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„Măsurariul civilizaţiunii unui

popor în ziua de azi e: o limbă

sonoră şi aptă de a exprima prin

sunete noţiuni, prin şir şi accent

logic cugete, prin accent etic

sentimente.”

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Un furt cu marcă înregistrată!Un furt cu marcă înregistrată!

Cezar Adonis
Mihalache

EEra cât pe ce să în-
cepem a umbla cu țidulă de
la poartă străină pentru a ne
mai putea afișa mândria
națională a propriilor sfinți!
Iar asta chiar în Anul Cente-
narului! Ba, eram chemați
să mai și plătim pe la
aceleași curți străine (că
numai o astfel de dijmă nu
mai plătise românul în „eu-
roiobagia” sa din parcursul
UE, nu?!), pentru dreptul de
a ne afișa (și acasă, dar și în

biserici) imaginea unui sfânt
al neamului.

Sigur, doar pare o
coincidență… Pentru că
oare cum de s-a nimerit toc-
mai acum un ins să se de-
clare stăpân pe imaginea lui
Arsenie Boca? Pe „imag-
inea” comercială, nu pe
chipul luminos al sfântului,
căci acela e zugrăvit prin
rugă în inima fiecărui român
și nu poate fi desprins de
acolo, oricât ar încerca ve-
neticii! Și oare cum de nu l-
a trăznit cel de sus (mare e
înțelegerea sa), pe
șnapanul maghiar care ne-a
cerut bani pentru ceea ce el
consideră o afacere:
obiectele religioase purtând
imaginea lui Arsenie Boca.

Și totuși, dincolo de
foloasele materiale pe care
un oarecare blasfemitor cre-
dea că le va dijmui în pro-
priul buzunar, altceva e mai
grav… Ușurința de a ne fi
fost confiscat un simbol, de
a ne fi fost pusă practic
opreliște pe dreptul de a mai
avea în casă icoane cu
imaginea unui sfânt (or, nu
este asta o restrângere a
dreptului religios al
fiecăruia?).

Prea orișicine își
permite orice… Mâine poate
o să vină unul să ceară, pe
persoană fizică de impostor
(ori de pion în slujba acelora
care ne vor confiscate și dis-

truse simbolurile), toate
drepturile asupra imaginii
crucii. Și o să ne pună să
plătim pentru dreptul de a
ne închina, de a ne ruga, a
de ne a privi sfintele cruci pe
bisericile noastre. Ba, poate
o să ceară și morților să
plătească pentru utilizarea
unei imaginii simbol cu
„drept de proprietate
intelectuală” rezervată de
către cine știe ce organism
„omonim” dintr-un colț de
lume, nu?! Sau, poate tot cu
țidulă dată de pe la o soci-
etate de înregistrări (ne)int-
electuale de aiurea, o să

vină careva cu un drept de
proprietate direct pe „Româ-
nia”. Că fiecare poate înreg-
istra ce vrea, nu?…

Și totuși, în această
blasfemie aparent
englezească (plină de umo-
rile iepelor de pustă ale
acelora ce nu se roagă nici
măcar din goana căilor),
vinovăția nu este a acelui in-
divid care a cerut ce i-a tre-
cut prin cap.  Ci a
autorităților române.

Prin felul în care au
evoluat lucrurile, dincolo de
deja proverbiala nepăsare și
minimă implicare a
funcționarilor publici, pentru
care și tăiatul de frunză la
câini e treabă obositoare, e
clar că nimeni nu-și mai
aruncă, nici măcar la
sfârșitul programului de
bugetofag, un ochi pe listele
cu simboluri naționale netâr-
guite încă de fitecine…

De aceea, este
revoltătoare lipsa de reacție
a ministerului de Externe,
care ar fi trebuit să ceară
explicații prin ambasadorul
din Anglia (a, dar nu avea
prin cine…), dar mai ales a
osim-ului de aici. Căci, lipsei
de implicare a autorităților
ministeriale, și nu numai
(unde a fost bunăoară de-
partamentul dedicat Cul-
telor?) i s-a adăugat lipsa de
opoziție a forului care tre-
buia să apere „marca” Arse-

nie Boca, dacă nu dinspre
fireasca sa valoare
identitară, măcar ca opoziție
la înregistrarea abuzivă a
unui brand de către un or-
ganism similar din Anglia.

Ce mai conflict diplo-
matic s-ar naște dacă un
osim nevigilent ar „breveta”
sigla unui simbol din Anglia.
Nu că am avea noi ce face
cu „big ben” -ul lor, de ex-
emplu, că avem și noi cucii
noștri din orologiile stătute
de vreme! Dar ce ar mai
sări, înaintea Ambasadei,
consiliul antidiscriminare și
forurile vigilente la neatin-
gerea și neadjudecarea val-
orilor europene ale celorlalți.

Și chiar dacă pare
rezonabilă soluția de acum,
de folosire temporară a
mărcii Arsenie Boca, prin
decizia Curții de Apel
București, de către două
lăcașuri de cult (Mănăstirea
Prislop şi Episcopia Devei şi
Hunedoarei), ea nu poate fi
mulțumitoare. Pentru că în
cazul simbolurilor naționale
nu poți accepta termeni pre-
cum „rezonabil”, „tempo-
rar”… Temporar până când?
Până se va încheia Anul
Centenarului iar veneticii vor
năvăli peste simbolurile
rămase încă neconfis-
cate?…

Curtea de Apel
București a pus oarecum
într-un colț de normalitate o
acțiune. Dar ea trebuie
completată cu o întărire a
legislației și cu o impunere a
obligației de a reacționa a
organismelor plătite să veg-
heze. La ce folosesc moni-
torii din osim dacă nu
raportează practicile de în-
registrare abuzivă din alte
țări la adresa simbolurilor și
mărcilor noastre? La ce
trebuință folosește sigla
„Identității Naționale” de pe
Ministerul Culturii dacă sim-
bolurile noastre sunt
„retușate” (cel mai adesea
cu umori verzui) sau de-a
dreptul agresate, confis-

cate?...

●

Epoca Merkel pe sfârşite!...Epoca Merkel pe sfârşite!...

