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A cincea mineriadã, din 1999, este cel mai 
vizibil rodul narcisismului şi grandomaniei 
liderului sindical Miron Cozma, care o 
instrumenteazã pentru a-şi camufla statutul 
de infractor cu mai multe procese pe rol, dar şi 
pentru a-şi consolida o viitoare poziþie politicã. 
Perspectiva Puterii şi aceea a Opoziþiei, însã, 
diferã faþã de mineriadele anterioare. În 1999, 
Puterea aparþinea fostei Opoziþii (din timpul 
mineriadelor anterioare), adicã alianþei CDR, 
USD şi UDMR, iar Opoziþia era reprezentatã 
de fosta Putere, adicã de PDSR, secondatã 
de PUNR şi PRM. Perspectiva Puterii va fi 
redatã de ziarul România liberã. În ce priveşte 

perspectiva Opoziþiei în 1999, aceasta va fi înfãþişatã prin sãptãmînalul România 
Mare, oficiosul extremistului partid cu acelaşi nume, condus de Corneliu Vadim 
Tudor. Cum implicarea politicã a acestuia a fost doveditã în mineriada din ianuarie 
1999, Miron Cozma fiind “aghiotantul” sãu, România Mare a incitat direct minerii 
la revoltã, pentru a profita în cazul în care ar fi izbutit râvnita loviturã de stat. Ion 
Iliescu şi PDSR, deşi au susþinut moral şi ideologic mineriada din 1999, se vor feri, 
totuşi, de o implicare vizibilã în rãzmeriþa minerilor şi, la limitã, chiar de alianþa 
cu PRM.

1. Perspectiva Puterii

În data de 3 ianuarie 1999 încep sã circule primele ştiri despre pregãtirea unei 
ample greve a minerilor din Valea Jiului. Aceştia îi dau un ultimatum primului 
ministru Radu Vasile sã vinã în zonã, pentru a dialoga şi “a-i onora cu prezenþa”. 
În caz contrar, minerii anunþã cã se vor consulta în vederea deplasãrii la Bucureşti. 
Pânã aici scenariul este identic cu acela din 1991: ultimatumul dat premierului, 
orgoliul ortacilor de a poza în stãpîni-justiþiari şi obsesia asedierii capitalei. Situaþia 
din Valea Jiului era, într-adevãr, explozivã: între 1997-1998 (dupã instalarea 
guvernului CDR-USD-UDMR) avuseserã loc destule restructurãri în zonã, Valea 
Jiului fiind traumatizatã de şomajul masiv; din rândul disponibilizaþilor se racoleazã 
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destui infractori, iar rata alcoolismului creşte; spaima de şomaj devine obsesivã 
pentru cei care mai au încã locuri de muncã. În plus, pierderile Companiei Huilei 
sunt tot mai mari: Regia se dovedea a fi o periculoasã datornicã la buget, o “gaurã 
neagrã” a economiei româneşti. Starea mineritului era degradatã şi ajunsese într-
un stadiu fatal de colapsare. Pe acest fond, restructurãrile au produs o anxietate 
fireascã, dar, în acelaşi timp au evidenþiat interesele unor structuri birocratice din 
minerit, care încercau sã-şi pãstreze privilegiile, manipulînd masele de oameni. 
Greva minerilor, paradoxal sau nu, avantaja bugetul Guvernului: în fiecare zi de 
nemuncã, Guvernul economisea sume uriaşe, fiind mai rentabilã, astfel, greva 
decât plata salariilor minerilor. Nu în ultimul rând, tot în aceastã perioadã, presa 
româneascã publicã diferite articole despre afacerile dubioase ale liderilor sindicali 
şi capilor mineritului din Valea Jiului, care trãiau regeşte în contul mizeriei 
maselor de ortaci. Cel puþin jumãtate din minerii care i s-au alãturat lui Miron 
Cozma proveneau dintre disponibilizaþi, fiind, adicã, nişte oameni care nu mai 
aveau nimic de pierdut. Gruparea lor în jurul lui Cozma, în ciuda mercenariatului, 
oportunismului şi parvenitismului evident al liderului sindical, devine, astfel, 
justificabilã prin faptul cã aceşti oameni traumatizaþi de sãrãcie (alcãtuind un fel 
de “Golem mineresc”, cum îi numeşte, la un moment dat, Gheorghe Grigurcu) 
şi disperaþi vedeau ca ultimã soluþie asedierea capitalei, pentru a supravieþui şi 
pentru a obþine prin presiune, şantaj şi forþã ceea ce le fusese luat. Dupã stoparea 
în ultimul ceas a mineriadei, în ciuda acordului de la Cozia şi a promisiunilor 
fãcute acolo de premierul Radu Vasile, minele vor trebui oricum închise, pentru 
continuarea reformei, semn cã ortacii din Valea Jiului porniserã la un rãzboi pe 
care, chiar dacã îl vor fi cîştigat iniþial, în cele din urmã aveau sã-l piardã pentru 
simplul fapt cã economia româneascã nu permitea deraieri, dacã intenþiona sã se 
integreze în traiectoria economiei de piaþã recâştigatã dupã 1989.

Ce pretind minerii? Cerinþele lor sînt exorbitante: 10.000 de dolari şi 2 hectare 
de pãmînt pentru cei disponibilizaþi. Mai tîrziu, ei vor pretinde 500 de dolari 
lunar, pânã la pensionare. Uniþi prin aceste doleanþe financiare avantajoase, prin 
experienþa profesionalã, provenienþa zonalã şi obedienþa faþã de liderul sindical, 
ortacii nu sunt conştienþi de enormitatea pretenþiilor lor, grefate pe dorinþa de 
putere a lui Miron Cozma şi pe încercarea acestuia de a-şi camufla, în spatele 
mineriadei, infracþiunile de drept comun. Iar dacã sunt conştienþi, ei joacã ultima 
lor carte.

Înainte de a trece la studiul de caz propriu-zis asupra mineriadei, sunt de 
amintit recapitulãrile (realizate în România liberã) despre mineriadele anterioare, 
dar şi despre Lupeni ‘29, moment mitizat de istoria comunistã. În legãturã cu 
acesta din urmã, este remarcat faptul cã instigatori şi agitatori comunişti (în numãr 
de maximum 100) au ocupat centrala electricã, indiferenþi la riscul vieþii minerilor 
din subteran. Armata, chematã sã intervinã, a fost atacatã cu foc, instigatorii 
speculînd transformarea conflictului de muncã într-unul violent, pentru a provoca 
o intervenþie din afara României, a URSS-ului, probabil (Vladimir Alexe, “Istoria 
secretã a comunismului. Minerii, masã de manevrã, încã din 1929, a forþelor 
antiromâneşti. Lupeni ‘29: Kominternul şi ‘Sindicatele unitare’ transformã un 
conflict de muncã în conflict sîngeros”, România liberã, 14 ianuarie 1999). În 
privinþa mineriadelor din postcomunism, România liberã le sintetizeazã în articole 
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ample (încercînd sã oculteze, totuşi, rolul jucat de Petre Roman în mineriada din 
iunie 1990, întrucât acesta era, în 1999, aliatului CDR), constatând prin diferite voci 
(dintre care cea mai virulentã este a lui Vladimir Alexe, “Minerii contra României. 
‘Batalioanele de şoc’ anti-reformã. Forþa Legii sau forþa pumnului”, România liberã, 
20 ianuarie 1999) cã toate au fost anti-reformiste şi anti-Opoziþie, minerii devenind 
“aristocraþia muncitorimii” şi rãsfãþaþii Puterii criptocomuniste. Mineriadele au 
constituit, astfel, “forme de manipulare tipic teroristã”, ele au avut aceiaşi autori 
şi s-au remarcat ca atentate la adresa democraþiei, care au precedat tentativa 
de loviturã de stat din ianuarie 1999. Deoarece capii (sindicali ai) minerilor şi 
instigatorii lor din 1999 îşi vor asemãna, uneori, mişcarea revendicativã cu aceea 
din 1821, condusã de Tudor Vladimirescu, sau cu rãscoala din 1907, România 
liberã va publica, când şi când, intervenþii demistificatoare şi ridiculizatoare în 
acest sens.

Figura mitopoliticã esenþialã a mineriadei din 1999 este tot aceea a lui Miron 
Cozma, care a reuşit sã confişte sensul revendicãrilor ortacilor în asemenea mãsurã, 
încât însuşi termenul consacrat de mineriadã a fost adaptat şi metamorfozat în 
acela de mironiadã, “cruciadã” a conducãtorului Miron şi, de asemenea, luptã 
(“monoliticã”) a ortacilor pentru liderul lor aproape zeificat. Dupã cum se remarcã 
în România liberã, mineriada a declanşat o enclavã-paravan a lui Miron Cozma, de 
aici preschimbarea sa în “mironiadã”. Portretul mediatic, socio-politic şi psihanalitic 
al lui Cozma este, de aceea, necesar pentru a înþelege ceea ce s-a întâmplat în 
ianuarie 1999. Mai întîi trebuie amintite încã o datã poreclele lui Cozma, fie cã 
ele îl mitizeazã, fie cã, dimpotrivã, îl demitizeazã: “Luceafãrul huilei”, “Luceafãrul 
Negru”, dar şi “Luciferul huilei” (“cãpetenie a demonilor”), “Berlusconi al Vãii 
Jiului”, “Napoleon”; existã şi catalogãri spontane, însã emblematice pentru statutul 
lui Miron Cozma de manager al violenþei: “provocator şef”, “ultimul terorist al 
României”. Unele dintre aceste porecle îl flateazã pe Cozma, drept care le va utiliza 
pe parcursul carierei sale de lider sindical şi comandant de oşti minereşti. Cum 
el râvneşte sã fie mai cu seamã un simbol naþional, porecla favoritã va fi aceea de 
“Luceafãr” al huilei.

