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„Noi ne-am născut în timp ce

mamele noastre răcneau de

durere.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Ipocrizia unui Ipocrizia unui 
ficus…ficus…

Cezar Adonis
Mihalache

CCe măreție? Ce „mare
om politic”?! Care demnitate
de „om de stat”?! Pentru ce îl
lăudați atât?… Că nu a stat cu
mâna la inimă în timp ce se in-
tona „imnul” secuiesc? Oricum
a stat în picioare! Ca un ficus
străpuns de măreția momentu-
lui… Măreție ce ar fi trebuit să
ia sfârșit imediat după ultimul
vers al Imnului României!

Și de care străduință a
dat dovadă, vezi Doamne, ca
un adevărat președinte al tu-
turor românilor? Că nu a atins

cârpa secuiască în clipa în
care i-a fost oferită? Că a fost
„pe fază” și a dat la schimb un
tricolor? Acolo nu a fost o
izvorâre din cuget, ci un sce-
nariu bine stabilit al aparatului
administrației prezidențiale. Și
chiar dacă a reușit să nu
atingă cârpa secuiască, și
atunci să-l fi văzut pe toate
paginile presei maghiare și
ungurești!, asta nu înseamnă
că mârșăvia complacerii a fost
mai mică…

Pur și simplu, cârpa
secuiască nu trebuia primită
nici măcar de unul dintre con-
silierii săi. Pentru că practic a
fost oficializat un cadou otrăvit.
Ba, mai grav, cine a gândit
„schimbul”, ar trebui să-și
plece fruntea de rușine în fața
memoriei înaintașilor… Păi’,
de aia s-au sacrificat atâtea
generații? Să ajungă sfântul
nostru tricolor obiect de
schimb în trocul cu secuii?!…

Tricolorul țării trebuie
meritat! Primirea lui, mai ales
la un nivel atât de înalt,
Președinția României, și nu
din partea unui ficus 
trecător, ci dinspre instituția
prezidențială (care va păstra
momentul în arhiva sa și a
țării), trebuie să fie justificată
de un act, nu neapărat de sac-
rificiu, dar măcar de dăruire
pentru țară. Și nu poți da tricol-
orul de parcă ai face un
schimb de abțibilduri la școala
primară… Pentru că așa a
arătat acest „troc”, fie el și

atent pregătit ca răspuns al
spontaneității (!)…

Militarilor noștri morți
la datorie spre gloria altora li
se așează un tricolor pe
catafalc. Pentru ăștialalți, e
adevărat (încă) prea vii pentru
mizeriile pe care le clocesc,
aproape că am pus fanfara,
într-un gest nonverbal, Iohan-
nis transmițând chiar ideea de
dăruire. Luați, din tot sufletul…
Că doar nu era al lui; tricolorul,
desigur, deși nici cu sufletul nu
știm cum e, de fapt…

Ipocrizia „iohanului” a
început de când a intrat „în se-
cuime”. Ipocrizia lui dar și cea
a comunicatorilor oficiali. Căci

a fost ca o vizită tovărășească.
În locuri prea „fierbinți”, cadre
strânse, imagini „decupate”,
centrate pe subiect, pentru a
nu se vedea restul imagisticii.

Și ce poate fi mai
mizer decât „centrarea” din
acele fotografii în care
președintele nostru apare atât
de solemn lângă tricolor și
steagul UE, dar nu și cea de
pe lângă simbolurile secuiești,
o „cenzură” prin care să nu
vadă care cumva țara reali-
tatea din odaia secuiască, aia
„transpiră” simbolistic într-un
areal tot mai expansiv.

De ce să nu arăți țării
realitatea? De ce să păstrezi
aparența românismului lui Io-
hannis? Doar pentru că ești un
„surfăraș” ce-și așteaptă
mizilicul?! Tragic e că vă
vindeți nu „doar pentru atât”, ci
pentru nimic! Căci mizilicurile
pe care le primiți pentru „a
strânge” cadrul trădării vor
dispărea cu mult înainte de a
vă fi făcut voi oale și ulcele.

Am consemnat dară o
realitate în care Klaus Iohannis
a efectuat o vizită, nu ca
președinte al țării sale, într-un
colț mai îndepărtat al gliei, ci
un soi de excursie timorată,
făcută la comanda acelora
care l-au chemat.

E drept, președintele
nu s-a expus imagistic… Nu a
atins cu mâna lui cârpa
secuiască… Nu l-a văzut țara
nici sub postura de „ficus”
împins sub „genunchii” stea-

gului secuiesc de la stânga sa,
neprins în fotografii, ori sub
simbolul secuiesc al sabiei în-
armate așezat lângă efigia
Statului Român.

Și totuși, cum s-a
simțit președintele când i s-a
cântat hămăiala „bărbătească”
secuiască? Sau, mai bine
spus, a simțit ceva? Căci mai
degrabă ar fi crăpat granitul de
furie decât să clipească el a
nemulțumire ori indignare…

Și care au fost acele
mesaje „tranșante”?! Că nu e
bună autonomia pe care o vor
maghiaro-nesecuii, dar nu
pentru că ar duce la
fărâmițarea țării, ci pentru că

„ar împiedica dezvoltarea”? Că
ar stopa dezvoltarea
economică a zonei?! Acesta
este argumentul nonau-
tonomiei în viziunea Cotroce-
nilor? Pentru că nu se mai
dezvoltă zona? Dar asta nu
înseamnă că după ce va fi fost
„dezvoltată”, peste cinci sau
zece ani, practic nu va mai ex-
ista nici un motiv de neen-
clavizare?!

Și cum vine acest „nu
este de dorit”?! În țara mea, în
numele meu, președintele se
pune ștergar la vârful bonteu-
lui secuiesc?! „Nu e de dorit”?!
Păi mâine poimâine o să 
ceară maghiaro-nesecuii să
schimbăm și Constituția: să
„îndulcim” sintagmele ce încă
stau borne între ceea ce mai
avem și ceea ce vor ei să ne
mai lase, folosindu-se inclusiv
de acest mieros din vârful lim-
bii prezidențiale „nu este de
dorit”. Oribil…

Și totuși, Klaus Iohan-
nis nu a fost penibil… Nu a fost
nici măcar dezamăgitor… Pur
și simplu, nu a fost. Și nu e
vorba de el ca „ficus” ce s-a
hrănit pentru câteva ceasuri
din pământul secuiesc, cât de
un ghiveci, ci de instituția
prezidențială. Pentru că, deși
președintele României a fost
acolo, de fapt el a lipsit pentru
cei ce îl așteptau: românii.