Ionuț
Țene

PPentru Germania po-
litica în favoarea imigraţiei,
fără respectarea normelor ele-
mentare legate de legislaţia
transfrontalieră a fost o modal-
itate imorală de a importa
braţe de muncă ieftine, pe fon-
dul declinului demografic. De-
schiderea porţilor Europei nu a
avut un rol umanitar, cum ip-
ocrit încerca cancelarul Angela
Merkel să ne convingă, ci o
ecuaţie cât se poate de
mercantilă, fără să se ţină
seama totuşi de diferenţele
culturale şi religioase a noilor
veniţi. De fapt, Germania
adorit un import de „sclavi” în
câmpul muncii grele aşa cum
dur a acuzat ministrul de in-
terne Matteo Salvini la o reuni-
une europeană, fapt ce i-a
atras înjurături pentru adevărul
exprimat din partea ministrului
de externe luxemburghez.
Costurile unei imigraţii necon-
trolate, care schimbă echilibrul
etnic şi cultural al Germaniei
nu a rămas fără urmări pentru
popularitatea cancelarului
creştin-democrat. Liderii Ger-
maniei s-au folosit de global-
ism şi progresism ca de o
ideologie în interesul marelui
capital german corporatist,
care avea nevoie de forţă de
muncă foarte ieftină. În gen-
eral multinaţionalele investesc
în politica de mancurtizare a
societăţii, în ştergerea memo-
riei colective şi distrugerea
originilor şi tradiţiei, pentru a
avea parte de o populaţie
proiectată ca forţă de muncă
ieftină şi fără să gândească
prea mult. Iresponsabilitatea şi
dispreţul faţă de legea privind
frontierele naţionale şi eu-
ropene din partea cancelarului
german care a încălcat Acor-
dul de la Dublin, nu a rămas
fără consecinţe politice,
morale şi electorale. Afluxul
prea mare de imigranţi musul-
mani a dezechilibrat balanţa
etnico-religioasă a Germaniei.
Nu am avut de-a face cu o
imigraţie firească, organică, ci
cu o afluire masivă, care a
creat o destabilizare morală şi
politică a Germaniei. Merkel a
devenit indirect un agent al
islamizării Germaniei.

De câteva luni în ţara
lui Goethe bântuie circulare pe
un ton controversat. Iar desti-
natarii nu sunt doar refugiaţii
războaielor africane, ci mai
ales cetăţenii europeni. În
scrisorile oficiale primite în ul-
timele săptămâni, se aduce la
cunoştinţa cetăţenilor comuni-
tari că „au libertatea de sejur
pe teritoriul federal dacă dis-
pun de protecţie sanitară şi de

mijloace de subzistenţă sufi-
ciente”. Destinatarii, dacă se
află în situaţia respectivă, sunt
rugaţi să-şi găsească rapid un
loc de muncă, sau să-şi facă
bagajele şi să plece în ţările de
origine. Timp-limită, 15 zile. Al-
tfel se va aplica abschiebung
(deportarea). Unda de circu-
lare ameninţătoare a trezit
murmure printre toţi cetăţenii
comunitari aflaţi în Germania,
mai ales la cei tineri, generaţia
atrasă de locurile de muncă
mai bine plătite din locomotiva
Europei. Pe de o parte
iniţiativa are la bază o lege
germană aprobată anul trecut,
iar pe de alta pare ar fi în col-
iziune cu convenţiile Uniunii
Europene, care au legiferat lib-
era circulaţie a persoanelor.
Prin site-ul Cosmo, radio Köln
a adunat mărturiile tinerilor eu-
ropeni de diferite naţionalităţi,
în unele situaţii femei gravide
sau unele care abia
născuseră. „Mi-au comunicat
că am 15 zile termen – având
în vedere că abia puteam
avea grijă de mine însămi –
să-mi găsesc de lucru, altfel
m-ar fi expulzat şi chiar mi-ar
fi plătit călătoria mie şi copiilor
dacă nu mi-aş fi putut per-
mite”, spune o tânără italiancă.
Potrivit Cosmo, „ameninţările
de repatriere nu ţin cont de
nicio situaţie” şi au
deocamdată o mai mare
frecvenţă în Renania de Nord-
Westfalia, dar implică practic
toare landurile. „Chestiunea
gravă este că situaţia nu este
analizată în mod singular, ci
toţi primesc aceste scrisori şi
nu e cale de scăpare’‘,
comentează la radioul respec-
tiv un responsabil al unui pa-
tronat din Dusseldorf. Potrivit Il
Giornale, legea din 2017 este
controversată chiar de ger-
mani pentru că nu se aşteptau
ca aceasta să însemne
expulzări în masă. Iar pe o
reţea de socializare se pot citi
reacţii de acest gen: „Pe arabii
menţinuţi de către Stat, care
fac copii pentru a avea ben-
eficii pentru ei, de ce nu-i
expulzează? Trebuie să
părăsim noi, europenii, Ger-
mania, pentru a face loc
migranţilor africani, arabilor şi
turcilor?”. Aceste măsuri nu au
rămas fără urmări. Partidul
naţionalist german AfD a cres-
cut în sondaje, iar şeful servi-
ciului secret german a
colaborat cu lideri ai acestuia,
fapt ce se constituie într-un
semnal dur pentru politicienii

de la Berlin.  

●
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Poporul lui Dumnezeu şi referendumul...Poporul lui Dumnezeu şi referendumul...

Stelian
Gomboș

OOamenii, sinceri,
serioşi, corecţi şi oneşti,
asumaţi şi responsabili din
această ţară ştiu că ideea
iniţierii şi organizării unui
referendum care vizează
statutul familiei la noi, a ple-
cat dintr-o motivaţie
argumentată şi dintr-o nece-
sitate fundamentată!...

În fond şi la urma
urmei, într-un stat de drept
şi democratic, organizarea
unui referendum are temei
şi suport legal, politic, social
şi, îndeosebi, constituţional
cât se poate de clar şi de
limpede!...

Un referendum nu
face altceva decât să con-
sulte poporul unei naţiuni, în
chestiuni importante, se-
rioase şi chiar urgente, când
cetăţenii unei ţări sunt
invitaţi să răspundă, fără
echivoc, cu da sau nu, că,
adică, sunt pro sau contra,
în cazul nostru, modificării
sau nu, a art. 48, alin (1) din
Constituţia României, sim-
plu, concret şi concis!...