Dosarul de infractor al lui Miron Cozma fusese destul de mediatizat, tocmai 
pentru a contracara legenda pe care liderul sindical şi-o confecþionase de-a lungul 
anilor, mizând pe ignoranþa ortacilor: acesta avea mai multe procese pe rol, 
întrucât agresase un ziarist, un poliþist şi patronii unui bar. În plus, accidentase 
mortal, cu autoturismul, o femeie. În ceea ce priveşte “cazierul” sãu politic, Cozma 
fusese arestat în 1997, pentru subminarea puterii de stat în timpul mineriadei din 
1991, fiind condamnat la un an şi şase luni închisoare de un judecãtor care îi 
simpatiza poziþia contestatarã şi infracþionalã şi care îi dãduse o pedeapsã retoricã, 
mai degrabã. Deşi avusese rol şi în mineriada din iunie 1990 (chiar dacã nu de 
anvergura celui din 1991 sau 1999), Cozma nu este judecat şi pentru participarea 
la aceasta, Puterea dorind sã menajeze figura lui Petre Roman devenit aliat CDR. 
Revenit din închisoare, în 1998, Miron Cozma este privit, de minerii angoasaþi 
de şomaj, ca un posibil salvator. El mizeazã pe aceastã posturã, întrucât, prin 
intermediul mineriadei din 1999, îşi pregãteşte şi o posibilã carierã politicã, în 
cadrul PRM. În 1996, Cozma candidase, de altfel, ca independent, pentru funcþia 
de senator şi obþinuse incredibil de multe voturi (totuşi nu izbutise sã ajungã 
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în Parlament). Virtuala sa carierã politicã va fi încheiatã în februarie 1999 cînd, 
în ciuda celei de-a şasea rãzmeriþe a ortacilor (care nu a mai ajuns sã devinã la 
propriu o mineriadã), Miron Cozma este rejudecat şi condamnat la 18 ani de 
închisoare pentru participarea la mineriada din 1991, devenind din nou deþinut 
de drept comun. Presa strãinã îl vede pe Cozma ca pe un puşcãriaş manipulator, 
“rege” profitor, instrumentînd minerii, pe post de “mãciucã”, împotriva opoziþiei 
anticomuniste în perioada 1990-1991. Nu în ultimul rând, lui Cozma i se face 
profilul de “aghiotant” al lui Corneliu Vadim Tudor şi al PRM, partid extremist 
care avea sã-şi facã simþitã prezenþa logisticã şi instigatoare în mineriada din 1999.

În Valea Jiului, deşi adulat, Cozma era şi contestat, fiind acuzat de comportament 
dictatorial şi oportunism, ca şi de fraude legate de cotizaþiile sindicale. Unii ortaci 
îi intuiesc cameleonismul. Fusese remarcatã, de altfel, intenþia lui de a-şi elimina 
posibilii rivali sindicali, “duşmanii din interior”, cum îi numea, prin acuze fãrã 
argumente şi abuzuri. Ca lider sindical, Cozma este conştient cã are putere doar 
dacã îi dominã pe mineri, altfel, singur, fãrã ortaci, fiind o “excrescenþã” tumoralã 
şi o “umbrã”. “Sã vinã sã mã aresteze aici, la Petroşani, dacã au curajul” declarã el, 
arãtându-se nesupus faþã de lege şi criticând justiþia românã. Dintre liderii sindicali 
mondiali cu care ar putea fi comparat, parþial, sunt amintiþi celebrii Hoffa (din SUA) 
şi Scargill (din Marea Britanie), ambii indivizi cu charismã şi cu apetenþã pentru 
politicã (Mihai Rãzvan Ungureanu, “Cine face istoria? Liderul sau masele stârnite 
de acesta? De la Jimmy Hoffa la Miron Cozma: gangsterism, terorism, sindicalism”, 
interviu consemnat de Bogdan Burileanu, România liberã, 2 februarie 1999). Miron 
Cozma are, la rându-i, o formã de charismã autoindusã, şi, asemeni lui Hoffa, face 
din gangsterism şi infracþionalitate un titlu de glorie.

Din punct de vedere psihologic, Miron Cozma are vocaþie de “provocator şef”, 
reuşind sã mobilizeze mii de mineri nu doar împotriva studenþilor şi intelectualilor 
sau reformiştilor de tip Petre Roman, dar şi împotriva forþelor de ordine, spulberând 
barajele poliþieneşti, fãrã remuşcarea cã, în felul acesta, contestã autoritatea statalã 
şi însãşi Legea. Îi place sã pozeze în salvator mesianic al ortacilor şi al þãrii, 
cerându-le acestora, la un moment dat, încã o revoluþie în România! Pe de altã 
parte, este laş, cel puþin prin comportamentul din ianuarie 1999, atunci când, 
ascuns între bodyguarzi şi masa de ortaci, îşi trimite substitutul, Romeo Beja, 
sã-i conducã pe mineri, pretextând pericolul unui posibil asasinat care ar plana 
asuprã-i. La fel va proceda şi în februarie 1999, când în cele din urmã va fi arestat, 
fiind gãsit ascuns într-un autobuz cu mineri de rând, pentru a induce în eroare 
forþele de ordine despre care se ştia cã intenþioneazã sã-l captureze.

Un hybris aparte îl marcheazã pe liderul sindical al minerilor: el concepe 
Valea Jiului ca pe o “feudã”, considerându-se regele neîncoronat al acesteia. Astfel, 
îşi îngãduie, înainte de mineriadã, dar şi dupã, sã-i ameninþe cu expulzarea din 
Valea Jiului pe minerii care nu participaserã la grevã sau care îl contestaserã. 
Mizînd, de asemenea, pe un fel de haiducie minereascã, el se crede (considerã unii 
comentatori) un Iancu Jianu adaptat la postcomunism, care are dreptul sã ia de la 
“bogaþi” (Guvernul), pentru a da “sãracilor” (ortacii) – dar face acest lucru, fãrã nici 
un scrupul, în detrimentul altor “sãraci” (populaþia României). Hybris-ul sãu este şi 
de naturã religioasã: fire destul de credincioasã sau cel puþin disciplinatã religios şi 
cunoscãtoare a sloganelor cu acest efect, Miron Cozma cere mereu binecuvântarea 
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preoþeascã asupra ortacilor angrenaþi în mineriadã. Sau consimte sã fie aclamat 
şi binecuvântat, aşa cum se întâmplã atunci când revine din minerada iernaticã, 
acceptând ca şi cuvenite strigãtele şi scandãrile mulþimii din Petroşani: “Cozma! 
Nu uita! Valea Jiului e-a ta!” Se considerã a avea o misie naþionalã, de salvator 
providenþial cãruia nimic nu îi poate sta în cale, folosindu-se de faptul cã Valea 
Jiului avea o moştenire moralã, aceea a anilor 1929 şi 1977, mai cu seamã cea din 
urmã, consacratã ca opoziþie anticeauşistã, legitimîndu-i, la nivel mental, condiþia 
de lider al mineriadelor.

Caracterul mineriadei din 1999 este unul militar, cu strategi, comandanþi şi 
mase de manevrã. Miron Cozma îi percepe pe mineri ca pe o oaste, numindu-i 
“armata mea”. Unii ziarişti (Vladimir Alexe, “Liga minerilor, finanþatã de Gaddafi! 
Cozma urmãreşte autonomia Vãii Jiului. Insurgenþii de la mineriadã, recompensaþi 
de Cozma din fondurile oferite de col. Gaddafi”, România liberã, 13 februarie 1999) 
speculeazã ideea cã Liga Minerilor, cu sediul la Petroşani, are, pe lângã structura 
civilã, o a doua structurã paramilitarã, camuflatã dupã cea dintâi. Astfel, Vladimir 
Alexe considerã cã, în timpul mineriadei, Miron Cozma a fost asistat de un stat 
major paramilitar; minerii au avut “cercetaşi” şi interpreþi de hãrþi militare; ei erau 
instigaþi de indivizi dupã tiparul “comisarilor” politici; prin telefoane mobile se 
menþinea legãtura cu superiorii din cadrul forþelor de ordine, care aveau sã trãdeze; 
paramilitarii din Liga minerilor erau cadre de rezervã din Ministerul de Interne 
(respectiv din fostele trupe de securitate). 