●

Revoltător, Doamna Ministru!Revoltător, Doamna Ministru!
Revoltător!Revoltător!

Iulian
Chivu

TTot mai evident, în Se-
cuime, România nu moare, dar
se predă! Și asta pe fondul
incapacității statului de a se
apăra într-o zonă tot mai
sensibilizată în ultima 
vreme de manifestări iredentiste
susținute. Lipsa unor măsuri
constituționale energice în
aceste puncte sensibile face ca
ofensiva șovină în numele au-
tonomiei să reducă la tăcere
orice manifestare românească,
fie ea și numai de opinie, ex-
plicit garantată și ea în orice stat
democratic. În acest context,
cred că o altă interpretare a
evenimentului de sâmbătă de la
Tușnad nu poate fi dată
manifestării violente a unor et-
nici maghiari care au bruscat o
femeie și au scos-o cu brutali-
tate din mulțime.

Evenimentul s-a petre-
cut la Universitatea de Vară din
Băile Tușnad, exact în timpul
discursului premierului bu-
dapestan Viktor Orban. Potrivit
primelor informații din zonă,
furnizate de jurnalista Parászka
Boróka, de la Radio Târgu
Mureș, unei televiziuni din
București, femeia în cauză a
încercat să-și manifeste deza-
probarea față de discursul lui
Orban fluierând, timp în care a
fost lovită, trasă de păr și
trântită la pământ, apoi a fost
imobilizată și scoasă din
mulțime de organele de ordine
ale organizatorilor. După
primele informații de la fața
locului, femeia a fost atacată de
câțiva bărbați purtători de pălării
verzi, care străjuiau tribuna.
Deși primele imagini de la fața
locului confirmă ceea ce
spunea jurnalista de la Tg.
Mureș, aflăm că, ulterior, inci-
dentul a fost asumat de  o fe-
meie de etnie maghiară, care
s-a prezentat ca fiind soția jur-
nalistului Bayer Zsolt, membru
fondator al partidului de
guvernământ din Ungaria,
Fidesz.

Pentru cei care nu
urmăresc evenimentele din Se-
cuime, amintim că premierul
ungur Viktor Orban este invitatul
de onoare al organizatorilor
Universității de Vară de la
Tușnad la care participă cu reg-
ularitate. De data aceasta, Vik-
tor Orban a venit cu un discurs
evident pro-NATO și a pledat
pentru o armată comună: In
continuare NATO este un lucru
de care avem nevoie și trebuie
să fim membri activi în NATO,
este clar. Marea Britanie sau
Regatul Unit, a cincea
economie de importanță
globală, o forță și o putere
nucleară, a iesit din structurile
europene, deci eu cred că din

acest motiv trebuie să ne
gândim foarte serios la crearea
unei armate comune în spațiul
comunitar și avem nevoie de o
armată adevărată, unde să
avem un singur limbaj comun,
în care se dau instrucțiuni într-o
singura limbă, să se înțeleagă
toată lumea…; sperăm că acea
limbă, pe care s-o vorbească și
americanii, nu va fi rusa. Ar fi de
dorit să credem că declarația
liderului maghiar nu este
duplicitară, deși ea nu e de
natură să producă îngrijorare la
Moskova. Revenind însă la
sensibilitățile din zona
frecventată de Orban liber și
nestânjenit de autoritățile
române precum și la evenimen-
tul de sâmbătă, am împărtășit
același sentiment al revoltei
efective nu atât față de
autonomiștii maghiari, care își
urmează în forță interesele cu
susținerea unor extremiști de la
Budapesta, cât pentru lipsa de
atitudine, lipsa de răspuns ferm
al autorităților de la București. Și
cum să nu împărtășesc aceste
sentimente de solidaritate cu
românii din Secuime și în gen-
eral cu toți românii din Ardeal
din moment ce aceștia se simt
abandonați la ei acasă?

Nu știm ce dispozitive
va fi dispus în zonă dna ministru
Carmen Daniela Dan, in limitele
dispozițiilor legale, din moment
ce purtătorul de cuvânt al Jan-
darmeriei Harghita, intervievat
de postul de televiziune de la
București care a furnizat știrea,
a declarat emfatic cu dificultate,
dar și cu nonșalanță că la cei
400 de participanți, Jandarme-
ria avea în dispozitiv vreo 30 de
jandarmi, dar care erau pe un-
deva prin apropiere. La inciden-
tul amintit, fiind singurii abilitați
de lege să intervină pentru
restabilirea ordinii, jandarmii nu
au fost vizibili; oficiul de santi-
nele la ordine făcându-l „volun-
tarii” organizatorilor, după cum
se vedea, destul de bine
„dotati”. Sigur că Ministerul de
Interne, fie chiar prin dna min-
istru Carmen Daniela Dan, va
formula un răspuns liniștitor:
Poliția Română a fost la datorie,
totuși! Probabil că jandarmii de
la Tușnad și-au delegat toate
atribuțiile arganizatorilor care îi
vor fi asigurat că totul e minden
rendben van și, bătându-i
frățește pe umăr, i-au trimis,
românește, la o bere: Én
megyek egy sört, amíg a
munka! Revoltător, doamna
ministru! Revoltător!

●
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Iași, martie 1881…Iași, martie 1881…

Ionuț
Țene

CCâteodată mă
amuză cum contemporanii
cred că lumea s-a născut
odată cu ei și conflictele ac-
tuale le consideră ceva nou,
nemaiîntâlnit și nemaivăzut.