Da, prin urmare, noi,
poporul, suntem chemaţi să
lămurim, să clarificăm şi să
transăm această problemă:
a familiei, care, pentru noi,

oamenii normali, este
formată dintr-un bărbat şi o
femeie şi, eventual, din unul
sau mai mulţi copii!...

Deci, până la urmă,
eu, unul, nu văd, de ce
există atâta rezervă şi
reţinere, mai mult decât
atât: încrâncenare, adversi-
tate şi opoziţie vis-a-vis de
acest proiect şi demers,
unul absolut normal, civi-
lizat, demn, onest şi de mult
bun simţ?...

Cine, adică, se
împotriveşte şi de ce?!...

Această clarificare şi
lămurire, absolut obligatorie
şi imperios necesară, în
contextul de faţă şi în
condiţii date, este de ordin
naţional, religios, istoric,
moral - spiritual, civic, etic şi
social!...

Altfel spus, măcar
acum, în anul centenar,
haideţi, oameni buni, cu
mult curaj şi cu autentică
determinare, să spunem lu-
crurilor pe nume, să
spunem da unde este da şi
nu când este nu, că, în fond,
este vorba de viitorul nostru
şi, mai ales, al copiilor
noştri, şi, să mai hotărâm şi
noi în această ţară, fiindcă
poporul are dreptul suveran
şi chiar obligaţia morală de
a hotărâ în această ţară,
dincolo de faptul că acest

drept îi este conferit 
(şi) de clamata noastră
democraţie!...

Prin urmare, haideţi,
fraţilor, să mergem, cu toţii,
la referendum şi, apoi, să
avem puterea, capacitatea
şi tăria să ne uităm în ochii
copiilor/urmaşilor noştri, fără
să ne fie ruşine, ci ei să fie
mândri de atitudinea, de-
cizia şi realizarea noastră
aşa, după cum suntem (şi)
noi, acum, profund încântaţi
şi impresionaţi de împlinirile
predecesorilor şi înaintaşilor
noştri, realizate în urmă cu
un veac!...

Da, oameni buni,
acest referendum nu
vizează nimic altceva decât
normalitatea şi moralitatea,
aşadar, poftiţi, veniţi, toţi
dimpreună, să ne trezim, să
ne revenim!

Da, trebuie, musai,
să facem, împreună, acest
lucru: să (re)devenim nor-
mali, fireşti şi naturali,
fiindcă, altfel, este foarte
grav tot ceea ce se
întâmplă, căci „toate au
ajuns cu susu-n jos şi cu
josu-n sus"!...

Da, suntem chemaţi,
în regim de urgenţă, să
amendăm, oriunde şi
oricând, lipsa de normali-
tate, să-i sancţionăm pe cei
care ne-au furat-o şi ne-au

confiscat-o, să punem
degetul pe rană, să arătăm,
acolo şi atunci când este
cazul, absenţa normalităţii,
a firescului, a raţionalului, a
naturalului, a moralului, alt-
fel, spus, a Lui Dumnezeu,
fraţilor, care este unul al nor-
malului, al cărui autor şi
este şi, prin urmare, acolo
unde lipseşte normalitatea
lipseşte, de fapt, Dum-
nezeu!...

De aceea, păcatul,
viciul, patima şi 
corupţia spirituală ori
boala/slăbiciunea/neputinţa
sufletească şi spirituală sunt
manifestări concrete/vădite
ale anormalităţii, ale nefires-
cului, ale îndepărtării şi
înstrăinării noastre, de
Dumnezeu, de semenii
noştri şi de noi înşine,
ajungând să asistăm
/să participăm la o
r ă s t u r n a r e / i n v e r s a r e ,
axiologică, a valorilor, a
normelor şi principiilor,
spunând, în acest nefericit
context, „răului bine şi
binelui rău, negrului alb şi
albului negru!"!...

Prin urmare, aici şi
acum, mai mult, decât ori-
unde şi oricând: să fim
foarte ageri, vigilenţi,
prudenţi şi precauţi şi, mai
ales, fermi şi hotărâţi, atunci
când, te miri cine, de ori-

unde şi de nicăieri, vine să
ne propovăduiască nouă o
aşa zisă alternativă, a
„normalităţii", adică o altfel
de „normalitate, de natural
şi de firesc", noi fiind fermi
convinşi că aşa ceva nu
există ci, pur şi simplu, este
vorba doar de anormalitate
şi atât!...

Nimic mai mult,
nimic altceva, restul fiind
numai minciună şi speculă,
cu scopul inducerii noastre
în eroare şi a manipulării
noastre!...

Mare atenţie oameni
buni: orice amăgire duce la
dezamăgire!... Clar şi
limpede!...

Acest referendum
ne oferă, nouă tuturor, în
aceste timpuri, ocazia,
şansa şi prilejul de a fi liberi,
naturali, fireşti şi autentici,
prin urmare, unde şi de ce
există atâta frică în legătură
cu acest referendum, sau,
mai corect şi mai exact
spus, este, de fapt, multă
perfidie, viclenie, pervesi-
tate şi minciună, generate
de toţi potrivnicii acestui
deziderat, adevărat, corect
şi concret, cinstit, legal,
constituţional şi moral?!...

●

România a avut a patra flotă a Europei. România a avut a patra flotă a Europei. 
În 1989 avea 311 de nave „la apă” și încă 80 în construcțieÎn 1989 avea 311 de nave „la apă” și încă 80 în construcție

George V.
Grigore

ÎÎnainte de 1989 era
o reală mândrie să fii mari-
nar. Cu o flotă puternică şi
cu navigatori care arborau
cu demnitate pavilionul tri-
color, ţara noastră avea sute
de vapoare pe toate mările
şi oceanele globului. În vara
lui 1990, Guvernul decide
împărţirea societăţii navale
în trei companii. Petromin
preia 89 de petroliere şi
mineraliere. Navrom
rămâne cu 103 nave car-
gou. Romline primeşte 94
de vase specializate, de
transport persoane şi con-
tainere. Alte 25 de vapoare
sunt casate. Acestea
fuseseră declarate depăşite
chiar înainte de Revoluţie.

