie, anual,

într-un catalog gestionat de
Camera de comerț și indus-
trie a Românei asta
vizează. Că avem în tot
acest matrapazlâc legislativ
niște aspecte penale, prin
obligarea firmelor să se în-
scrie și să plătească anual o
taxă abuzivă o știu și
inițiatorii. Dar pe asta se și
bazează… Pentru a veni ul-
terior cu așa-zisa corectare
a principalului aspect imoral
și aproape penal, de a
obliga firmele private să
plătească unui ONG, pentru
că asta este Camera de
comerț,  pentru a fi înscrise
într-o listă cu actualizare
anuală, prin revizuirea
ulterioară, la capitolul sug-
estii venite în procesul de
transparență decizională,
de a numi, în locul CCIR o
instituție de stat
responsabilă de această
centralizare.

Evident că se putea
prevedea acest lucru de la
bun început, direct prin nu-
mirea unei instituții a statu-
lui ca agenție de 
gestiune a catalogului
firmelor, asociațiilor, ONG-
urilor (inclusiv a celui numit
ca beneficiar inițial, CCIR!),
dar apărea o dublare a rolu-
lui instituției specializate în
gestiunea firmelor, Registrul

comerțului. Și totuși, scopul
legii, după ce vor fi depuse
amendamentele deja pre-
vizibile, acela de a împinge
firmele, asociațiile,
fundațiile, PFA -urile, cabi-
netele individuale într-o
zonă de plată a dreptului de
a exista, nu neapărat și a
ființa, este vizibil prin
condiționarea din proiectul
de lege, în speță, posibili-
tatea de a mai putea
depune bilanțurile anuale la
ANAF doar după achitarea
taxei anuale de înregistrare
în bizarul catalog al firmelor
naționale! Un opis abra-
cadabrant ca parte a unui
ONG, dar legal și îndreptățit
din momentul în care de or-
ganizarea și gestiunea
datelor se va ocupa o
agenție de stat, nu?!

Este un proiect de
lege care ar trebui desființat
din față… Și nu trebuie
permisă continuarea lui fie
și prin acceptarea 
unor amendamente… Pen-
tru că întreaga „inițiativă”
legislativă este la limita pe-
nalului, inclusiv prin
încălcarea normelor GDRP,
dar și prin faptul că se im-
pune obligarea firmelor să
se înscrie în ceva doar pen-
tru a plăti încă o taxă statu-
lui (de data acesta una

funcționând chiar și în
absența activității firmei, în
eventualitatea suspendării
temporare a acesteia). Și
pune bazele unei asocieri
periculoase între
posibilitățile de acțiune ale
unui organism al statului,
ANAF, de a nu accepta
bilanțurile anuale (obliga-
torii!) în absența înregistrării
firmei într-un catalog, și as-
pectele punitiv-coercitive,
aplicarea de amenzi de
către același agent 
fiscal pentru nedepunerea
bilanțurilor!

Se deschide, de
fapt, drumul pentru im-
punerea acelei taxe anuale
a dreptului de a avea o 
firmă sau orice altă structură
ca „persoană juridică”,
încercată și de alte guverne,
deși Constituția garantează
inițiativa privată fără a o
condiționa prin astfel de as-
pecte.

Și nu, soluția nu
este aceea de a activa pro-
ceduri, prin avocatul
poporului sau sesizări în
instanță, pentru dizolvarea
Camerei de comerț ca ONG
ce și-a depășit cadrul legal
de funcționare. Pentru că se
va găsi un alt intermediar ori
direct o agenție de stat final
beneficiară care să ges-

tioneze acțiunea. Trebuie
pusă opreliște oricărei
încercări de taxare, nu doar
a ceva deja existent, ci
practic a dreptului
constituțional de a activa și
chiar a exista fără nici un fel
de activitate. Iar pentru asta
este necesară o acțiune și
împotriva procesului obliga-
toriu de reînregistrare
anuală a numelor domeni-
ilor web, acel rău inițial
folosit acum ca speță, pen-
tru că dreptul de proprietate
a fost consfințit prin prima
achitare a numelui de inter-
net, o speță care, plecând
de la domeniile de internet,
se încearcă a fi extinsă
peste numele (de catalog
național) al firmelor, dar
poate, în viitor,  și al
domeniilor de activitate. O
îmbogățire a bugetelor de
stat pentru rezervele de
sinecuri, de la taxa în nu-
mele domeniilor de internet
(șase euro pe an) la
spolierea pe numele și
poate domeniile de activi-
tate ale firmelor,  asociațiilor,
PFA -urilor, cabinetelor indi-
viduale (de la zece la o sută
de euro pe an)…