În orice caz, în defileul Jiului, Miron Cozma mobilizeazã minerii pentru a 
înlãtura barajele poliþieneşti – poate fi un test sau nu, cert este cã minerii îl trec, 
chiar dacã ajutaþi de un buldozer, singurul, de altfel, pe care îl aveau la dispoziþie. 
Dar ortacii intenþionau la nevoie sã strãbatã pe jos drumul pânã în capitalã; nu în 
zadar, presa strãinã a remarcat şi comparat marşul minerilor asupra Bucureştiului 
cu cel al lui Mussolini asupra Romei. România liberã foloseşte des termenul de 
“oşti minereşti”, întrucât ortacii par sã fie antrenaþi la înfruntãrile cu forþele de 
ordine: petardele lacrimogene lansate din elicopter nu au efectul de a-i opri din 
drum, ci doar de a-i excita la luptã. Cozma le explicase, de altfel, cã ei sunt “ultima 
speranþã ce i-a mai rãmas þãrii”, trezindu-le un fel de furor rãzboinic şi o vanitate de 
luptãtori neprofesionişti râvnind sã devinã profesionişti. Aşa se explicã şi de ce, fie 
cã au fost pur şi simplu lãsaþi sã treacã de forþele de ordine dirijate de comandanþi 
trãdãtori ori incapabili, fie cã au câştigat o înfruntare militarã concretã, minerii 
simt nevoia sã umileascã poliþiştii şi jandarmii capturaþi, dându-le, dupã cum era 
de aşteptat, lecþii de agresiune fizicã şi defulându-se pe soldaþii în termen sau pe 
câte vreun superior rãtãcit printre aceştia. Ortacii posedã arme rudimentare, ca şi 
în cazul celorlalte mineriade (bâte, rãngi, topoare, pietre), şi reuşesc sã-i rãneascã 
pe poliþişti, apoi sã îi dezarmeze, luând chiar ostateci, eliberaþi eşalonat, uneori, de 
frica de a nu fi linşaþi de alþi ortaci doritori de rãzbunare sau de infractori amestecaþi 
între mineri, care aveau de reglat conturi cu forþele de ordine. Însuşi prefectul 
de Vâlcea era sã fie linşat, dupã ce în prealabil fusese pãlmuit de Miron Cozma, 
fiind salvat, însã, pânã la urmã de liderul sindical cãruia lucrurile începuserã sã-i 
scape de sub control. Maşinile ziariştilor şi poliþiştilor sunt, în general, distruse 
sau mãcar deteriorate, alãturi de jandarmi şi poliþişti, fiind agresaþi şi oamenii de 
presã prezenþi în zonã. Petre Mihai Bãcanu (“Aşa-zisa venire a minerilor”, România 
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liberã, 25 ianuarie 1999) va sugera ironic, la un moment dat, ca Miron Cozma sã fie 
avansat general peste trupa de “ortaci-jandarmi”, aceasta substituindu-se forþelor 
de ordine, umilite şi violentate. România liberã publicã, de altfel, dezvãluirea 
unui ortac despre organizarea mineriadei, gânditã dupã o strategie militarã: acesta 
susþine cã unii poliþişti (ori comandanþi) au colaborat cu minerii, întrucât ortacii 
cunoşteau amplasarea forþelor de ordine, cã Miron Cozma se afla în fruntea unui 
comando, iar ordinul de predare a scutierilor a venit de la un comandant al 
acestora, fidel liderului sindical al minerilor. Este publicatã în ziar chiar o hartã cu 
amplasarea trupelor minereşti şi a celor poliþieneşti, hartã gãsitã mai apoi la ortaci.

Minerii sînt percepuþi ca fiind nişte “khmeri negri” (Octavian Paler, “România 
spre Evul Mediu”, România liberã, 22 ianuarie 1999), o adevãratã armatã sub 
stindard ideologic, mãcar pentru mineriadele din 1990 şi 1991; în 1999, ei sînt 
khmerii personali ai lui Miron Cozma, garda sa pretorianã, reorientatã de la 
figura de odinioarã a preşedintelui Iliescu la figura liderului lor sindical, aproape 
divinizat. Premierul Radu Vasile şi Miron Cozma negociazã la Cozia, la 22 ianuarie 
1999: este ales spaþiul Coziei, ca simbol al creştinismului şi al non-violenþei, dar 
şi ca simbol al reconcilierii naþionale. Cei doi lideri sunt conştienþi cã se întîlnesc 
la Cozia pentru a stabili o pace militarã (negocierea este chiar aşa numitã - “pacea 
de la Cozia”), dar nu conştientizeazã faptul cã întâlnirea lor este una de strategi şi 
comandanþi (chiar dacã amatori, improvizaþi, contextualizaþi), aşa cum se petreceau 
lucrurile în Evul Mediu, când, dupã o bãtãlie, eminenþele cenuşii ale acesteia (şi 
de o parte şi de alta a baricadei) parafau rezultatul înfruntãrii militare într-un 
spaþiu sacru, religios, pentru a da þinutã moralã, de cuvânt respectat, alianþei sau 
tratatului de pace respectiv.

Armata minerilor nu este omogenã: pe de o parte existã ortacii disciplinaþi, 
care acþioneazã fãrã multe vorbe şi ascultã orbeşte de ordinele lui Cozma, pe de 
alta, existã colericii care se manifestã oral şi fizic cu multã violenþã şi care, labili 
psihic, pot trece peste ordinele liderului sindical, exagerându-le, depãşindu-
le. Declaraþiile unora dintre aceşti ortaci sunt incendiare şi iresponsabile: 
“îl împuşc cu mâna mea şi pe Constantinescu, şi pe Vasile..., pã toþi, dom’le. 
Punem o bombã la Parlament, sã-i curãþãm pe toþi hoþii ãştia..., scãpãm þara de 
ei”; sau: “facem şi noi un Kosovo /.../ avem aici, în Vale, arme ascunse ... nici 
nu ştiu ei /Guvernul, n.n./ câte avem şi pe unde le þinem”. Este de remarcat 
ideea autolegitimatoare a minerilor ce se cred eradicatori ai rãului şi salvatori, 
apoi dorinþa lor de a fi rãzboinici, deducându-se cã este o mândrie “sã faci un 
Kosovo”! Nu în ultimul rând, este vizibil mirajul exercitat de capitalã asupra 
ortacilor, aceştia angrenându-se într-un marş asediator asupra Bucureştiului (aşa 
cum se întâmplase cu ocazia tuturor celorlalte mineriade) şi din dorinþa de a-şi 
demonstra abilitãþile militare. Însuşi Miron Cozma le-a spus, triumfal, minerilor, 
dupã câştigarea bãtãliei cu forþele de ordine: “acum îi belim pe toþi”, sugerând 
o omnipotenþã minereascã, o trufie de a se erija în putere statalã. La Râmnicu 
Vâlcea şi Târgu Jiu, o parte din mineri au scandat “Vrem sã facem iar PCR” sau 
“Cozma - Vadim”. Faptul cã în 1977 se revoltaserã împotriva comunismului, iar 
în 1999, ortacii reclamã revenirea comunismului, invalideazã implicit celebra 
grevã din 1977. Numele scandat al lui Corneliu Vadim Tudor, alãturi de cel al 
lui Miron Cozma, demonstreazã la lumina zilei legãtura mineriadei cu Partidul 
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România Mare, trãdând numele instigatorului. Minerii sunt “repetenþi la civism 
şi democraþie”, violenþa fiind unica formã de exprimare a relaþiilor lor cu ceilalþi 
(Mihai Rãzvan Ungureanu, “Cine face istoria? Liderul sau masele stârnite de 
acesta? De la Jimmy Hoffa la Miron Cozma: gangsterism, terorism, sindicalism”, 
interviu consemnat de Bogdan Burileanu, România liberã, 2 februarie 1999).

Cine a stat în spatele mineriadei, ce complotişti, ce conspiraþie, dacã a fost, 
într-adevãr, vorba despre o conspiraþie? România liberã sugereazã mai multe filiere 
şi diferite ramificaþii; la un moment dat, lanseazã, în treacãt, ideea implicãrii în 
mineriadã a Serviciului de Informaþii militare a armatei ruse... sau chiar a lui 
Osama Bin Laden, ca sponsor al Ligii Minerilor (cu 2 ani înainte de 11 septembrie 
2001, ziua atacului terorist asupra Statelor Unite ale Americii)! Sau a lui Gaddafi, 
Miron Cozma afirmând cã minerii participanþi la insurecþie vor fi recompensaþi 
bãneşte din fonduri primite de la colonelul libian. Principalii conspiratori sunt, 
însã, autohtoni: PDSR, PUNR şi PRM anunþã în Parlament şi prin intermediul 
purtãtorilor lor de cuvânt cã susþin revendicãrile minerilor. Liderii PDSR (principalul 
partid din Opoziþie) susþin mineriada, sperând o rãsturnare de guvern şi alegeri 
anticipate; atunci când situaþia devine dramaticã, se repliazã, respingând mineriada 
resimþitã ca atac împotriva democraþiei; totuşi, dupã pacea de la Cozia, Ion Iliescu 
minimalizeazã mineriada, revenind la poziþia sa iniþialã. Dorel Bãitan şi Vicenþiu 
Petrache (“O mişcare gânditã la rece şi bine executatã”, România liberã, 1 februarie, 
1999) considerã cã fosta Securitate a fost implicatã în mineriadã, prin intermediul 
unor tacticieni sau militari profesionişti care i-au dirijat şi organizat pe ortaci. Foştii 
securişti au fost susþinuþi de PDSR (“un partid cu spoialã democraticã”) şi PRM 
(“nucleul dur al securiştilor şi activiştilor din fostul PCR”).