Vergil Chițac, con-
traamiral de flotilă, declara:
„Mai mult de 65 la sută din
nave aveau vechimea de
până în 15 ani. Astăzi, în
momentul ăsta în care noi
discutăm. 50 la sută din
flota mondială, numai 50 la
sută, sunt nave de până în
15 ani. Deci cum pot eu să
cred că o flotă, care avea, la
vremea aceea, 65 la  sută
din nave tinere nu putea fi
performantă pe piaţa ship-
ping-ului, iar astăzi o flotă

care are numai 50 la sută
nave tinere este
performantă?!” Conducerile
companiilor aleg soluţii
diferite în încercarea de a
face faţă economiei de
piaţă. Navrom şi Romline
dau navele în locaţie 
de gestiune. Laurențiu
Mironescu, comandant de

cursă lungă, spune: „Pentru
Navrom şi Romline s-a ales
soluţia bareboat-ului, în
sensul în care să se exter-
nalizeze, practic, manage-
mentul, în condiţiile în care
Navrom-ul şi Romline-ul s-
ar fi plasat ca încasatori de
chirie”. Unii dintre chiriaşi au
luat credite de la bănci, pen-
tru repararea şi retehnolo-
gizarea navelor, care au
fost, astfel, gajate cu acor-
dul companiilor de stat.

Adrian Mihălcoiu,

din partea Sindicatului Liber
al Navigatorilor, ține să
menționeze: „Erau şi unele
minţi care au găsit din asta
o afacere: le reparau pe
banii statului, navele erau
gajate la Bancorex, banca
statului, nava statului, ei au
luat banii, parte din ei i-au
băgat în reparaţii, reparaţii

care, oricum, nu pot fi
văzute sau investigate de
cineva, ce nivel de piese s-
au schimbat, care a fost cal-
itatea lor.” O altă situaţie a
fost cea în care navele,
lăsate cu tehnologia veche,
s-au defectat des, mai ales
în porturi străine, iar
chiriaşul nu şi-a permis să
plătească reparaţiile,
condiţii în care cei care le-
au reparat le-au sechestrat
şi apoi le-au vândut. Au
urmat arestări de nave în

cascadă, pentru acoperirea
datoriilor generate. Andrian
Mihai, comandant de cursă
lungă, adaugă: „Navele au
intrat într-un carusel al da-
toriilor, au fost arestate în
port, au trecut luni, poate
chiar şi ani de zile, s-au acu-
mulat aceste datorii, plus
salariile echipajelor şi, până
la urmă, au fost vândute. De
multe ori, sumele respec-
tive, care au fost licitate şi
obţinute în urma licitaţiilor
nu au fost îndestulătoare să
acopere întreaga daună şi
au urmat alte nave care au
fost arestate pentru aceeaşi
daună.”

Astfel, începând cu
anul 1997, companiile
Navrom, Romline şi Rolli-
ship au intrat în insolvenţă.
Vergil Chițac, contraamiral
de flotilă, completează: „Din
păcate nu mai avem flotă
comercială. Managementul
defectuos a făcut ca astăzi
să nu mai avem nicio navă
sub pavilion românesc.”
Doar trei nave româneşti se
mai află în Portul Constanţa:
cargoul Albatros, aflat acum
în posesia Forţelor Navale
din MApN, şi două ferry-
boat-uri, ale SNCFR. Cele
trei vase nu au mai obţinut
avizele necesare transpor-
turilor internaţionale şi sunt
în conservare. Flota noastră

a dispărut între timp, iar o
parte din marinari
navighează pentru câteva
sute de dolari pe vase
străine. Din tot ce a fost
odată, multora le-au rămas
doar câteva amintiri, fixate
pe imagini video şi fotografii.
Acum, într-o zi de lucru în
portul Constanța, totul pare
încremenit. Mai nimic nu
aminteşte de ceea ce a fost
până nu demult Portul
Constanţa, al treilea ca
mărime în Europa. Pavil-
ionul românesc este ocolit
pentru că deduce taxe mari
comparativ cu paradisele
fiscale de tipul Malta sau
Panama. Prezentul arată 
că marina comercială
românească, din punct de
vedere al forţei de muncă,
se află şi ea în declin. Chiar
dacă marinarii români
reprezintă două procente
din totalul mondial, din
33.500 de navigatori cu
brevet, doar 11.250 de
români sunt activi pe mările
şi oceanele lumii. Puteam
spune odată, privind spre
largul Mării Negre: „Se văd
vapoarele!”. Acum privim
tăcuți spre zarea cea
albastră…

●



4 Tichia de politician

Pentru epigonii Reîntregirii, „Patria noastră: o frazăPentru epigonii Reîntregirii, „Patria noastră: o frază

Corneliu
Vlad

CCentenarului Reîntre-
girii îi eram datori 
cu rememorare solemnă,
recunoștință și reculegere,
meditație și luare aminte. Ofi-
cial însă îl expediem cum se
vede prin de-alde Piața de la
Guvern, pensii speciale și re-
calculate sau nu, asigurări so-
ciale în funcție de buzunar,
Dragnea, exterminarea
porcinelor etc. Poate că nici
referendumul n-a fost stabilit
întâmplător chiar acum. Dar e
nevoie de scheme livrabile
„prostitului popor” (tot eternul
Eminescu) care trebuie să se
mai răcorească și el.

În 1870, Eminescu
scria, prevestitor: „Iară noi?
noi, epigonii?… Simţiri reci,
harfe zdrobite, / Mici de zile,
mari de patimi, inimi bătrâne,
urâte,/Măşti râzânde, puse
bine pe-un caracter inimic;/
Dumnezeul nostru: umbră, pa-
tria noastră: o frază; / În noi
totul e spoială, totu-i lustru fără
bază; / Voi credeaţi în scrisul
vostru, noi nu credem în
nimic!”