●

Un preamare semn de întrebare…Un preamare semn de întrebare…

Maria

Toacă

A A dat Dumnezeu s-
o vedem și pe asta la
Cernăuți. A fost scos din
Piața Centrală panoul cu
copia privilegiului lui Alexan-
dru cel Bun, care
mărturisește atestarea
documentară a orașului. A
stat frumos acolo din 2008,
de la aniversarea a 600 de
ani a orașului. De-acum nu
se mai poate. Am știut până
astăzi că orașul meu
Cernăuți este ctitoria
voievodului moldav Alexan-
dru cel Bun. De-acum nu
mai este? Nu mai este ates-
tat documentar pentru prima
dată în tratatul comercial din
1408 – un privilegiu dat de
domnitorul Alexandru cel
Bun negustorilor din Lvov?!
Dar cu menționarea de mai
înainte a cetății Țețina (ac-
tuala suburbie a
Cernăuțiului), atestată doc-
umentar într-un act din
1395, dat de patru mari
boieri moldoveni regelui
Poloniei Wladislav Jagello,
cum rămâne?

Și ce dacă din isto-
rie, de la cronicari se știe că
Alexandru cel Bun a realizat
cea mai tolerantă și
exemplară politică, în-
trecând în această privință

toate statele medieval eu-
ropene! Mai ales în dome-
niul politicii externe a stabilit
relații de colaborare cu
statele vecine, rămânând în
istoria Țării Moldovei și în-
tregului spațiu românesc ca
un conducător de talie

europeană. Trebuie să
uităm că Cernăuțiul e și
românesc, că intrarea în is-
torie de la un Domnitor de-
scendent din neamul
Mușatinilor își are începutul.
Să uităm că înainte ca
Ștefan cel Mare să lase

pentru veacuri urmașilor
urmașilor săi o Moldovă
mare și înfloritoare, a fost
bunicul său, Alexandru cel
Bun, un domnitor înzestrat
cu bunătate și gospodar is-
cusit, în cei 32 ani de dom-
nie (1400-1432), Moldova

cunoscând o continuă pros-
peritate economică și spiri-
tual-duhovnicească. Ajuns
în fruntea Moldovei cu aju-
torul lui Mircea cel 
Bătrân, a întărit ortodoxia
românească, a încurajat
comerțul, având de unde

să-i împrumute regelui
Poloniei Vladislaw 1000
ruble de argint, pentru care
a câștigat Sniatinul și
Colomeea. Să nu le mai
spunem nici acasă copiilor
noștri povești că numai de
la un Domnitor bun putea

să-si înscrie numele în isto-
rie orașul nostru, atestat la
8 octombrie 1408 într-un
privilegiu acordat de Alexan-
dru cel Bun negustorilor
polonezi din Lvov… 

Orașul Cernăuți a
fost atestat documentar la 8

octombrie 1408 într-un priv-
ilegiu acordat de Alexandru
cel Bun, domnitor al
Moldovei (1400–1432), ne-
gustorilor din LiovAutoritățile
din Cernăuți au înlăturat din
Piața Centrală panoul cu
copia privilegiului lui Alexan-
dru cel Bun, care
mărturisește prima atestare
documentară a orașului,
Astfel, documentul cu prima
atestare a orașului va fi în-
locuit cu o imagine ce
ilustrează drapelul
ucrainean. În centrul
drapelului ar urma să fie
ilustrat un trident și stelele
de pe steagul Uniunii Eu-
ropene. Acest nou simbol ar
urma să amintească tuturor
despre „dorința puternică și
mișcarea rapidă a statului
către Uniunea Europeană”.

●