De fapt, istoria e o
spirală în care se repetă în
alt registru conflicte ideolog-
ice, politice sau spirituale
vechi de când lumea. Și
prezenta controversă acidă
„progresism” versus conser-
vatorism sau ateism contra
creștinism sau „modernism”
împotriva tradiționalism nu e
decât o veche scenetă
istorică cu alte măști. La
sfârșitul secolului XIX
mișcarea socialistă căpăta
amploare în Moldova, în
urma vecinătății cu Imperiul
țarist, unde narodnicii și
nihiliștii făceau ravagii în
mediul universitar și prin
intelighenția rusă. La
București guverna PNL, prin
rotație sub bagheta lui Dim-
itrie Brătianu sau Ion C.
Brătianu, dorea să scape de
mișcarea socialistă tot mai
vogă și în creștere pe la uni-
versitatea ieșeană. 

Pentru a înăbuși
protestele socialiștilor, vi-
clean Dimitrie Brătianu îl
demite pe filosoful Vasile
Conta, un intelectual de
stânga, și-l numește în locul
lui ministru al Instrucțiunii

Publice și Cultelor, pe is-
toricul și literatul VA Ure-
chia, conservator din stirpea
cronicarului Ureche. La Iași,
evenimentele se precipită.
Studenții în frunte cu publi-
cistul Constantinn Mille,
Alexandru Bădărău și profe-
sorul Ion Nădejde pun la
cale o amplă demonstrație
de a aniversa împlinirea a
zece ani de la Comuna
roșie din paris. Ei deschid o
subscripție publică pentru a
organiza un banchet aniver-
sar în onoarea comu-
narzilor. Între timp la

Moscova, pe 1 martie 1881,
este asasinat țarul Alexan-
dru al II-lea de către mem-
brii organizației „Naordnaia
Volea”, din care făcea parte
și fratele lui VI Lenin, ce a
fost executat mai târziu.
Consulul țarist de la Iași a
aflat de ce vor să orga-
nizeze socialiștii ieșeni și
trimite o notă guvernului

român să se interzică
festivitățile. Și atunci ca și
acum consulii și am-
basadorii aveau mare tre-
cere pe lângă conducerea
de la București.

D e m o n s t r a ț i a
socialiștilor ce trebuia să se
desfășoare pe 6 martie
1881 era înfiltrată de exilați
și refugiați nihiliști ruși. Gu-
vernul Brătianu trimite pre-
fectului de Iași, Leon C.
Negruzzi, ordinul să se
împiedice ținerea banchetu-
lui. Organizatorii sunt
arestați, iar nihiliștii ruși

expulzați din țară. Opoziția
conservatoare din parla-
ment, prin vocea lui Titu
Maiorescu incită guvernul
liberal că nu e în stare să
stârpească o demonstrație
a socialiștilor ieșeni, 
care doresc distrugerea
credinței. Abil Brătianu
liniștește opoziția conserva-
toare, susținând că

socialiștii nu creează prob-
leme mari. Între timp începe
să acționeze cu brutalitate
polițienească. Pretextul îl
obține imediat. Tinerimea
ieșeană era în pragul re-
voltei și animată de idei „ni-
hiliste”. Un grup de tineri
socialiști de la Școala
Normală din Iași intră într-o
biserică și o devastează,
dansând și călcând
icoanele în picioare strigând
lozinci împotriva Mântuitoru-
lui și „negând existența lui
Dumnezeu”. Poliția intervine
și arestează un grup de

cinci studenți, care toți erau
elevii profesorului Nădejde.
Guvernul de la București
trimite pe noul ministru al
Învățământului VA Urechia
la Iași să ia măsuri. Acesta
obligă pe rectorul ieșean N.
Culianu să convoace pe 15
martie consiliul decanilor.
Studenții Constantin Mille și
A. Bădărău, viitorul publi-

cist, sunt exmatriculați. Min-
istrul Instrucțiunii VA Ure-
chia formează pe 2 – 5 iunie
1881 un juriu universitar prin
care sunt dați afară de la
catedră frații profesori
socialiști Ioan și Gheorghe
Nădejde. Ei sunt acuzați
public de promovarea ateis-
mului și ponegrirea credinței
creștine. Frații Nădeje la
proces se revoltă publicând
celebra broșură „Socialis-
mul înaintea justiției” în care
societatea burgheză este
făcută o „prostituțiune”. Cei
dați afară din universitate
înființează prima publicație
socialistă și literară „Con-
temporanul”, care va face
istorie de-a lungul epocii.
Împotriva ministrului conser-
vator VA Urechia începe o
campanie de presă
oripilantă din partea
publicațiilor socialiste: Con-
temporanul, România
Liberă sau Literatorul. Mai
târziu, C. Mille, Vasile G.
Morțun, Al. Bădărău și Ion
Nădejde devin socialiști
„generoși”, acuzând
mișcarea socială de „ni-
hilism” și între 1899 și 1903
trec la liberali, devenind
colegi de partid cu V.A. Ure-
chia. Așadar, nimic nou sub
soare.

●

Castrul şi băile romane de la MălăieştiCastrul şi băile romane de la Mălăieşti

George
V. Grigore

CCastrul şi băile ro-
mane de la Mălăieşti se află
lângă comuna Dumbrăveşti
(jud. Prahova), la 20 de kilo-
metri de Slănic-Prahova şi 25
kilometri de Ploieşti. Este
vorba de o tabără militară
fortificată, dar şi de vestigiile
unor băi romane neaşteptat
de bine păstrate, cu ziduri ce
ajungeau până la aproape 2,5
metri înălţime. Situl, care ar
putea în viitor să devină
muzeu, spune multe despre
perioada de după războiele
daco-romane de la început de
secol II d.Hr. Situl arheologic
a fost explorat prima oară în
anii 30' şi extensiv din anul
2011 şi până în prezent,
scoţând la iveală lucruri
suprinzătoare. 

„Băile sunt în general
cel mai bine păstrate monu-
mente fiindcă trebuie să
reziste la foc şi apă. În gen-
eral din Antichitate băile se
păstrează cel mai bine, sunt
impozante şi s-au construit
foarte solide fiindcă trebuia să
reziste la alternanţa dintre
căldura permanentă şi
aducţiunile şi scurgerile de
apă. În general băile
supravieţuiesc”, ne spune
Ovidiu Tentea, arheologul de

la MNIR care conduce proiec-
tul. Aceste băi aveau şi o
importanţă comercială, pentru
că soldaţii romani dintr-o
legiune aveau dreptul să ben-
eficieze gratuit de băile din in-
teriorul castrului, în timp ce
soldaţi auxiliari, cum erau cei
„încartiruiţi" în zonă atunci,
beneficiau de baie contra unei
taxe. Era un “business” privat
foarte profitabil şi e de presu-
pus că şi civilii se puteau
îmbăia contra-cost în anumite
intervale destinate special lor.