În cele peste 500 de
proiecte pe care se dau, din
bani publici, peste o sută de

milioane de lei, nu se află
niciun simpozion științific, tratat
de istorie, album, film, lucrare
muzicală, care să evoce Reîn-
tregirea. Nicio carte, editată în
limbi de mare circulație care să
prezinte adevărul istoric și
semnificația peste timp a
evenimentului, în timp ce
vecini ai României mitraliază
marile biblioteci ale lumii cu
tipărituri ce răstălmăcesc
dușmănos trecutul istoric
atingător de România. În
schimb, din bugetul Cente-
narului, este plătită devora-
toarea de bani și mereu
îndatorata Televiziune Publică
pentru organizarea Festivalului
Cerbul de Aur. Pentru eroii de
la Mărășești, pentru o jumătate
de milion de jertfe ale
românilor în război, Cerbul de
Aur. Primul război mondial a
consacrat „România Mare”,
dar despre această izbândă,
nicio șoaptă. Dar România
Mare nu înseamnă o Românie
expansionistă, ci România
firească, adică statul care a
izbutit, pentru prima dată în is-
toria lui, să cuprindă în
hotarele sale, prin eroism în
luptă, prin înțelepciune politică
și diplomație, toate teritoriile
locuite de români. Poartă
noțiunea România Mare un
mesaj agresiv, revanșard,

cotropitor? Păi atunci ce facem
cu Marea Britanie sau cu…
Marele Ducat al Luxemburgu-
lui? Tonul derizoriului și
trogloditismului cultural impri-
mat protocolului imaginat pen-
tru Centenar l-a dat însuși
Ministerul Culturii și Identității
Naționale care a lansat ca logo
tutelar cumplita formulare
„Centenar 100 România”. Trei
cuvinte, trei enormități grotești.

Avem printre noi –
citeam undeva – câteva mii de
generali, dar câte monumente
ale generalilor Averescu,
Prezan, Eremia Grigorescu,
câte monumente ale perechii
regale Ferdinand și Maria, ale
lui Ionel Brătianu, Ecaterinei
Teodoroiu și alte umbre ilustre
ale vremii? Bine măcar că au
rămas înălțate, mai toate, sta-
tuile de bronz, înnegrite, ale
soldaților nemuritori care se
îmbărbătau cu „Pe-aici nu se
trece!”. Ele împânzesc încă,
parcă prin minune, asemenea
unor străjeri neclintiți la datorie,
tot cuprinsul țării, până în
satele cele mai rupte de lume.

Ceremonialul, decretat
și reglementat oficial, a fost
gândit – și decurge – mai
degrabă rutinier, superficial,
formal, ba uneori parcă de-a
dreptul în derâdere. Pe prin-
cipiul: „Ei, trebuie să o facem și

pe asta”. Drept care, ne-am
apucat să îndreptăm și
rescriptionăm sau ridicăm
cruci, dăm lustru pe vechi mon-
umente sau inaugurăm altele,
noi, chiar dacă, unele, grotești
și costisitoare. Apoi, festivaluri,
gale, petreceri câmpenești din
cele bune la orice ocazie, și –
inovație – baloane cu aer cald
care să poarte în văzduh un
„onest și asumat mesaj despre
pace și bucurie” (cum
lămurește documentația în ma-
terie). De ce însă, acest recurs
la optativ, la condițional? Pen-
tru că optativul – spune
dicționarul – este „o acțiune
dorită sau o acțiune realizabilă
dacă este îndeplinită cu o
anumită condiție”. Ar fi fost de
dorit ca rememorarea să fie
una întru-adevăr și solemnă, și
dorită de noi toți, să
îndeplinească, într-adevăr,
condiția de a fi gest sincer,
simțit, asumat, intens trăit de
fiecare. Dar suntem oare cu
toții, sincer vorbind, într-o
asemenea stare de spirit? Im-
plicarea deplină, intimă, în
eveniment nu este, din păcate,
a fiecăruia, a tuturor, în acest
an. Ca stare generală, cente-
narul acum celebrat pare mul-
tora mai degrabă datorie de
onorat, obligație, liniștire a
conștiinței sau pur și simplu

formalitate. Suntem însă, prin
această, cu gândul și cu inima,
în consonanță cu înțelesul
faptei de acum o sută de ani?

Se împlinește un veac
de la o încercare existențială,
când am fost în pragul
dispariției de pe hartă că stat,
pentru a reînvia și a ne reîn-
tregi firesc și legitim. Suta de
ani pe care o comemorăm și
slăvim în 2018, ar trebui să fie
apogeul amintirii și cinstirii.
Căci vine după un răstimp
când tot ce merită s-a așezat
într-o memorie și istorie care
nu ar trebui să se estompeze,
ci să îndemne la meditație și
judecată lucidă, fără patimă
sau interese, la o clipă de
cumpănă cum puține altele au
fost până atunci.

Despre primul război
mondial, Marele Război cum i
s-a mai spus, s-a scris și se va
scrie cât timp vom avea istorie.
Va avea parte de aducere am-
inte și celebrare, e drept, din ce
în ce mai rar, fie și pentru fap-
tul că pentru cei de azi și de
mâine, cei peste 500 000 de
români răpuși de gloanțe și
baionete, epidemii și mizerie,
în timpul carnagiului, ne sunt
rubedenii și înaintași tot mai
îndepărtați în timp.

●

Scrisoarea celor treiScrisoarea celor trei

Cristian
Vasiliu

AAseară, după ce m-
am întors acasă, am urmărit,
pe jumătate amețit, pe
jumătate iritat (ceea ce mă
face permeabil la propagandă)
– emisiuni politice pe trei
canale de știri diferite. Subiec-
tul principal: o revoltă în inima
marelui partid de
guvernământ. Trei membri
marcanți ai partidului îi trimit
Marelui  Lider o scrisoare
deschisă – cu argumente ce se
succed riguros, scolastic, pe
puncte – în care cer demisia
acestuia. E, într-adevăr, un
scandal… În primul rând:
scrisoarea (deschisă sau nu),
dacă nu face parte dintr-un
plan mai mare și mai serios,
este în sine o dovadă de
impotență politică. Arma politi-
cianului este decizia și – în
urma ei – acțiunea. Încercarea
de a determina mișcări politice
cu opinii – acolo unde opinia
nu precede decizia – și atunci
când aceste opinii vin tocmai
din zona Politicului, este
puerilă și dăunătoare tocmai
prin irelevanța și inutilitatea ei.
Cel mult scrisoarea cu pricina
poate fi expresia unor
conștiințe deranjate etic de
direcția în care se îndreaptă
partidul, încărcate cu vinovăția
inacțiunii, ce își caută alinare în
confesiune. În fața publicului.
Dar Publicul (Socialul și
Politicul din opoziție) nu iartă,
ci râde… Iar dacă publicul nu
râde (în al doilea rând), ci preia
mesajul din scrisoare și
exercită presiuni suplimentare
asupra liderului partidului
(mângâiat cu apelativul „Ciuma
roșie”), acțiunea celor trei are
iz de trădare. Sunt necesare