Stahanovistul intrigant şi susþinãtor al marşului ortacilor este, însã, Corneliu 
Vadim Tudor, acesta adresând filialelor PRM îndemnul de a-i ajuta şi asista pe 
mineri. Amestecat între aceştia, este detectat, la un moment dat, un vicepreşedinte 
al PRM. Este amintit, în acest joc, şi clementul judecãtor al lui Miron Cozma, 
care se dovedise a fi un fervent simpatizant PRM. Octavian Paler vorbeşte despre 
existenþa, în PRM, a unui serviciu secret şi a unor formaþiuni paramilitare, care 
instigã la urã etnicã şi rasialã şi ameninþã cu teroare (“România spre Evul Mediu”, 
România liberã, 22 ianuarie 1999). În timp ce minerii copleşeau forþele de ordine 
în Defileul Jiului şi la Costeşti, instigatori din capitalã anunþã un miting al cãrui 
scop este reclamarea demisiei preşedintelui Emil Constantinescu şi a premierului 
Radu Vasile şi alegerea lui C.V. Tudor şi Miron Cozma în locurile rãmase libere, de 
preşedinte şi premier (cea din urmã dorinþã fusese sugeratã şi în timpul mineriadei 
din 1991). Alianþa Cozma-Tudor (vicepreşedintele şi preşedintele PRM) indicã o 
intrigã comunistã antireformistã a mineriadei. Dupã înfruntarea violentã de la 
Costeşti şi umilirea forþelor de ordine, C.V. Tudor rosteşte în Parlament un discurs 
instigator în care susþine ritos cã “Toate revoluþiile din istorie şi-au creat propria 
lor justificare juridicã”, felicitîndu-i pe mineri. Discursul acesta este, în felul 
sãu, actul politic de recunoaştere a mineriadei ca loviturã de stat. Bogdan Ficeac 
(“Examenul democraþiei”, România liberã, 25 ianuarie 1999) afirmã cã forþele 
majoritare în mineriadã au fost grupurile paramilitare susþinute logistic de PRM şi 
PSM, la care s-au adãugat infractori-mercenari; aceastã structurã a fost catalizatã, 
apoi, de incompetenþa sau trãdarea comandanþilor forþelor de ordine şi a serviciilor 
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secrete, precum şi de prestaþia lamentabilã a clasei politice. Premierul Radu Vasile 
va afirma, de altfel, în strãinãtate, cã mineriada a fost o loviturã de stat susþinutã 
politic de PRM şi PSM. 

Vladimir Alexe semneazã un documentar incendiar, deşi cu titlu stalinist: 
“Tentativã de loviturã de stat în România. Planul iese la ivealã: bandele teroriste ale 
lui Cozma vor sã fuzioneze la Bucureşti cu comandouri înarmate!” (România liberã, 
21 ianuarie 1999). Autorul articolului susþine cã PRM a urzit din timp mineriada, 
amintind în acest sens întâlnirile lui C.V. Tudor cu extremişti de tipul Gaddafi 
(se susþine, de asemenea, cã organizaþia teroristã, condusã de Gaddafi a recrutat 
elemente şi în România), Saddam, Jirinovski, Le Pen. Este amendatã şi inculpatã 
aderarea lui Miron Cozma la PRM, la ieşirea din închisoare. Alexe considerã cã 
strategia mineriadei din ianuarie 1999 urmeazã un model kominternist, urmãrind 
metamorfozarea unui conflict de muncã în anarhie politicã, urmatã de rãsturnarea 
puterii. De aceea, Vladimir Alexe presupune cã mineriada ar putea duce la un 
rãzboi civil, dupã modelul Albaniei anarhice în 1997 (din pricina scandalurilor 
legate de jocurile piramidale). Alexe revine cu un alt articol (“Constituþia sau 
revoluþia? Instigare anticonstituþionalã. C.V. Tudor: “PRM salutã declanşarea 
revoluþiei de eliberare a României”, România liberã, 29 ianuarie 1999) în care îl 
denunþã pe liderul PRM ca strateg al unui puci bolşevic – deoarece acesta ceruse 
înfiinþarea unui Consiliu revoluþionar pentru a conduce þara. În timpul a ceea ce 
ar fi putut fi cea de-a şasea mineriadã, adicã în februarie 1999, C.V. Tudor rosteşte 
pe postul Radio România Actualitãþi un apel cãtre populaþia României, pe care 
o instigã la “revoltã generalã împotriva puterii de stat”. În urma periculoaselor 
sale sfidãri politice, senatorul C.V. Tudor va fi suspendat timp de 30 de zile din 
activitatea parlamentarã, fãrã sã se reuşeascã, însã, suspendarea imunitãþii sale. 

Ca orientare ideologicã, mineriada din ianuarie 1999 a fost catalogatã fie ca 
aparþinând forþelor de extremã dreaptã, fie celor de extremã stângã (“rebeliune 
securisto-comunistã”, cum o numeşte, inspirat, Florin Gabriel Mãrculescu), fie 
alcãtuind un hibrid din cele douã extremisme, unite într-un cocteil à la roumaine. 
Octavian Paler (“România spre Evul Mediu”, România liberã, 22 ianuarie 1999) 
vorbeşte despre nuanþa “fascistã a comunismului” în cadrul acþiunii minereşti, 
susþinutã de securişti conservatori şi de “subconştientul otrãvit de comunism” 
al ortacilor. Alte voci vorbesc despre o “loviturã de stat de tip fascist”. Vladimir 
Alexe (“Lovitura de stat din România şi cãile ei. ‘Mineriada’, un act de terorism 
insurecþional contra statului şi cetãþenilor”, România liberã, 22 ianuarie 1999) 
încearcã sã demonstreze structura de act terorist a mineriadei prin: şantajarea 
autoritãþilor, luarea de ostateci, tehnica ultimatumurilor, confruntarea cu forþele 
de ordine, evidenþiind folosirea copiilor şi a femeilor ca scuturi umane în 
avangarda minerilor. Într-un alt articol (“Lovitura de stat din România şi cãile sale. 
Scenariul albanez (‘97) în plinã desfãşurare. Conducãtorii grupurilor lui Cozma 
au acþionat la ‘baraje’ conform vechiului ‘manual al trupelor de securitate’”, 
România liberã, 23 ianuarie 1999), Alexe afirmã cã mineriada a utilizat schema 
insurecþionalã albanezã din 1997, urmãrind ocuparea capitalei, rãsturnarea puterii 
şi, mai apoi, înfãptuirea unui simulacru electoral. Schema albanezã este pe larg 
adusã în discuþie, recapitulîndu-se felul în care, în 1997, preşedintele Albaniei 
(ales democratic) fusese înlãturat de la putere de cãtre rebeli conduşi de foşti 
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ofiþeri ai Securitãþii albaneze, care atacaserã cazarmele, preluaserã armamentul 
şi executaserã manevre militare. Or, la Costeşti, constatã Alexe, conducãtorii 
minerilor cunoşteau dispozitivul de organizare al unui baraj şi apelaserã la tehnica 
învãluirii pe flancuri, pentru a copleşi forþele de ordine. Vladimir Alexe nu uitã 
sã aminteascã şi posibilul autosabotaj al forþelor de ordine, colaborând cu minerii. 
Într-un alt treilea articol inflamat şi voit spectaculos (“Liga minerilor, finanþatã 
de Gaddafi! Cozma urmãreşte autonomia Vãii Jiului. Insurgenþii de la ‘mineriadã’, 
recompensaþi de Cozma din fondurile oferite de col. Gaddafi”, România liberã, 
13 februarie 1999), Vladimir Alexe reia ideea mineriadei ca tentativã de loviturã 
de stat, dupã tehnica şi tactica Kominternului (printr-un marş insurecþional), 
avînd trei etape: manifestaþia revendicativã violentã, nesupunerea civicã faþã 
de instituþiile statului şi rezistenþa (înfruntarea) secesionistã. Alexe constatã o 
coloraturã separatist-autonomistã a mineriadei şi, de asemenea, cedarea forþelor 
de ordine datoratã unei complicitãþi a liderilor minerilor cu indivizi din aparatul 
de stat. Fascinate de ideea conspiraþionitei, documentarele lui Vladimir Alexe sunt 
exotice şi extravagante şi, cu siguranþã, conþin un grãunte de adevãr, dar cocteilul 
de influenþe insurecþionale este mult prea cosmopolit pentru a fi real. Cea mai 
apropiatã de adevãr, în ceea ce priveşte rãdãcinile mineriadei din 1999, rãmâne 
varianta despre foştii securişti reactivaþi în formaþiuni precum PRM (în principal), 
PSM, dar şi PDSR, care profitaserã de revolta minerilor şi de marioneta Cozma 
(acesta putea fi, totuşi, manipulat), precum şi de inabilitatea Puterii de a stãpâni 
situaþia.