În situl arheologic s-
au găsit peste 50 de monede,
vase de sticlă extrem de bine
realizate, amfore şi ceramică
lucrată cu mâna. Cercetările
au arătat că se bea vin din
nordul Anatoliei, din zona
Sinope, iar soldaţii romani
aveau o raţie zilnică de vin şi
de grâne. În zonă era un flux
important de produse, inclusiv
de ulei de măsline. „Cerc-
etarea noastră a pornit tocmai
de la intenţia ca vestigiile să
fie integrate într-un proiect
pentru vizitare şi urma ca noi,
în funcţie de rezultatele
cercetărilor să furnizam date
privind potenţialul, motiv pen-
tru care am făcut cercetări
atât în castru, cât şi în băile
romane”, ne mai spune Ovidiu
Tentea. Băile romane se află
la baza vestică a platoului pe
care se află castrul. În ciuda

timpului scurt petrecut aici de
armata romana, cladirea
aceasta respectă toate stan-
dardele arhitectonice ale
vremii. Ea este alcătuită din
următoarele spaţii cu funcţiuni
diferite: apodyterium (ves-
tiarul), frigidarium (bazinul cu
apă rece), tepidarium (bazinul
cu apă caldă), laconium sau
sudatorium (baia de aburi) şi
caldarium (bazinul cu apă
fierbinte). Camerele erau
încălzite prin sistemul specific
roman de încălzire prin
pardoseală, numit hipocaust.
Acesta consta din pardoseala
ridicată pe piloni de cărămidă
(pile de hypocaust; păstrate
încă în situl de aici), sub care
circula aerul cald provenit de
la cuptorul extern, numit prae-
furnium. Evacuarea fumului
se realiza prin tuburi de
ceramică (tubuli) cuprinşi în
pereţi. Rolul acestor băi nu
era strict legat de necesitatea
fiziologică a igienei, ci asigu-
rau şi un mediu de socializare
pentru soldaţii castrului şi co-
munitatea civilă din jurul aces-
tuia. Castrul de la Mălăieşti
este o fortificaţie romană
tipică, având sistemul defen-
siv alcătuit dintr-un şanţ, un
val de pământ şi o palisadă de
lemn. Fortificaţia de lemn şi
pământ a fost construită de
către soldaţii romani în timpul
campaniilor împăratului Traian

care au dus la cucerirea Re-
gatului Dac, între anii 101 şi
106. Aceasta pare să fi durat
doar pe timpul domniei
împăratului Traian, întrucât în
cursul conflictelor cu geţii
sarmaţi de la începutul dom-
niei împăratului Hadrian (117-
118), armata romană s-a
retras din spaţiul actual al
Munteniei. Astfel castrele ro-
mane ce asigurau drumul de
acces de pe Valea Teleajenu-
lui către zona Braşovului
(Valea Prahovei nu era
folosită ca drum de acces pe
atunci), de la Drajna,
Mălăieşti, Târgşor, precum şi
altele de pe teritoriul provin-
ciei nou create, au fost aban-
donate. După o aşa investiţie
a Imperiului, părăsirea aces-
tor castre şi a tuturor utilităţilor
create aici dovedeşte forţa de
impact cu care au lovit geţii
sarmaţi, lovitură care a dus la
eliberarea întregii zone a
Munteniei. Dimensiunile
aproximative ale castrului
Mălăieşti, care prezintă o
formă dreptunghiulară sunt de
180 X 150 m. Pe fiecare dintre
laturile incintei găsim câte o
poartă de acces din care por-
nesc principalele drumuri din
interiorul castrului, la a căror
intersecţie se află clădirea co-
mandamentului (principia).
Castrul a găzduit o trupă
auxiliară a armatei romane,

din nefericire, necunoscută.
Trupele auxiliare ale

Imperiului Roman erau
alcătuite din soldati recrutaţi
din întregul imperiu, având
sarcina de a garanta
siguranţa căilor de
comunicaţie (posibil nevor-
bitori de limbă latină?).
Cercetările arheologice în
castrul roman de la Mălăieşti
(de la „mălai” (ca „făină”,
rezultat al venirii altarelor cos-
mice ale Morile Cereşti, la
ceas de Judecată, ce vor
alege grâul de neghină; avem
expresia „V-aţi trăit traiul, v-aţi
mâncat mălaiul”; mai avem „a
se mălăieţa” (vb. tranz., refl. –
1. (ref. la fructe, legume; a.s.v.
„pere mălăieţe”), „a zdrobi
miezul prin presare”, sau (fig.)
„a bate pe cineva” (Maram.
din dreapta Tisei); „a se mălăi”
sau „a se făinoşa”, cu sens de
a se „divide” la interior
(burduşire, făinoşare)), au în-
ceput în perioada anilor '30,
când colonelul topograf Con-
stantin Zagorit a realizat un
plan topografic detaliat al în-
tregului areal, incluzând
printre altele fortificaţia
romană şi băile. 

●



4 Tichia de politician

Mintea care ordonă braţului ce loveşte…Mintea care ordonă braţului ce loveşte…

Ion
Măldărescu

CCineva, pe care-l
preţuiesc, îl stimez şi îl re-
spect, mi-a trimis un text,
scris cu mulţi ani în urmă, in-
titulat „Nu braţul care loveşte,
ci mintea care ordonă!”. Au-
torul, fost purtător de haină
militară, pleda, cum este şi
firesc, pentru importanţa şi in-
teresele Armatei României.
Mărturisesc că, deşi mesajul
este impresionant, am unele
rezerve asupra unor detalii,
motiv pentru care redau
câteva pasaje ale textului cu
pricina: „Noi nu am venit,
neapărat, pe această lume
spre a fi înţeleşi, ci spre a
înţelege. Şi este mult mai
înţelept să ne adunăm toate
puterile sufleteşti şi,
împreună, înrâuriţi de harul
venit de la Dumnezeu, să
purcedem a judeca pe alţii
cum se cuvine decât să ne
supărăm şi să ne răzvrătim
că trecem neînţeleşi prin
viaţă. […]. Din nefericire, toţi
acei locuitori ai cetăţii, care
aruncă cu piatra în oastea şi
oştenii acesteia, sunt
neînţeleşii şi nemulţumiţii. 