pârghii pentru a mișca monoliții
din partid? Acest lucru poate fi
acceptabil (chiar dacă imoral)
până la momentul în care
înțelegem că aceste schimbări
pot determina schimbări în po-
litica partidului și, pe cale de
consecință (câtă vreme acel
partid este la guvernare) și în
politica statului (internă și
externă). Cele două puncte de
mai sus sunt validate și de fap-
tul că, pe fond, scrisoarea nu
critică în primul rând metodele
„dictatorului” Dragnea, ci polit-
ica dusă cu aceste metode
„dictatoriale” și – sic! – imag-
inea dictatorului. Nu am să co-
mentez problema imaginii care
„vulnerabilizează”, dar… Câtă
vreme modul din care înțelege
liderul partidului să își exercite
puterea în cadrul partidului
poate prezenta (sau nu) un
oarecare interes pentru cei ce
nu sunt membrii, cu siguranță
politica partidului interesează
Socialul (pentru că îl afectează
în mod direct). Totuși, să critici
tocmai politica la care a aderat
(prin vot) o mare parte a So-
cialului este o altă dovadă de
infantilism politic. E un
bumerang care nu numai că îți
ratează ținta, dar se și în-
toarce…

Admit că – în anumite
condiții – și critica politicii par-
tidului poate avea un anumit
sens, (deși după mine ar trebui
să capete alte forme). Diavolul,
știm bine, se ascunde în detalii
și nuanțe. Nu este însă cazul
aici. Daca ne uităm mai atent
la politica contestată de cei trei
pucisti (ce amenință ca în scurt
timp vor fi mult mai mulți),
vedem că ea are legatură
directă (sau indirectă) cu o
încercare de punere în ordine
(și în limitele constituționale) a
puterilor în stat. Atât a celor

vizibile, cât (mai ales) a celor
invizibile. Argumentul conform
căruia politica PSD a supărat
acele puteri (ieșite din ordinea
constituțională încă de pe vre-
mea fostului președinte
Băsescu) nu este un argument
împotriva politicii PSD (și a lid-
erului ei ce o împinge înainte),
ci o dovadă că această politică
funcționează. În plus, în con-
textul scrisorii buclucașe, îmi
provoacă stupoare și următorul
fapt: niciuna dintre forțele
(Politice și Sociale) ce se luptă
pentru democrație nu par să fie
organizate în mod democratic
sau să fie alcătuite din membrii
cu deprinderi democratice:
Președintele. Președintele țării
are țâfna unui mare împărat
(fără împărăție) și pretinde
supunere și servire grabnică,
atât din partea celor ce fac
parte din „staff-ul” său – episo-
dul „paltonului” este cât se
poate de relevant, cât și din
partea altor instituții (fie că fac
parte din Justiție, din zona
Securității sau chiar din Politic).
Să ne amintim cât de puțin re-
spect pentru țară, pentru
democrație și pentru rolul con-
ferit de constituție (în urma
unui vot popular) a avut acest
Președinte când s-a poziționat
politic belicos împotriva PSD-
ului. Atunci (și de atunci în-
coace) a lăsat în afară o parte
semnificativă a Socialului, So-
cialul tăcut, Socialul ce merge
la vot, tocmai acel Social ce
trebuie aparat și respectat. A
încurcat funcțiile de
reprezentare și mediere cu cea
de decizie, a instigat Socialul
prin prezență și prin discurs și
a căutat (prin mijloace în afara
spiritului constituției) să
blocheze un Politic ales în
toate inițiativele lui. Halal
președinte democratic!…

PSD-ul. PSD-ul pe de
altă parte ne apare cel puțin la
fel de nedemocratic. Liderul
său a fost prezentat (și de voci
externe, dar și de voci interne
– vezi tocmai scrisoarea
menționată mai sus) ca un om
cu o voință implacabilă, pe
care fie o transferă acoliților
săi, fie o folosește pentru a-și
amuți și eventual elimina ad-
versarii. Discursul său despre
democrație este – dupa cum
se spune – îndreptat doar în
exterior; în interior liderul PSD
este un „Tatuc” care face și
desface după bunul plac. Dacă
este adevărat – și cred că este
adevărat -, nu este numai vina
lui Dragnea. Partidul PSD a
fost construit pe premize lenin-
iste: un lider puternic și o
disciplină de fier în partid pe
toate nivelurile, dar aceste pre-
mize (liderul și disciplina) pot
proveni și din înțelegerea fap-
tului că – în lipsa lor – un par-
tid, oricare ar fi el, nu poate
depăși o anumită masă critică.
Însă, dincolo de toate acestea,
realitatea rămâne: un partid cu
o structură puternic ierarhizată,
cu oameni obedienți, în fruntea
căruia se află un singur om se
luptă – dupa cum declară –
pentru principii democratice.

Mișcarea „#rezist”. So-
cialul „#rezist” – nu partea
infimă a lui ce se ocupa de or-
ganizarea mișcării și de dis-
tribuirea mesajelor inflamante
pe FB, ci Socialul consumator
de mesaje inflamante și
degrabă coborâtor în stradă –
Socialul activ este alcătuit în
marea lui majoritate din
corporatiști ce își petrec mai
mult de 8 ore zilnic în castele
de sticlă și beton, sub papucul
unui șef cu toane (gen Johan-
nis) și execută fără să
crâcnească sarcinile primite.

Oare cum înțelege acest So-
cial democrația? Simplu:
– Un conducător unic (puter-
nic, genial, hotărât și iubit) – de
aceea îți tot întorc privirile cu
atâta speranță spre Johannis!
– Un Serviciu Secret care să îi
apere (de ce anume?)
îngrădindu-le liberatea și in-
vadându-le viața intimă, dar
care mai ales să furnizeze
informații prețioase Tătucului –
căci Tatucul nu este doar atot-
puternic; el trebuie să fie și
atoateștiutor – și o Justiție
aservită aceluiași Tătuc – căci
Tătucul atotputernic și
atoateștiutor este – reflex bib-
lic! – și bun și drept.
În mintea Socialului „#rezist”
,Președintele trebuie să pună
Prim Ministrul, să controleze
structurile de securitate și tot el
să numească și capii Justiției.
Simplu!