Una dintre chestiunile intens discutate pe marginea mineriadei, pentru cã 
problematiza onoarea militarã şi însãşi funcþionarea Legii, a fost aceea a trãdãrii 
efectuate de unii comandanþi ai forþelor de ordine, menite sã-i opreascã pe 
mineri în marşul lor asupra Bucureştiului. Câþiva dintre subalternii ministrului 
de interne, Gavril Dejeu, au fost suspectaþi de insubordonare, doar astfel putând 
fi înþeles felul în care forþele de ordine i-au lãsat (într-o primã fazã) sã treacã 
pe minerii care înlãturaserã barajele. Apoi, felul în care forþele de ordine au 
capitulat la Costeşti şi au fost dezarmate de mineri (care au luat ostateci dintre 
jandarmi şi poliþişti) a stârnit cel puþin îndoieli asupra justeþei unor ordine ale 
superiorilor. Generalul conducãtor al trupelor de la Costeşti a fost demis, acesta 
susþinând, mai târziu, cã a fost trãdat. Chiar ministrul Dejeu (acuzat de blazare în 
conducerea operaþiunilor anti-minereşti) a fost silit sã demisioneze (cãci bãtãlia 
de la Costeşti fusese ruşinoasã pentru forþele de ordine), fiind înlocuit cu mai 
tânãrul Constantin Dudu Ionescu. A fost mult discutatã convorbirea înregistratã 
dintre un ofiþer al forþelor de ordine şi Miron Cozma, cãruia îi dãdea indicaþii 
şi sfaturi despre când şi cum sã atace. O parte din jandarmii în termen (rãniþi şi 
maltrataþi de ortaci) au susþinut, şoptit, adevãrat, cã au fost trãdaþi şi abandonaþi 
de superiorii lor, care le-au dat ordine contradictorii şi paradoxale. Trebuie 
precizat, apoi, cã în cadrul forþelor de ordine trimise împotriva minerilor acþionau 
atât militari în termen (fãrã experienþã), cât şi militari antrenaþi în diferite misiuni 
din strãinãtate. Aşa încât a fost inexplicabilã cel puþin incompetenþa celor din 
urmã. Dupã mineriadã, au fost declanşate diferite anchete asupra acþiunilor 
reprezentanþilor din Ministerul de Interne, implicaþi în înfruntãrile cu minerii. 
Bogdan Ficeac, într-un text radical (“Curãþenie generalã la M.I.”, România liberã, 



116

28 ianuarie 1999) a acuzat prestaþia jalnicã a forþelor de ordine şi comportamentul 
incalificabil (laş, trãdãtor) al comandanþilor, indicînd soluþia extremã, aceea a 
restructurãrii complete a Ministerului de Interne (putred, corupt). Dorel Bãiþan şi 
Vicenþiu Petrache, ocupându-se, la rândul lor, pe îndelete de chestiunea trãdãrii 
(“O mişcare gânditã la rece şi bine executatã”, România liberã, 1 februarie 1999), 
au susþinut cã mineriada din 1999 a semãnat cu un meci vândut, în care a fost 
implicatã atât Securitatea, cât şi militari profesionişti, care i-au dirijat şi organizat 
pe mineri. Cei doi ziarişti au analizat conducerea Ministerului de Interne ca pe 
un grup mafiotic, ce a speculat incompetenþa, inabilitatea sau lipsa de fermitate 
a lui Gavril Dejeu, manipulându-l. Norocul forþelor de ordine a fost acela cã 
Armata a luat poziþie de forþã, iritatã de agresarea jandarmilor şi a poliþiştilor, iar, 
de teama unui rãzboi civil, în care minerii ar fi pierdut, Miron Cozma a cedat în 
cele din urmã. Întrucât, conchid Bãiþan şi Petrache, pacea de la Cozia a fost doar 
o cacealma: minerii au primit promisiuni, dar nu mai mult de atât. Prudenþi, cei 
doi ziarişti previn cã, deşi mineriada s-a încheiat, rãzboiul cu Securitatea nu s-a 
terminat încã.

Încã de la primele ameninþãri cu greva şi cu marşul asupra capitalei, Guvernul 
anunþã cã nu va purta dialog cu minerii, atâta timp cât aceştia se obstineazã sã 
promoveze o politicã de forþã. Guvernul va rãmâne ferm pe poziþie în ceea ce 
priveşte reclamaþiile financiare ale ortacilor: aceştia nu vor primi salarii mãrite. 
“Pacea de la Cozia” va constitui, de altfel, actul unor promisiuni neonorate în cele 
din urmã, chiar dacã premierul Radu Vasile acceptã sã-l întâlneascã pe Miron 
Cozma, pentru a detensiona starea de rãzboi civil în care þara risca sã fie angrenatã. 
Înainte şi în timpul mineriadei, instituþiile statului sunt în stare de alertã, Armata 
anunþând cã va interveni în caz de necesitate. Sunt activaþi, în capitalã, o mie 
de gardieni publici, în eventualitatea invaziei ortacilor; se anunþã interzicerea 
vânzãrii bãuturilor alcoolice, dacã minerii vor ajunge în Bucureşti; sindicatele 
din capitalã sunt atenþionate sã nu se lase manipulate de liderii lor, care ar putea 
urmãri scopuri de parvenire politicã. Preşedintele Emil Constantinescu se implicã, 
la rându-i, cerând convocarea Parlamentului într-o sesiune extraordinarã, pentru 
a dezbate mineriada în curs de desfãşurare, dar el nu va solicita declararea stãrii 
de urgenþã, considerând cã mineriada poate fi dezamorsatã. Uneori, Puterea a fost 
acuzatã, chiar şi în România liberã, de inerþie (s-a folosit un termen mai dur, acela 
de nevolnicie) şi mediocritate. Au fost criticaþi Guvernul, Convenþia Democraticã, 
mai rar chiar preşedintele Emil Constantinescu, pentru cã au permis punerea în 
libertate a unui infractor (Miron Cozma), pentru cã nu l-au sancþionat pe alt infractor 
(C.V. Tudor) şi pentru cã nu au promovat o lege a lustraþiei (sau Proclamaþia de la 
Timişoara). Octavian Paler (“Cei patru stâlpi putrezi ai extremismului. Laşitãþile 
şi complicitãþile instituþiilor”, România liberã, 29 ianuarie 1999) a criticat radical 
Puterea pentru diletantism, apoi SRI-ul (care ar fi trebuit sã previnã asupra 
mineriadei) – acesta fiind incriminat ca “pepinierã pentru PRM”. În general, 
Octavian Paler a acuzat “putrefacþia autoritãþii şi mafiotizarea statului”. Ana 
Blandiana (“Dezechilibru”, România liberã, 30 ianuarie 1999) a blamat, la rându-i, 
incoerenþa şi abulia politicenilor în reacþiile acestora faþã de mineriadã. O voce 
(Ioan Z. Boilã, “Vinovaþii ante-Cozia”, România liberã, 30 ianuarie 1999) a indicat 
drept vinovaþi de mineriada ediþia 1999 atât regimul Iliescu (în calitate de “patron 
al structurilor roşii”), cât şi regimul Constantinescu (acesta neeradicând mafia 
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comunistã şi uitând intenþionat de mineriada, ediþia iunie 1990). Dorel Bãiþan şi 
Vicenþiu Petrache (“O mişcare gânditã la rece şi bine executatã”, România liberã, 
1 februarie 1999) au avansat o ipotezã necreditabilã: aceea cã preşedintele Emil 
Constantinescu şi SRI-ul au monitorizat şi controlat exact mineriada, scontând pe 
trãdarea generalilor din Ministerul de Interne (mai apoi destituiþi), pentru a-i face 
sã se demaşte! Este mai mult decât îndoielnic, însã, cã preşedintele Constantinescu 
s-ar fi putut expune unui asemenea risc, doar ca sã afle care sunt generalii infideli 
Puterii. În ce priveşte SRI-ul, datele ulterioare au indicat faptul cã acesta a informat 
din timp despre situaþia din Valea Jiului, dar Puterea, inertã, nu a reacþionat prompt 
şi ferm la informaþiile primite. Radu Portocalã (“Cercul vicios al istoriei”, România 
liberã, 2 februarie 1999) criticã, şi el, Puterea pentru clemenþa şi indolenþa faþã de 
mineri şi PRM. Raportul preliminar al Ministerului de Interne, privind mineriada, 
s-a dovedit a fi unul eufemizant şi dezamãgitor, stabilind cã nu a fost vorba de o 
încercare de loviturã de stat şi nici de trãdare, ci de deficienþe majore la nivelul 
M.I. şi al conducerii operaþionale pe teren. Cu alte cuvinte, raportul a sublimat atât 
ideea de loviturã de stat, cât şi pe aceea de complot al generalilor, limitându-se la 
ipoteza revoltei minereşti, catalizatã pe incompetenþa forþelor de ordine. Oare doar 
atât sã fi coagulat în ediþia 1999 a marşului ortacilor sau elemente din toate cele 
trei nuanþe s-au contopit într-un hibrid pe care Puterea s-a ferit sã-l identifice şi 
soluþioneze? În februarie, ceea ce ar fi putut fi a şasea mineriadã este dezamorsatã 
rapid, forþele de ordine nemaifiind timorate, pasive sau incompetente, ci acþionând 
prompt. În felul acesta, Ministerul de Interne este reabilitat mãcar parþial. În 
schimb, C. V. Tudor persistã ca un factor politic periculos, pe care Puterea va evita 
sã-l sancþioneze radical. Doar Miron Cozma va plãti pe mãsurã.

Societatea civilã s-a implicat imediat în blamarea mineriadei. Înainte, dar şi 
în timpul evenimentelor din ianuarie 1999, Asociaþia Victimelor Mineriadelor a 
formulat plângere penalã împotriva lui Miron Cozma (şi împotriva unor oficiali 
precum Ion Iliescu sau Petre Roman), readucând în discuþie mai ales mineriada din 
iunie 1990 şi evidenþiind faptul cã doar douã persoane au fost aduse în instanþã 
pentru violenþele de atunci: una din cãlãuzele securiste ale ortacilor şi minerul 
care intenþionase sã-l decapiteze pe Marian Munteanu. La un sondaj de opinie, 
România liberã indicã faptul cã 85 la sutã dintre bucureşteni se opun ideii de 
mineriadã, afirmând cã intenþioneazã sã-i alunge pe ortaci în cazul în care aceştia 
vor ajunge în capitalã. Intelectualii de elitã iniþiazã o listã de semnãturi în sprijinul 
statului de drept şi un amplu marş în sprijinul democraþiei, la care participã 
aproape 50.000 de bucureşteni (în timpul marşului, se scandeazã: “Cozma arestat 
pentru sângele vãrsat”). Semn cã umorul autohton nu a pierit nici chiar într-o 
situaþie dramaticã, România liberã propune ironic, la un moment dat, “taxa pe 
minerit” sau “taxa Cozma-Vadim”, prin care toþi cetãþenii României sã plãteascã un 
impozit special pentru subvenþionarea Vãii Jiului.