Aceasta este 
masa manipulabilă, foarte
eterogenă, masă care poate
fi folosită ca forţă de lovire, ca
declanşatoare sau tempo-
rizare a unor acţiuni îndrep-
tate împotriva instituţiilor
statului […]. Este necesar să
arătăm că armata a
reprezentat şi reprezintă per-
manent un factor de putere,
în oricare dintre state.

Atât în democraţii, cât
şi în dictaturi, Armata se află
în relaţie cu puterea şi
răspunde comandamentelor
politice ale vremii. Istoria ne
oferă suficiente exemple în
care armatele au fost atrase
în jocuri politice, au fost impli-
cate în lovituri de stat, în im-
punerea ordinii publice sau
chiar în puciuri militare. Toate
dictaturile din toate timpurile
s-au sprijinit pe armată şi ser-
vicii secrete. În orice
democraţie, armata este o
instituţie apolitică, raportul
dintre aceasta şi putere fiind
definit foarte clar […]. Pe tim-
pul celui de-Al Doilea Război
Mondial, atât în Campania
din Est, împotriva Rusiei so-
vietice, cât şi în cea din Vest,
împotriva Germaniei naziste
şi a Ungariei horthyste, Ar-
mata şi-a dat sacrificiile de
sânge, acolo unde a fost
trimisă, cadrele şi soldaţii ei
au luptat vitejeşte, învingând
toate privaţiunile impuse de
ducerea războiului.

Nu trebuie scăpat din
vedere că (s-a practicat –
n.a.) folosirea unităţilor Ar-
matei la munci agricole, la
Canalul Dunăre-Marea
Neagră, la construcţii de
obiective economice şi indus-
triale. Mulţi generali şi ofiţeri,
printre care şi autorul acestor

rânduri, au participat din plin
la opera de construcţie
socialistă, fie pe şantiere, fie
la munci agricole, şi nu ne-
am supărat. Toţi am aplicat
principiul fatalist învăţat de la
suferinzii părinţi ai noştri: „fie
ce-o fi, cu Dumnezeu înainte
!”. […] Întreaga comandă a
armatei, în acel „fierbinte de-
cembrie” 1989, a acţionat în
condiţiile unei dezinformări
totale şi sub semnul conflictu-
lui dintre obedienţa militară şi
legalitatea ordinului […]. În
acele momente de răscruce,
pentru neam şi armata sa,
comandanţii erau obligaţi de
statutul lor profesional să
acorde prezumţia de legali-
tate a ordinului dat de „mintea
politică a vremii”, dar să ţină
cont şi de noua putere
politică ce urma să se nască
[…] nimeni nu poate râvni la
bunurile şi patria noastră,
pentru care au ars conştiinţe
şi au murit atâţia şi atâţia
români. Bravi ostaşi, nu
permiteţi nimănui să vă
şifoneze uniforma şi să vă
umbrească trecutul”.

Corect! Nu era dato-
ria Armatei să construiască
drumuri şi canale, dar 
Casa Poporului, Canalul
Dunăre-Marea Neagră,
Transfăgărăşanul şi multe al-
tele sunt realizări ale Poporu-
lui Român, nu ale unui regim,
iar Ceauşescu nu a plecat cu
ele. Deşi nu intra în atribuţiile
ei, Armata a constituit cota-
parte a celor care le-au real-
izat. Militarii de atunci ar
trebui – cred eu – să se
mândrească pentru că au
avut şansa să participe la
construcţia acestor „minuni”
ale României, care urmau să
dureze peste veacuri, pentru
a sluji Ţara şi interesele Nea-
mului! Ale cui mai sunt astăzi
şi la ale cui interese slujesc?
Mâine, cine le vor stăpâni?

Tragicul eveniment
din 1989, numit pompos şi
grotesc „Revoluţie”, a venit la
pachet cu un program bine
stabilit, pus în practică chiar
în timpul derulării macabrului
spectacolul decembrist, re-
gizat de ştiuţi şi încă neştiuţi
profesionişti. Când „ţepele”
au fost apreciate ca fiind mi-
nore, „artileriştii” au deschis
foc de distrugere cu sute, mii
de „tunuri” de mare calibru:
– răposatul general cu pi-
ciorul în ghips a tras unul din-
tre primele „tunuri”; a încasat
prompt şi „pe şest” vreo
optzeci de milioane de dolari,
reprezentând plata pentru
tancurile vândute de Repub-
lica Socialistă România Egip-
tului;
– bogăţiile ţării au fost deval-
izate sau date pe mâini
străine;
– România, unul dintre
puţinele state fără datorii ex-
terne şi cu creanţe de recu-
perat, a intrat în
declin-prăbuşire economică
vertiginoasă, făptuită prin jaf
şi trădare de ţară;

– generalii – mulţi dintre ei
avansaţi pe alte criterii decât
cele militare – au contribuit la
distrugerea Armatei Române,
„justificată” şi prin parşivul şi
discutabilul pct. 5 al Tratatu-
lui cu N.A.T.O.;
– generali şi ofiţeri au asistat
neputincioşi, dar şi pasivi, la
„demolarea prin implozie” a
instituţiei. Unii chiar s-au
„vândut” bucuroşi pe arginţii
primiţi pentru „lăsarea la
vatră”;
– profiturile gheşefturilor celor
rămaşi pe post au depăşit
orice prezumţii, transformând
o parte a ce a mai rămas din
Armată, într-o reţea de
borfaşi şantajabili, numiţi la
comandă;
– cei aflaţi în fruntea „Minis-
terului Apărării Naţionale” (ce
ironie?) au distrus industria
de apărare şi au dat arhivele
militare pe mâna fabricanţilor
holocaustologi de la Yad
Vaşem (Y.V.). De reţinut că în
anii ’50, deşi eram sub
ocupaţie sovietică, niciun act
original nu părăsea arhivele,
copiile fiind prezentate sub
formă de microfilm (se poate
verifica). Acum, „specialiştii”
de la Y.V. iau ce vor şi nu dau
seamă nimănui pentru dis-
trugerea arhivelor militare.