Nici măcar nu este
vina lor. Mentalitățile lor sunt
modelate în corporații și nu pot
depăși anumite paradigme ce
devin pentru ei moduri de viață
și de înțelegere a lumii. Sunt
educati, fără îndoială!, dar nu
în spiritul democrației și al
libertății, ci în cel al obedienței
și eficienției, căci în orice
corporație ponderea opiniei
față de deciziei este alta decât
în cazul unui sistem demo-
cratic. Chemarea acțiunii
transformă membrii acestui
Social #rezist în noii activiști ai
anarhiei.

●
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Nepreoți cu sigla de partid în frunte…Nepreoți cu sigla de partid în frunte…

Cezar Adonis
Mihalache

PPoliticianul într-o
biserică este util într-o
singură postură… Iar aceea
nu e nicidecum cea a
rugăciunii… Căci el este de
folos doar dacă este adus,
nu dacă intră singur în sfân-
tul lăcaș… Să fie adus și
pus, nu la masă, ci pe o
scândură pentru o ultimă
slujbă. Atunci va fi util
credincioșilor ca prezență
„personală” (poate fi și pe
„persoană fizică” și pe nume
de partid!) în biserică.

Ăștia însă s-au întâl-
nit cu mic și mare (politic) și
s-au pus la masă chiar în
inima bisericii, așa ca un soi
de apostoli. Cu spatele la
Sfântul Altar, au întins o
masă și au purces la a dez-
bate problema referendu-
mului ce stă să vină. Cu
telefoanele în mână, cu
fețele acrite, dar privirile
sfidând și sfredelind preoții
chemați la instructaj, iar prin
ei credincioșii, au adus în
biserică de-a dreptul semnul
demonului, acronimul de
partid, lucru de nevăzut într-
un sfânt lăcaș acolo unde ar
trebui să se regăsească
doar smerenia.

Pesemne, dacă
Mântuitorul s-ar fi dat jos de
pe cruce și s-ar fi așezat în
mijlocul lor, dacă tot s-au
pironit ei pe post de apos-

toli, L-ar fi izgonit. L-ar fi dat
afară din biserică Lui pentru
că atunci și acolo era locul
și momentul lor.

Multe locuri bune a
făcut Coaliția pentru Fami-
lie. Dar acum a greșit. Sau
a fost împinsă în greșeală…
Pentru că putea să orga-
nizeze o întrunire a politicie-
nilor cu preoții oriunde,
pentru a discuta despre ref-

erendumul pentru re-
definirea familiei, dar nu în
inima unui sfânt lăcaș.
Puteau să vină și la
biserică, dar să stea afară,
căci acolo trebuie să
rămână lucrurile atât de
mărunte precum politica și
tot ce aduce ea cu sine:
minciuna, ipocrizia, fariseis-
mul…

Pesemne, a fost
împinsă în greșeală chiar de
vreun politician. Cu ordin de

la „centru”, dar cu executare
în provincie, acolo unde nu
se pun multe întrebări (de
fapt, nu se pune nici una, se
ascultă și se execută, nu-i
așa?!).

Politic, mișcarea a
reușit… Pentru că mulți
cereau dovezi ale delimitării
politice a PSD -ului de imag-
inea referendumului. Dar
așteptau ca social-

democrații să facă un pas în
spate, să nu mai ambaleze
politic o acțiune strict civică,
să se limiteze la acțiunea
politică din Parlament, care
într-adevăr a fost necesară
pentru a avansa voința pen-
tru referendum prin camere,
dar atât. Nu să se încerce o
dovedire a nepartipiului
pesedist prin afișarea la
aceeași masă și a altor par-
tide. Pentru că lucrurile nu
merg așa! Iar dacă toți se

înghesuie în aceeași barcă,
nu înseamnă că avem
dovada că PSD nu
urmărește vreun folos pop-
ulist-electoral.

Întrunirea în Sfânta
Biserică s-a constituit într-
un gest mârlănesc. Și arată
încă o dată cu nu un anume
politician și nu un anume
partid nu au frică de Dum-
nezeu. Căci pentru propriile

parveniri electorale „in per-
petuum” ei ar fi în stare de
orice.

Interesul politic nu
este un dar dumnezeiesc!
Iar limbarița și „învârtelile”
politicianiste nu sunt parte a
vreunui har. Dimpotrivă,
sunt vicii, cel puțin la noi, și
trebuie tratate ca atare!

PSD, ALDE, PNL și
PMP au transformat biser-
ica prahoveană din Bănești
într-un fel de Săpânța neha-

zlie. Iar locul lor ar fi pe post
de inscripții de-a stânga și
drepta unei cruci care să
izbăvească acest neam de
molima care i-a distrus mare
parte din ființă.

Imaginea de la
Bănești ne va bântui multă
vreme… Pentru că
seamănă a lături aruncate
în biserică de aleșii
necredincioși, și farisei, ai
poporului… O blasfemie în
care țățismul nu a mai ținut
cont de sex, spre deosebire
de scopul referendumului și
al zisei adunări politice, țațe
fiind și muierea politicianistă
cu capul bezmetic nea-
coperit în biserică, dar și
nebărbații politici stând de-a
stânga și dreapta acestei, și
cu spatele la Mântuitor.

Dacă ar fi lăsat doar
un gust amar am fi spus că
a fost doar o altă cruce pe
umerii noștri în An Centenar.
Și dacă ne-ar fi pironit cu un
semn încins în focul
întreținut și de indiferențele,
și ignoranțele noastre, nu ar
fi fost atât de dureros; am fi
mirosit o clipă a carne arsă,
dar am fi înțeles un rost.

Dar este cu mult mai
mult de atât. Iar crucea ne
poate fi și izbândă, de o v-
om purta și ne vom ridica în
numele ei, dar și lespede de
tăcere peste mormântul
nepăsării…

●
„Monumentul Tineretului”- un gigant uitat de lume...„Monumentul Tineretului”- un gigant uitat de lume...