2. Perspectiva Opoziþiei (România Mare)

În vara lui 1998, sãptãmînalul România Mare publicã diverse articole exaltate, 
ce reclamã eliberarea lui Miron Cozma, aflat în închisoare pentru implicarea sa în 
mineriada din 1991. Apoi, PRM organizeazã o fiestã localã la eliberarea lui Cozma, 
iar liderul sindical îi mulþumeşte public lui Corneliu Vadim Tudor pentru ajutorul 
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dat. În decembrie 1998, mulându-se pe caracterul imund al revistei şi al liderului 
acesteia, Miron Cozma semneazã (în calitate de membru al Consiliului Naþional 
al PRM, dupã cum se legitimeazã) un scurt portret grotesc al preşedintelui Emil 
Constantinescu. Devine evident, astfel, cã alianþa cu C.V. Tudor fusese definitivatã 
şi cã liderul sindical din Valea Jiului era extrem de sensibil la ideea de a deveni 
parlamentar prin PRM. Pe tot parcursul mineriadei, C.V. Tudor îl susþine, afirmând 
chiar, la un moment dat, cã Miron Cozma ar fi trebuit decorat pentru ediþia din 
1991, şi nu condamnat. Dupã capturarea lui Cozma de cãtre forþele de ordine, în 
februarie 1999, şi dizolvarea celei de-a şasea mineriade, liderul PRM va renunþa, 
parþial, la fostul sãu aliat, simþindu-se frustrat pentru faptul cã Miron Cozma 
nu a izbutit sã realizeze lovitura de stat propusã, al cãrei scop era, probabil, 
înscãunarea prezidenþialã a lui C.V. Tudor însuşi. De aceea, fostul aliat va fi 
taxat, considerându-se cã acesta şi-a ratat destinul, prin acceptarea negocierii de 
la Cozia; liderul PRM îi reproşeazã lui Cozma faptul de a nu fi mers pânã la capãt 
(cu orice riscuri) şi de a fi oprit revolta minerilor la jumãtatea drumului. Inclusiv 
prin acest reproş este vizibil fanatismul lui C.V. Tudor, care s-a folosit de mineriadã 
pentru a instrumenta o rãsturnare de guvern ce ar fi avut consecinþe dramatice 
pentru þarã. Din acest moment, implicarea lui C.V. Tudor în apãrarea lui Cozma va 
fi tot mai estompatã, liderul sindical fiind, în schimb, protejat, când şi când, de alte 
personaje: Gheorghe Funar (trecut de la PUNR la PRM) îl declarã “primul deþinut 
politic al României” (de dupã noiembrie 1996, când Puterea trecuse în mâinile 
CDR şi a aliaþilor sãi, USD şi UDMR); altã voce declarã cã Puterea i-a înscenat lui 
Miron Cozma un proces de tip stalinist, ca în anii ‘50. 

Dacã aceasta a fost figuraþia lui Miron Cozma pentru perioada pe care am 
cercetat-o aici (1998-1999), figura minerilor va fi, în schimb, relativ des invocatã în 
România Mare, întrucât servea ca nucleu de bazã pentru impunerea propagandei 
PRM şi a instigãrii oficiate de C.V. Tudor. În discursurile sale din ianuarie-februarie 
1999, liderul PRM avea sã exalte figura acestora, fie prin inculcarea unui fals 
misionarism providenþial (“Am încredere în steaua voastrã! Voi sunteþi conştiinþa 
vie a Deşteptãrii României!”, România Mare, 15 ianuarie 1999), fie prin linguşiri 
precum publicarea, de pildã, a poemului “Minerii” de Aron Cotruş, în care ortacii 
sunt compãtimiþi pentru viaþa lor infernalã. Ilie Neacşu (unul din propagandiştii 
notorii ai regimului Ceauşescu) considera, la întoarcerea lui Miron Cozma din 
închisoare, dupã primirea care i s-a fãcut acestuia, în Valea Jiului, cã “PRM 
poate deveni într-un timp anume cea mai puternicã forþã politicã din România”, 
având în vizor masa manipulabilã de ortaci, grupatã în jurul liderului sindical şi 
pusã la dispoziþie de acesta (“La revenirea lui Cozma în Valea Jiului, minerii au 
scandat: ‘VADIM-PRM’”, România Mare, 17 iulie 1998). Dupã stoparea mineriadei 
(comparatã, adesea, în oficiosul PRM, cu reprimarea mişcãrilor greviste din 1933, 
de unde simpatia fãþiş comunistã a liderului PRM şi a formaþiunii sale pentru 
mineriadã), minerii vor fi înlocuiþi, ca public-þintã, cu “românii”, mai exact cu acei 
români verzi, sensibilizaþi la retorica patriotardã a lui C.V. Tudor: “Români, veniþi în 
jurul Partidului România Mare, forþa naþionalã cinstitã şi curajoasã, care a devenit 
paratrãznetul Puterii, al presei şi al posturilor de Televiziune antiromâneşti.” 
(România Mare, 26 februarie 1999).

Figura narcisiacã, autoglorificatã, în România Mare, chiar şi pe parcursul 
mineriadei, este aceea a lui Corneliu Vadim Tudor. Este evident, astfel, cã, pentru 
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acesta, Miron Cozma fusese doar un pion în tentativa de a accede la mulþimea 
(şi “oastea”) minerilor, manipulabili şi virtuali votanþi ai PRM şi ai lui C.V. Tudor 
(viitor candidat la preşedinþie în 2000). Înainte de a trece la discursurile sale 
cãtre şi despre mineri, trebuie sã amintesc modul în care, în paralel cu textele 
instigatoare cãtre ortaci, C.V. Tudor a orchestrat discreditarea preşedintelui Emil 
Constantinescu, prin intermediul unui confecþionat scandal sexual, inspirat de 
scandalul Monica Lewinsky-Bill Clinton, pus pe tapet în SUA. Aşa se face cã 
preşedintele Constantinescu a fost declarat, de cãtre liderul PRM, pervers, depravat, 
imoral, psihopat cu figurã mongoloidã, datoritã unui aşa-zis jurnal amoros al 
unei actriþe, Rona Hartner, în care aceasta ar fi descris erotismul primului om în 
stat. Într-un alt text, C.V. Tudor acuzã “bordelul” de la Cotroceni, încercând sã 
confecþioneze un alt scandal sexual, legat de Emil Constantinescu. Toate aceste 
atacuri, vizau imoralizarea adversarului (probabil cã, dacã ar fi ştiut din timp de 
renunþarea lui Emil Constantinescu la prezidenþialele din 2000, C.V. Tudor nu ar fi 
declanşat aceastã campanie), pentru a vinde poza “moralã” a însuşi liderului PRM. 
S-a mizat pe spectaculosul scandalului, cu impact în mentalul naiv şi manipulabil 
al ortacilor: dacã Emil Constantinescu era proiectat ca un vicios şi pervers, 
alternativa propusã era C.V. Tudor, în ipostaza de bãrbat moral (chiar puritan), tatã 
şi soþ adecvat, şi, deci, viitor preşedinte care ar fi eradicat perversiunile, luxura, 
depravarea!

Sã iau acum, pe rând, cele mai instigatoare discursuri ale lui C.V. Tudor, 
publicate în România Mare. În 15 ianuarie 1999, cu câteva zile înainte de declanşarea 
efectivã a mineriadei, liderul PRM publicã un “Manifest pentru minerii din Valea 
Jiului”, manifest care, evident, se dorea a fi unul provocator politic. În text, se 
afirmã cã Puterea urmãreşte “exterminarea şi ştergerea de pe harta þãrii a Vãii 
Jiului”, întrucât regimul este “corupt”, “mafiot” şi, în plus, “poliþienesc”, scopul 
fiind declararea unui rãzboi împotriva zonei minereşti şi “rãstignirea” românilor 
“mândri şi iubitori de þarã”, pe care vor sã-i distrugã “forþele Satanei”. Figura lui 
Emil Constantinescu nu apare direct în acest manifest, ci în alte texte publicate în 
România Mare, fiind denominat ca þapul. Liderul PRM li se adreseazã ortacilor cu 
“Iubiþi mineri” şi “Dragii mei ortaci”, incitându-i sã lupte “cu bãrbãþie” împotriva 
Puterii şi sã nu se lase batjocoriþi. Acestora li se mai cere sã se grupeze în jurul lui 
Miron Cozma, fiind asiguraþi cã întreaga þarã este alãturi de ei. C.V. Tudor le promite 
cã, dacã va ajunge preşedinte, îi va trimite în minã pe politicienii actualei Puteri şi 
îi va instala pe mineri ca înalþi funcþionari ai statului; despre Emil Constantinescu 
declarã cã va fi pedepsit ca “împingãtor la vagonete”. Manifestul se încheie astfel: 
“Am încredere în steaua voastrã! Voi sunteþi conştiinþa vie a Deşteptãrii României! 
Învierea Neamului Românesc este aproape! Cu noi este Dumnezeu!”. 