În 2017, România nu
mai este decât o colonie sub
ocupaţie militară străină, teri-
toriul ţării fiind călcat de
şenilele blindatelor cu însem-
nele altui stat, iar în spaţiul ei
aerian, patrulează precum
Vodă prin lobodă, piloţii mili-
tari ai altor ţări. Un act de sac-
rilegiu, faţă de străluciţii
zburători, vânători de munte,
marinari, tanchişti şi
infanterişti români care au
apărat „Ţara şi nevoile şi
Neamul” în cele două mari
conflagraţii planetare. O parte
din ceea ce se mai numeşte
astăzi Armata română poate
fi comparată cu o legiune de
lefegii, luptători pentru in-
terese străine de cele ale
românilor. Ar fi foarte multe
de spus. Totuşi, aş întreba:
nu cumva cei menţionaţi – şi
alţii ca ei – facilitează
enunţarea, fără riscul de a fi
blamaţi după merit, a cre-
tinilor purtători ilegali de
creiere, emiţători de afirmaţii-
sacrilegii gen „Drapelul de
luptă este o cârpă”? Pe care
acum sunt scrise denumiri
neromâneşti.

Autorul textului de
referinţă afirmă: „instituţia cea
mai de preţ a statului, Ar-
mata, şi comandanţii aces-
teia, de la Capul Oştirii şi
până la ultimul comandant de
pluton, sunt supuşi criticii şi
oprobriului public, sunt
contestaţi, umiliţi şi batjocoriţi
cu „mânie revoluţionară”?
Cine le-a dat/dă apă la
moară? Vă mai amintiţi de
controversata mişcare a
Comitetului de Acțiune pentru
Democratizarea Armatei
(C.A.D.A.), un fel de
„revoluţie” într-un pahar cu

apă. Cu tot respectul, dar nici
dracu’ n-a văzut „democraţie”
în Armată şi Biserică, aşa că
până la urmă, Armata
română a fost
„democratizată” prin
desfiinţare. Cealaltă instituţie
este atacată frontal, din flan-
curi şi… chiar din interior.

Respect haina
militară cu cinstire şi sfinţenie
– mai mult decât unii foşti sau
actuali purtători ai acesteia.
Sunt fiul unui militar, veteran
al ambelor conflagraţii mondi-
ale. Tatăl meu, înscris volun-
tar în 1914, a luptat sub
Tricolor întregul Prim Război,
iar în al Doilea, pe Frontul de
Est (ca rezultat al rănilor
primite, a fost demobilizat).
Drept „recompensă” pentru
că a luptat împotriva „Marelui
frate de la Răsărit”, în anii
’50, nu i s-a mai permis acce-
sul în „câmpul muncii”. După
cei 35 de ani slujiţi sub Tri-
color, a fost lăsat să se „bu-
cure” pentru tot restul vieţii,
de privilegiile „nesimţitei”
pensii de 80 de lei (un munci-
tor avea un salariu de 400-
500 de lei. Aşa a fost atunci…

Pentru a nu fi înţeles
greşit, aş dori să fiţi convinşi
că nu-i apăr pe aşa-zişii oa-
meni de stat şi pe
politicianiştii postdecembrişti.
Toţi au fost-sunt nişte canalii,
pentru care „zidul de la
Târgovişte” este neîncăpător.
Corupţia perpetuă din sânul
puterii dovedeşte că o parte a
acestora – care ocupă funcţiii
mportante în stat – pot fi
socotiţi infractori protejaţi de
structuri din afară. Nişte slu-
goi ai miliţiei interne, eu-
ropene şi planetare. Am mai
scris şi revin: se impune
închirierea – pentru cca. 2-3
ani a Marelui Zid Chinezesc.
Cei ce s-au făcut vinovaţi, să
fie fi judecaţi cu dreptate, iar
cei condamnaţi să fie aliniaţi
unul lângă altul la interval de
un metru, legaţi cu lanţuri şi
duşi să facă plajă aşa cum i-
au făcut mamele lor… în
Alaska. Tot sunt ei iubitori de
concedii de lux şi ard gazul în
mod exotic pe meridiane şi
paralele. Poate că astfel, ne-
trebnicilor le-ar veni minţile
acasă. Primele locuri vor fi –
obligatoriu – rezervate celor
mai mari vinovaţi: cei trei
„escu” expiraţi, „nis”-ul în
exerciţiu de la Cotroceni şi
guvernatorul matusalemic de
la B.N.R. Următorii,
căpeteniile de la Palatul Vic-
toria, bulibaşii celor două
camere ale Casei Poporului
şi leprele din fruntea partide-
lor. Pentru traseiştii-
udemerişti se va asigura un
loc aparte, pe o colină
specială, „la vedere”. La in-
trare, vor fi obligaţi să-şi
şteargă încălţările pe
zdreanţa turistică a unui anu-
mit „ţinut”, pusă preş la in-
trare.

K.W.I. n-are deloc
astâmpăr. După băşcălia de
la Washington, descrisă de

presa iohanniană ca
„epocală, istorică,
planetară…”, globe-trotterul
de la Cotroceni, nu a prezen-
tat – cum se cuvenea – ra-
portul Parlamentului pentru
„mişto”-ul încasat de la
Trump. Invitat fiind de mai
marii udemereului, K.W.I. a
cotit-o de la naveta obişnuită,
spre Harghita şi Covasna.
Obişnuit să asculte şi intimi-
dat de prezenţa lui Borboly
Csaba, preşedintele C.J.
Harghita, şi Tamas Sandor,
preşedintele C.J. Covasna,
nu a priceput nicio iotă din ce
s-a cântat şi din urletele celor
prezenţi. Nefăcând vreo de-
osebire între Imnul de Stat al
României şi honveziada im-
nului ţinutului secuiesc
(oricum, ambele îi sunt la fel
de străine), a luat poziţia de
drepti cu mâna pe buzunarul
de batistă al hainei, şi, inspi-
rat de zicala oamenilor
pădurii „Minte multă, nu se
cere […] să ai putere!”, s-a
adresat urlătorilor: „Vă
mulţumesc că mi-aţi cântat,
aveţi voci bune şi puternice”.
Tulai, Doamne! Atât a pri-
ceput! Că-i cam mut, ştiu toţi,
dar că…

De la o vreme, zeci
de transportoare blindate şi
„Mercedesuri” vopsite în cu-
lori de camuflaj fac „exerciţii
militare” pe străzile oraşelor
României. Pozează cu toan-
tele cosmopolite şi tonţii au-
tohtoni, căzuţi pe spate de
fericire că „au venit ameri-
canii”. Şi uite-aşa, „boborul”
se obişnuieşte cu prezenţa
altui soi de „migranţi”, fie ei
americani veniţi după şapte
decenii de la chemare, ori
alte naţii. Când vor deschide
ochii, băştinaşii vor constata
că noii veniţi au poposit uşor
pe târâmurile mioritice, dar
tare greu le va fi să le
părăsească.