George V. 
Grigore

VVenind de pe litoralul
românesc spre capitală, în
iarba înaltă ce îmbracă
malurile Canalului Dunăre –
Marea Neagră, o „aripă”
gigantică mi-a atras atenția.
Era ca o zeiță Nike victorioasă,
ce își înălța spre cer ruga. Nu
mai avea strălucirea de altă
dată, dar măreția ei nu putea
trece neobservată. Menit să
amintească de munca
românilor ce au făcut posibilă
existența Canalului Dunăre-
Marea Neagră, dar și să sim-
bolizeze libertatea ori zborul
către infinit, Monumentul
Tineretului – căci acesta este
numele monumentului - a fost
inaugurat la sfârșitul anilor ′80,
mai exact în 1988, aici la
Straja, localitate cu nume
parcă predestinat. Din păcate,
astăzi nu-i mai poartă nimeni
de grijă și doar înălțimea și ma-
sivitatea sa au făcut să nu fie,
încă, demontat și furat bucată
cu bucată de către hoții de fier
vechi.

Monumentul aflat pe
țărmul canalului a costat, la
vremea sa, cât un pod, după
spusele artistului care l-a con-
ceput. Întruchipând un înger
puternic stilizat, monumentul
înalt de aproape 50 de metri se
află între primele 50 de monu-

mente din lume, după înălțime.
Ocupă locul 35, în clasamentul
celor mai înalte statui ale lumii,
în care pe primul loc se află o
statuie a lui Budha din Myan-
mar (înaltă de peste 115 metri).
Ca popularitate, „îngerul” de pe
malul canalului românesc se

află… sub nivelul mării. Este
un monument cvasi-necunos-
cut. Deși n-ar trebui! El ridică
către cer la nouă kilometri de
oraşul Murfatlar (Basarabi), în
zona fostului sat Straja, ras de
comunişti pentru traseul
Canalului Dunăre-Marea
Neagră. Este înălţat pe un
soclu de beton, de aproape
zece metri, cu 12 coloane fix-
ate în adânc la 20 de metri, şi
este lucrat din oţel inoxidabil.
Statuia, fără soclu, are 38 de
metri înălţime. Cândva, soclul
era împodobit cu masive ba-
soreliefuri de bronz, înfățișând
episoade de la construirea
Canalului. După Revoluţia din
1989, Monumentul Tineretului

a intrat în uitare. Abia în 2000 a
revenit în atenţie când o bandă
de hoţi întreprinzători s-au în-
armat cu ultilaje şi au demon-
tat bucată cu bucată cele trei
basoreliefuri. Ficare dintre
plăcile de bronz cântărea între
14-19 tone, conform artistului

plastic. Cu toate aceastea în
raportul Poliţiei s-a consemnat
că plăcile cântăreau cinci tone.
Doar o parte dintre acestea au
fost recuperate de la un centru
de colectare din judeţul
Călăraşi. Între timp, hoţii au
mai devalizat ce au putut:
plăcile de inox de la baza mon-
umentului, dar şi literele din
bronz de pe soclu, care
adresau următorul mesaj:
„Generaţiile viitoare să ştie că
ne-am sacrificat pentru
înălţarea Patriei“. Nimeni nu
mai ştie când au fost furate.
„După Statuia Libertăţii, este
cel mai înalt monument din
lume“ (la momentul ridicării
sale - n.a.). Creatorul său este

cel mai nemulţumit de starea în
care se află acum monumentul
despre care consideră că ar fi
putut fi fala unei întregi Europe.

Artist bine cotat, Pavel
Bucur a descris munca titanică
de care a fost nevoie pentru a
ridica opera. „Este o ruşine ce
se întâmplă. La vremea lui a
fost considerat al doilea ca
mărime din lume şi cel mai
mare de pe continent după
clasificarea sa ca operă
simbolică. Are aproape 50 de
metri înălţime, cu tot cu soclu.
După Statuia Libertăţii, este cel
mai înalt monument din lume.
A costat cât un pod! Am făcut
toate demersurile posibile şi nu
am să mă las până când nu
am să spăl această ruşine“,
promitea artistul, care s-a stins
în anul 2016. Bucur a semnalat
situaţia la Ministerul Culturii,
dar şi la Direcţia de Culte şi
Patrimoniu a Judeţului
Constanţa, însă i s-a răspuns
că opera nu este în custodia
lor. Exista varianta mutării  lui
lângă Autostrada Soarelui, dar
nu s-a ajuns la un consens
între autor și forurile locale.
Astăzi, nimeni nu-i mai poartă
de grijă acestui colos, care, de-
ar fi pus în valoare într-un mod
corespunzător, ar putea avea
contribuția sa, în atragerea de
turiști. Creatorul monumentu-
lui, Pavel Bucur, l-a descris ca
pe un „înger al libertății”. Totuși,
Canalul este nu doar o re-

alizare de excepție a poporului
român, ci și un loc în care au
pierit mii de deținuți politici în
perioada 1949-1955, aceștia
fiind supuși unui regim de ex-
terminare. Pe de altă parte,
atât Canalul, cât și „Monumen-
tul Tineretului” au fost inaugu-
rate într-un context național
care, deși era marcat tot de
către comunism, diferea de cel
existent (în 1949) la de-
mararea lucrărilor pentru re-
alizarea „celui de-al patrulea
braț al Dunării”. Orice s-ar mai
zice, ideea principală este că
semețul monument dobrogean
nu ar trebui lăsat în paragină.
O idee ar fi să fie restaurat și
redecorat (prin amplasarea
unor noi basoreliefuri pe soclu,
în locul celor sustrase) într-un
mod care să facă referire la
munca titanică depusă de
către oamenii care au lucrat
acolo, inclusiv de către deținuții
politici. Nu-i normal ca un mon-
ument atât de impozant să fie
lăsat de izbeliște! Așa cum sta-
tuia lui Prometeu stă de strajă
pe marele baraj de la Vidraru,
tot astfel Monumentul Tinere-
tului, „îngerul cu o aripă frântă”,
stă de strajă pe calea de ape
deschisă de monumentala lu-
crare omenească a Canalului
Dunăre – Marea Neagră. Dacă
am mai putea „aripi” cum „ari-
peam” o dată… ”

●