Nu este greu de observat cã C.V. Tudor apeleazã la un registru terminologic 
religios, pentru a sensibiliza, întrucât simbolismul þapului, în acest context, 
este unul satanic, prin urmare regimul Constantinescu (vinovat, în terminologia 
hiperbolizantã şi emfaticã a liderului PRM, de “crime împotriva Umanitãþii”) ar 
sta sub semn diavolesc, de aici necesitatea eradicãrii lui şi a “igienizãrii” propuse 
de C.V. Tudor. La fel de vizibil este termenul “rãstignire”, care doreşte sã sugereze 
cã destinul ortacilor ar fi unul nu doar mutilat de Putere, dar şi christic, reluând, 
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chiar dacã în alt registru, calvarul lui Hristos. Prin aceastã apropiere şi paralelã, 
ortacii sunt înfãþişaþi nu doar ca nişte buni creştini, ci, mai mult chiar, ca nişte 
martiri contemporani. Ei sunt trataþi paternal, precum nişte copii care au nevoie 
de dragostea unui “tãtuc” protector. Dar ortacii sunt şi bãrbaþi, drept care li se cere 
sã fie rãzboinici (virili), alcãtuind garda pretorianã a lui Miron Cozma. Vocaþia 
dictatorialã, autoritarã, a lui C.V. Tudor se trãdeazã prin mãsura punitivã pe care 
promite sã o ia ca viitor preşedinte al þãrii: liderul PRM propune, pe de o parte, ideea 
unor lagãre de muncã pentru politicienii actualei Puteri (creditând, prin aceasta, 
Gulagul românesc în care fuseserã aruncaþi politicienii de dinainte de instaurarea 
forþatã a comunismului), adicã reintroduce ideea de detenþie politicã; iar, pe de altã 
parte, îi ispiteşte pe ortaci cu accesul la înalte funcþii în stat (Parlament, Guvern). 
Cu alte cuvinte, C.V. Tudor îi momeşte pe mineri cu ideea unei noi nomenclaturi 
pe care ortacii ar putea-o forma într-un regim condus de chiar liderul PRM (metoda 
este ştiutã şi trimite la rolul de “avangardã” pe care muncitorii l-au avut în regimul 
comunist, când PCR i-a promovat la rangul de “clasa cea mai avansatã” a societãþii 
comuniste). Finalul Manifestului are tentã misionarã: minerii au un destin luminos 
(“stea”), ei sunt cãlãuzele unei resurecþii a României şi a “Neamului”, întrucât 
se aflã sub semnul lui Dumnezeu. Prin urmare, oricine li s-ar opune, reprezintã 
Diavolul, chiar dacã este vorba de justiþie, preşedinte, guvern, parlament, forþe de 
ordine. Acest final s-ar putea transcrie şi astfel: totul este permis, fiindcã totul este 
posibil, odatã ce Puterea (cu toate componentele ei) a fost demonizatã. Inculcându-le 
minerilor un fel de orgoliu de ostaşi ai lui Hristos, liderul PRM joacã, de fapt, chiar 
el, rolul ispititorului diavolesc.

În numãrul din 22 ianuarie 1999, România Mare publicã o declaraþie-apel 
a Comitetului Director al PRM, în care regimul Constantinescu este declarat 
“dement”. Declaraþia face apel la trupele Ministerului de Interne şi ale Ministerului 
Apãrãrii Naþionale, ca “sã nu cadã în capcana reprimãrii muncitorimii”. Aluzia este 
transparentã, trimiþând la grevele din 1929 şi 1933 (instigate de comunişti), care 
fuseserã reprimate violent de cãtre forþele de ordine din epocã. În acelaşi numãr, 
C.V. Tudor dã un comunicat intitulat “Mincinoşii îşi vor înghiþi limba în curând!”, 
în care acuzã, din nou, bombastic, Puterea (Gavril Dejeu, ministrul de Interne, 
este declarat “torþionar þãrãnist”, iar Valeriu Stoica, ministrul Justiþiei, fiu al unui 
“criminal legionar”) cã a izolat Valea Jiului ca pe un “lagãr de exterminare”. Minerii 
au pornit spre capitalã, se specificã, întrucât “se vãd exterminaþi cu premeditare 
de cãtre o Putere criminalã”. Liderul PRM afirmã, apoi, cã regimul comunist a 
procedat corect atunci când “i-a bãgat la Canal şi la temniþã” pe þãrãnişti şi liberali. 
Din nou li se atrage atenþia forþelor de ordine cã, dacã vor trage asupra ortacilor, 
acest lucru va constitui un “pãcat în faþa lui Dumnezeu”. Comunicatul se încheie 
prin aserþiunea cã “populaþia þãrii îşi pune mari speranþe în succesul ridicãrii 
la luptã a celor flãmînzi şi goi”. Cîteva puncte comune cu discursul anterior al 
lui C.V. Tudor pot fi evidenþiate şi în acest caz. Mai întâi, din nou apelul la o 
retoricã religioasã, mineriada fiind situatã simbolic sub semn divin. Prin urmare, 
cine este împotriva lor, este şi împotriva lui Dumnezeu, comiþând un pãcat de 
moarte! Inflamarea acestui comunicat vizeazã, din nou, şi aprobarea ideii de Gulag 
îndreptat împotriva partidelor istorice, liderul PRM optând fãþiş pentru politica 
promovatã de comunişti în ceea ce priveşte aşa-zişii “duşmani ai poporului”. Nu în 
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ultimul rînd, C.V. Tudor apeleazã la o retoricã populist-comunistã, adresatã “celor 
flãmînzi şi goi”, armatã anonimã deocamdatã, dar care ar putea deveni însãşi 
oastea þãrii! Şi iatã-i, astfel, încurajaþi pe “infanteriştii” ortaci (şi pe cei care li s-au 
alãturat, fie ei lumpeni, infractori, mercenari) sã porneascã la atac!

România Mare din 29 ianuarie 1999 publicã discursul rostit de C.V. Tudor la 
sesiunea extraordinarã a Parlamentului. Acesta afirmã cã marşul minerilor cãtre 
capitalã s-a dorit a fi o “Revoluþie antimafiotã”, justificând legitimitatea mineriadei 
prin întâmpinarea ortacilor de cãtre localnicii din Defileul Jiului, cu flori şi urale, 
într-o nouã alianþã a muncitorilor cu þãranii. În discursul sãu, liderul PRM acuzã 
“zbirii şi gangsterii” care conduc România, incriminându-i în mod special pe þãrãnişti 
şi liberali de o represiune antiminereascã (antiþãrãneascã şi antimuncitoareascã), 
înruditã cu acelea din 1907, 1929 şi 1933. C.V. Tudor previne forþele de ordine sã nu 
tragã în mineri, iar pe comandanþi, sã nu dea ordine în acest sens, reamintindu-
le, nota bene, cã dupã decembrie 1989, în închisorile postcomuniste au ajuns o 
serie de colonei şi generali din M.I. şi M.Ap.N. Încheierea este, ca de obicei, voit 
apoteoticã: “Felicitãri minerilor! Felicitãri eroicei populaþii a judeþului Vâlcea! 
Trãiascã România Mare!”. În acelaşi numãr, într-o declaraþie-editorial (nesemnatã), 
se afirmã cã “România e condusã de o gaşcã de hoþi, mincinoşi şi vânãtori de 
oameni”, încheindu-se instigator: “Atenþie la turbarea Puterii! Mafia e capabilã de 
crime! Jos þapul!”. Tot în acelaşi numãr este publicat şi un aşa numit “Manifest al 
Adevãrului”, care cere îndepãrtarea regimului Constantinescu. Concluzia privind 
cele trei texte sintetizate anterior, care toate par sã fie compuse de liderul PRM, 
este urmãtoarea: registrul pe care pedaleazã incriminatorul este acela infracþional, 
pentru a apãra mineriada ca fiind sanificatoare. Ortacilor li se inculcã pavlovian 
ideea cã sunt salvatori (mântuitori ai neamului), chiar dacã figura lor nu mai este 
exaltatã neapãrat. În opoziþie cu ei, este situatã Puterea, patronatã de þap (Emil 
Constantinescu proiectat ca Satana), şi “turbatã”, adicã bolnavã, deci sancþionabilã 
în mod drastic. Este de remarcat, de asemenea, apelul culpabilizator şi ameninþãtor, 
în acelaşi timp, cãtre forþele de ordine, comandanþilor acestora sugerându-li-se cã 
ar putea ajunge în închisoare, dacã vor reprima mineriada (şi, se presupune, dacã 
liderul PRM va ajunge preşedintele României). Nu în ultimul rând, C.V. Tudor îşi 
exaltã propriul partid, considerat a fi singurul apt sã conducã þara, şi nu oricum, ci 
într-un mod care se anunþã “glorios”, dupã cum am vãzut deja: prin parlamentari 
şi miniştri racolaþi dintre mineri, prin intelectuali aruncaþi în lagãre de muncã, şi 
prin C.V. Tudor în rolul salvatorului providenþial!