Apropo de ţinuta
militară: uniforma de cere-
monie a unui sergent în ar-
mata S.U.A., comparată cu
cea a unui general român
poate fi descrisă prin ex-
tremele dintre un frac im-
pecabil şi o salopetă plină de
pete de ulei a unui tractorist
de la C.A.P. Caporalul ameri-
can poartă „ţinută” de gen-
eral, iar generalul român,
salopeta de instrucţie a capo-
ralului american. Jenant, nu?

După toată ex-
punerea, banala întrebare
shakespeareană este
inevitabilă: „Cum vă place?”.

●



Ghimpele Națiunii

Centenarul, povestea unei alte „cenușărese”…Centenarul, povestea unei alte „cenușărese”…

Cezar Adonis
Mihalache

SSă fi avut măcar un
strop de Demnitate! Să fi
avut măcar un pic de jenă în
fața Istoriei! Să fi avut măcar
un nod în gât pentru
neputința de care ați dat
dovadă! Căci aveți șansa de
a fi contemporani Marelui
Centenar și totuși vă
comportați de parcă ar trebui
să faceți un soi de pomană
în memoria înaintașilor, dar
numai de ochii vecinilor…
Sunteți grăbiți să scăpați de
această îndatorire căci poate
vor urma, nu șapte ani, ci
șapte decenii de nepăsare,
nu?! Să scăpați cu anii de
astfel de griji cerute de țară,
să puteți comemora pe cei
jertfiți pentru Gloria Națiunii
Române doar când și cum
veți avea voi trebuință ca
imagine.

Pentru că așa arată
lucrurile în tot ceea ce faceți
în pregătirea Centenarului.
Cârpeală, improvizație,
nepăsare și o mână întinsă
care spune povestea unui
guvernant-cerșetor…

Este trist, dar acesta
este adevărul… Până la
acest moment nu avem nici
o dovadă a punerii voastre în
slujba Centenarului dintr-o
pornire sinceră, dintr-o
izvorâre a mândriei și a
onoarei de a putea face lu-
cruri pe care alte generații,
dacă ar fi avut șansa, dacă

s-ar fi născut mai târziu, le ar
fi înălțat la nivelul unui ceas
astral al Națiunii Române…

Și ce poate fi mai
rușinos decât să vezi mâna
întinsă a uniformei mil-
itare?… Armata primind „po-
mana” fondurilor europene
pentru a reabilita monumen-
tul eroilor ei!… Ce poate fi
mai trist pentru o națiune

decât marșul unei armate
care își onorează eroii pe
caietul datoriei europene. Și
este terifiant, dar și iritant că
am ajuns aici… Că am per-
mis să ajungem aici… Clipa
în care, pentru a reabilita
Crucea de pe Caraiman,
dedicată Eroilor din Primul
Război, Ministerul Apărării
Naționale se bazează pe
fonduri europene…

Poate nimeni din
butaforia de antecamere și
birouri ministeriale nu a real-
izat ilarul situației. Poate că
între cafele și plimbatul
mapelor cu ordinele de ser-
viciu, în graba lui „las’ că
merge și așa”, nimeni nu a
văzut ridicolul din „mândria”
pe care generalii de carton și
ale lor ordonanțe politice au

reușit să o apostileze peste
un moment ce ar fi trebuit să
fie al țării.

Să ai parte și de un
ceremonial al semnării unei
finanțări din fonduri eu-
ropene pentru restaurarea
Monumentului Eroilor
Români din Primul Război
Mondial duce jignirea la lim-
ite incomensurabile… Or,
dacă Armata unei națiuni nu

mai are bani nici măcar pen-
tru atât e grav… Dar nu este
vorba de asta! Căci bani
sunt. Au fost bani pentru a
achiziționa arsenalul care,
cum suna a ironie subtilă
vorbăria ambasadorului
Statelor Unite, va fi folosit și
la protejarea altor țări din
jurul nostru (și atunci, de să
dăm noi bani pentru un ar-

mament menit, probabil chiar
în măsură majoritară, pentru
securitatea altora?!).

De fapt, este vorba
de ocârmuirea Armatei dar și
a țării de către indivizi care
nu au nici o legătură cu
fundația pe care a fost
așezată Crucea de pe
Caraiman: Demnitate, Mân-
drie, Onoare.

Ce simt oare ostașii

când văd că instituția pe care
au servit-o nu face un minim
gest pentru a-și folosi
resursele proprii măcar pen-
tru Monumentul eroilor ei?
Probabil, veteranii, dacă ar
mai putea, ar merge ei pe
cărările muntelui cu ruc-
sacele pline cu toate materi-
alele necesare. Dar nu ar
accepta ca bani străini să fie
folosiți la reabilitarea unui
Monument al Demnității
Naționale.

Glorie Eroilor Națiunii
Române! Rușine însă nouă
și să ne ierte înaintașii pen-
tru toată această lipsă de re-
spect de care dau dovadă, și
din cauza neimplicării noas-
tre, acești guvernanți ai
improvizației, imposturii și
delăsării. Poate, cândva, Is-
toria va repara tot ce am stri-
cat noi acum, din ignoranță,
trufie, dezinteres, fală și teri-
bilism…

Și, da, Europa este
aici! Iar banii ei sunt în parte
și ai noștri. Dar nu pentru
monumentele demnității
noastre. Acolo, dacă măcar
acolo, nu facem dovada efor-
tului nostru propriu, nu avem
ce să mai căutăm a mima
admirația și respectul pentru
Jertfa Eroilor. Căci Istoria se
privește în ochi doar de către
cei ce merită acest lucru.

●

Părinţi de închiriat...Părinţi de închiriat...

Aurora
Cristea

MMai ieri am deschis
televizorul dis-de-dimineaţă.
Nu ca să urmăresc ceva
anume sau ca să mă uit la
el în neştire, ci fiindcă mă
simţeam singură şi voiam
să aud glasuri în cameră.
Eram preocupată de cartea
tehnică a wireless-ului meu
proaspăt achiziţionat şi
încercam să-i dau de capăt
în ce priveşte funcţionarea.
Citind superficial, încurc
mufele şi rămân fără sem-
nal la internet, drept pentru
care fac o scurtă pauză ca
să-mi liniştesc nervii brusc
apăruţi, şi ridic privirea către
ecran. Întind mâna după
telecomandă şi măresc
sonorul. La un canal de tele-
viziune se difuzau chiar în
acel moment ştirile horror,
obişnuite deja, de seară:
crime, violuri, accidente
mortale, răfuieli între di-
verse bande etc.

După ce le trece pe
toate în revistă, la un mo-
ment dat, prezentatoarea dă
o ştire bombă. Nouă. Unică.
Nemaiauzită. „Un puştan de
la liceu a dat anunţ pe inter-
net că închiriază părinţi cu

ora.” Uit subit de nervii mei
şi-mi măresc involuntar
pupilele. Haida’ de!, îmi zic.
Aşa ceva nu am mai auzit.
Doamne!! Ce au mai inven-
tat ăştia!!! E de râs? E de
plâns? Nici nu ştiu cum să
reacţionez.

Firesc, privesc în
primul rând din punctul de
vedere al părintelui. Al omu-
lui matur care, întâmplător
sau nu, are un copil de-a
vârstă cu cel care a dat
anunţul.

Cum să te prezinţi la
o şcoală, într-o clasă, în faţa
unui cadru didactic şi să
afirmi că eşti mamiţica lui
Goe şi că ai venit să par-
ticipi la şedinţă, să pozezi în
mamă grijulie şi iubitoare ce
se interesează în amănunt
de situaţia şcolară a unei
progenituri care-şi foloseşte
banii de buzunar, daţi de
părinţii săi naturali, în scop-
uri cel puţin ciudate? Când
tu, de fapt, habar nu ai cine-
i individul, ce hram poartă,
ce mare senator/deputat e
tat-său sau ce afaceri du-
bioase învârte? Nici pe mă-
sa nu o ştii. Nu ştii nimic
despre ei. Nu ai nici cea mai
vagă idee dacă nu cumva
cele trei mari hoteluri din
centru pe lângă care tocmai

ai trecut, cu sticlă din
fundaţie până-n antenă,
sunt ale acestei familii par-
venite, îmbogăţite peste
noapte, care nu mai are
noţiunea banului şi-ntr-un
delir de grandoare
halucinantă îi aruncă plodu-
lui bancnote verzi cu
geanta.

Fără să-mi propun,
îmi fuge gândul la o regie
bine ticluită.

Când toată lumea
se aşteaptă să vii cu limuz-
ina, tu te cobori ca amărâta
din autobuz sau, mai rău, vii
pe jos. Logic, lumea se uită
lung. Ajungi în clasă, iei loc
cuminte în băncuţă, îţi
învârţi irisurile sus-jos,
stânga-dreapta, apoi ţi le
cocoţi pe mutra dirigintei
care te priveşte întrebător.
„Sunt mama lui Goe!”,
răspunzi la întrebarea
nerostită. Cei de faţă se
holbează la tine, fiecare
aşteptându-se în sinea lui
să te vadă înconjurată de
blănuri, diamante şi să
miroşi a parfum scump, în
timp ce tu ai venit îmbrăcată
cu o fustă creaţă, un pulover
pe gât, o geacă ponosită şi
ghete din piele ecologică,
că-s mai ieftine. Şi nici
măcar nu eşti coafată.

Asta face parte din
„rudele sărace” sau o fi
chiar mă-sa? Ce-o fi păţit?
O fi dat-o bărbat-său afară
din casă?, se întreabă unii.
Firesc, te simţi stingherită şi
ţi-ai dori să fugi mâncând
pământul. Îţi dai seama că,
profesional, ai dat-o-n bară.

Al doilea punct de
vedere ar fi cel din partea
progeniturii. Sunt tare, sunt
as, sunt şme(ker), sunt pop-
ular şi mă doare la bască de
toţi şi de toate. Am şofer
care vine la ce oră şi ori-
unde vrea muşchii mei. El
nu ridică privirea din pământ
în faţa mea, fiindcă ştie că
are de crescut cele trei plo-
duri ale lui. Arunc banii tatei
pe etnobotanice, pe gagici,
pe băutură, pe prieteni.
Trântesc pe net un anunţ
capabil să-i lase mască pe
toţi şi aştept ofertele. Sună
o tanti. Mă întâlnesc cu ea.
Arată jalnic. Dacă o iau şi o
cântăresc, cu tot cu haine,
face mai puţin decât un
gram de aur. Refuz cate-
goric. A doua tanti. Arată
mai binişor. Poate prea
binişor. Dacă o fi vreo
colegă de-a mamei? Totuşi,
poate nu. Scot suta de euro
şi i-o flutur pe sub nas.
Jumătate acum, jumătate

după.
Planuri mari.
A doua zi, unul de la

televiziune dă peste anunţ
şi-mi divulgă secretul, în
toată ţara. O iau în freză şi
se duce dracului tot. Cu tot
cu imaginaţia mea de
câteva secunde... Asta nu
înseamnă că o astfel de
ştire nu dă idei şi altora, la
fel cum au dat şi altele.

Am devenit fără voia
noastră, cu tristeţe spun
asta, părinţi de închiriat. Am
ajuns bătaia de joc a unor
copii de bani gata care nu
ştiu şi poate că nu vor
învăţa niciodată ce
înseamnă să câştigi un ban
cinstit, cu sudoarea frunţii.

●