Dupã stoparea marşului care risca sã devinã cea de-a şasea mineriadã, liderul 
PRM condamnã, într-un comunicat, publicat în România Mare, 26 februarie 1999, 
“mãcelul de la Stoeneşti”, unde forþele de ordine au intervenit oprindu-i pe ortaci 
şi jefuindu-i pe aceştia “mai rãu ca trupele ruseşti de ocupaþie”. C.V. Tudor afirmã, 
apoi, cã preşedintele Constantinescu a urmãrit “exterminarea poporului român”. 
Încheierea comunicatului reprezintã o mostrã a stilului bombastic şi apocaliptic 
promovat de C.V. Tudor: “Români, veniþi în jurul Partidului România Mare, forþa 
naþionalã cinstitã şi curajoasã, care a devenit paratrãznetul Puterii, al presei şi al 
posturilor de Televiziune antiromâneşti. Steagul luptei de eliberare a þãrii e în 
mâinile noastre! Nu mai pierdeþi nici o zi! Apãraþi-vã copiii, salvaþi-vã de la o moarte 
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sigurã prin înfometare, frig, explozii ale preþurilor, şomaj, îndobitocire, spãlare a 
creierelor! Noi, mai mult de atât nu putem face! Deşteaptã-te, Române!”. Tonul de 
campanie electoralã al acestui comunicat este evident, întrucât în centrul sãu, se 
aflã, ca o inimã pompând, agresiv şi vindicativ, sânge, chiar PRM. Sentimentalismul 
nu este, însã, lãsat la o parte, C.V. Tudor folosindu-se de imaginea inocenþilor care 
trebuie apãraþi sau de invocarea “spãlãrii creierului” care ar bântui þara (preluând 
şi întorcând o acuzã în vogã, aceea dupã care comuniştii aplicaserã spãlarea 
creierului pe întreaga populaþie a României). De aceea, revolta este imperioasã, cu 
atât mai mult cu cât PRM posedã steagul bãtãliei împotriva Rãului. A poseda acest 
tip de steag înseamnã, în aceastã logicã, a avea legitimitate şi justeþe în luptã; cã 
formula “luptã de eliberare a þãrii” (þarã fiind scris cu majusculã, pentru a sugera 
un patriotism permanent şi hiperbolic) trimite la o retoricã a comuniştilor, acest 
lucru nu pare sã-l deranjeze pe liderul PRM, întrucât el îşi asumã orgolios opþiunile 
pentru extremism (mai cu seamã pentru extrema stângã, dar şi pentru extrema 
dreaptã). Comunicatul se încheie cu îndemnul exaltat “Deşteaptã-te, Române!”, 
trimiþând la imnul naþional. Comunicatele lui C.V. Tudor, publicate în România 
Mare, în luna martie, acuzã din nou regimul “de tip mafiot şi poliþienesc”, patronat 
de Emil Constantinescu, susþinând cã Valea Jiului a fost transformatã într-un 
“lagãr de exterminare de tip nazist”. Contrapunctic, vor mai apãrea diferite articole 
despre “mãcelul” de la Stoeneşti, cu martori-mãrturisitori. Campania împotriva 
Puterii nu se încheie aici, dar, pentru studiul de caz asupra mineriadei din 1999 
a fost de-ajuns de consultat eşantionul decembrie 1998-martie 1999 din revista 
România Mare.

O isterie acuzatoare şi o frenezie a decamuflãrii unei pretinse realitãþi 
abominabile (Rãul absolut) strãbat ca un fir roşu discursurile lui C.V. Tudor. 
Exagerarea, hiperbola, emfaza sunt puse cu toate la bãtaie, pentru a impresiona şi 
sensibiliza publicul, pentru a-l stârni şi aþâþa. Dezinformarea este strategicã, menitã 
sã instige şi sã provoace reacþii extreme, de venerare (a minerilor, a lui C.V. Tudor) 
sau de urã (manifestatã împotriva Puterii – împotriva lui Emil Constantinescu 
şi partidelor istorice, în mod special –, a forþelor de ordine etc.). Aşa se explicã 
dezinformarea publicatã în România Mare, din 22 ianuarie 1999, privind planul 
unui asasinat vizându-l pe Miron Cozma sau privind înarmarea pânã în dinþi a 
forþelor de ordine (care erau dotate, de fapt, cu bastoane, gaze lacrimogene, tunuri 
de apã, scuturi, dar nu cu arme de foc). C.V. Tudor fabricã o puzderie de martiri-
mineri în bãtãlia de la Costeşti, când cei maltrataþi fuseserã, dimpotrivã, jandarmii; 
astfel, liderul PRM anunþã “60 de rãniþi mineri şi 108 þãrani” – celor din urmã, 
forþele de ordine spintecându-le caii şi porcii din gospodãrii, în chip de represalii! 
La dizolvarea, din mers, a celei de-a şasea mineriade, când forþele de ordine 
au intervenit prompt, Biroul de presã al PRM anunþã, în România Mare din 26 
februarie 1999, 30 de mineri ucişi, ale cãror cadavre au fost aruncate în Olt! Într-
un comunicat din acelaşi numãr al revistei, C.V. Tudor constatã cã la Stoeneşti a 
avut loc o “adevãratã Noapte a Sfântului Bartolomeu” şi descrie cu voluptate, aş 
spune, uciderea a doi mineri, ca într-un film horror: unul având creierii risipiþi pe 
asfalt, celãlalt având craniul strãpuns de o petardã! De fapt, aşa îi şi convenea lui 
C.V. Tudor sã perceapã lucrurile, demonizând intenþionat şi frenetic, ca un autor 
de thriller, prin îngroşarea unei trame înspãimântãtoare. În România Mare din 5 
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martie 1999, descrierea “mãcelului” de la Stoeneşti continuã în acelaşi registru: se 
nareazã flash-uri despre “ochi scoşi cu baioneta”; sunt invocaþi zecii de copii orfani 
ai minerilor ucişi, apoi zeci de infirmi şi mutilaþi. În comunicatul sãu, din acelaşi 
numãr, C.V. Tudor vorbeşte despre “mormane de cadavre”, “asasinate odioase”, o 
“hecatombã înfiorãtoare”: asfaltul ar fi fost înroşit de sângele minerilor, cei vii încã 
fiind desfiguraþi şi torturaþi de specialiştii în arte marþiale de la Brigada Antitero a 
SRI, care erau drogaþi! În plus, poliþiştii au furat mâncarea şi au bãut apa mineralã 
a minerilor, pentru a-i înfometa şi înseta, torturându-i astfel dublu! Acuzele sunt 
hilar confecþionate, încât, în ciuda grotescului acestor imagini, care ar fi putut 
impresiona, cititorii revistei România Mare nu aveau cum sã nu-şi dea seama de 
dezinformarea la care erau supuşi. Poate cã ei au perceput-o doar ca pe o emfazã 
tipicã limbajului apocaliptic (de “profet”) al liderului PRM, care se dorea, cu râvnã, 
incendiar.

Un alt element care personalizeazã aparte discursurile publicate despre 
mineri, în România Mare, este nuanþa, deja amintitã, a punerii mineriadei sub 
semn divin, pentru a înnobila şi aureola figura ortacilor. C.V. Tudor nu se fereşte de 
cuvinte mari: ortacii sunt meniþi a aduce “Învierea Neamului”, pentru cã “steaua” 
lor este beneficã, vegheatã de Dumnezeu. Nu mai lipseşte decât sã ni-i închipuim 
pe mineri în uniformele lor sumbre, cu feþele încrâncenate, dotaþi cu ciomege, dar 
cu tiarã în jurul capului! Aşa încât, orice ripostã violentã la adresa lor echivaleazã, 
susþine liderul PRM, cu un “pãcat în faþa lui Dumnezeu”. Aceste idei false au fost 
completate de alte intervenþii absurde. Un Consilier academic de la Universitatea 
din Bremen, numit Viorel Roman, publicã (România Mare, 29 ianuarie 1999), de 
pildã, un text în care afirmã cã marşul minerilor cãtre capitalã este unul religios, 
împotriva necreştinismului şi neortodoxiei Bucureştiului invadat de Occident şi 
devenit oraş parazit, decadent! Curios lucru, Viorel Roman, trãitor în Occident, 
critica implicit spaþiul care îl adãpostea, satanizând capitala României prin acuze 
care aminteau de limba de lemn a comuniştilor: Bucureştiul fusese invadat de 
“putredul” Occident corupãtor! Capitala României era incriminatã printr-o aşa-zisã 
pãgânitate, catalizatã de morbul disoluþiei şi al degradãrii. În acest context, fireşte, 
minerii erau înfãþişaþi ca adevãraþii creştini care doreau reinstaurarea ortodoxiei. 
Lãsând la o parte fundamentalismul textului, autorul inculca o altã idee periculoasã, 
aceea cã mineriada trebuie perceputã ca o cruciadã, Bucureştiul devenind, în 
aceastã formulã, Ierusalimul care trebuia cucerit prin luptã de cãtre “cruciaþii”-
ortaci! O altã intervenþie din România Mare (12 februarie 1999) sprijinã aceeaşi idee: 
preotul Roman Forray, care-şi intituleazã articolul “Cruciada minerilor”, considerã 
cã aceştia au trezit Neamul Românesc, drept care binecuvânteazã mineriada şi o 
pune sub semnul Crucii şi (paradoxal) al pãcii! Încã o datã, minerii sunt investiþi 
cu puteri simbolice de cruciaþi, fiind sublimat caracterul nefast al mineriadei. Se 
încerca astfel înnobilarea forþatã a figurii minerilor şi confecþionarea coconului 
aurit al mineriadei ca şi cruciadã, ca bãtãlie pentru creştinãtate. Or, tocmai acest 
sens nu l-au avut niciodatã mineriadele româneşti.


