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„Un om care nu munceşte 

nu ştie să preţuiască munca 

altuia”

- Al. Vlahuță
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Patrimoniul nostru?!… Patrimoniul nostru?!… 
Din când în când, „la licitație”…Din când în când, „la licitație”…

Cezar Adonis
Mihalache

DDin păcate, cam pe
acolo regăsim identitatea
noastră… Ba, de multe ori,
de acolo aflăm frânturi de
identitate, scoase din cine
știe ce scrin și puse pe piață
în jocul cererii și al ofertei…
Și nu ar fi nimic tragic ca din
aceea „piață” să pescuim,
să recuperăm câte un „nou”
document, câte o neștiută
fotografie despre care să
avem apoi surpriza, după
autentificare, să aflăm că
are o anumită valoare  Și a
aparținut unui personaj din
panteonul nostru cultural, is-
toric…

Dar, la noi, legislația
este ilară… Intenționat
croită pentru a da drumul pe
piața licitațiilor, nu a unor file
rătăcite, neștiute, scăpate
între două loturi de nimicuri,
ci, aproape cât într-o para-
noia a indiferenței, a scoate
la talciocul colecționarilor,
tomuri, loturi întregi de man-
uscrise de valoare. Iar când
o asemenea licitație mai
poartă și un nume pe
măsură, sugerând bunuri de
patrimoniu, chiar și numai
pentru a atrage
cumpărătorii, lucrurile sunt
parcă dincolo de orice
înțelegere.

Și nu, nu este vina
caselor de licitații… Chiar
dacă ele sunt primele sus-
ceptibile a vehicula astfel de
obiecte fără a le interesa
rostul lor pentru o națiune, ci
strict valoarea lor de piață
imediată… Și nu își pun, nici
măcar moral, problema
păstrării documentelor în
fondul public, prin asigu-
rarea dreptului Statului
Român de a le achiziționa…
În fond, ele sunt „case” de
afaceri și au un caracter
pragmatic firesc (iar dacă nu
ar fi așa, probabil nici nu am
afla despre existența multor
documente).

Și poate că, dacă
am vorbi strict despre câte o
„hârtiuță”, un colț de șervețel
notat, nu am avea de ce să
impacientăm… Dar când pe
piață apar tomuri întregi, cu
manuscrisele lui Eliade, Cio-
ran sau Blaga, purtând și un
titlu de licitație de evaluare
menit să atragă
colecționarii, apostilând
colecția, a priori, drept
„Manuscrise, dedicații și

scrisori”, fără a avea nevoie
de un aviz de vânzare pe
piață, avem o mare
problemă… Una generată
de golul legislativ. Un „vid”
de norme special lăsat
acolo pentru a devaliza, de
ce nu?, patrimoniul național.
Pentru că un patrimoniu
național cât mai sărăcăcios,
în antiteză cu întreaga
noastră corolă de bogății de
scrieri și cercetări date lumii
de înaintașii noștri, ne va
lăsa și cu o identitate mai
descărnată în fața veneti-
cilor și a trădătorilor de
țară…

De aceea, citind nu-
mele catalogului unei
asemenea case de licitații,
„În jurul lui Eliade, Cioran şi
Blaga – Manuscrise,
dedicaţii şi scrisori”, cu un
lot substanțial, nu o filă două
de texte, ci „bunuri culturale
mobile cu valoare istorico-
documentară – loturile 001-
101”, este firesc să te întrebi
cum poate o casă de licitații
să pună pe piață, la talciocul
colecționarilor cu ștaif, astfel
de documente fără a fi
obligată să aibă un aviz de
vânzare dat de Ministerul
Culturii? Iar răspunsul îl dă
chiar… legea, prin lipsurile
din ea, dar și veșnicul dez-
interes al unor experți…

Dacă aceste case
de licitații ar fi ele însele, nu
neapărat depozite oficiale
de patrimoniu național, dar
măcar parte a organigramei
publice a instituțiilor de
cultură, ar fi poate mai
atente cu documentele de
patrimoniu. Dar ele sunt, în
fond, negustorii… Și trăiesc
din ceea ce vând prin
licitații. Or, nu poți să le pret-
inzi o anumită bună credință
pentru a atenționa ele
instituțiile statului că pe
piață au apărut bunuri sus-
ceptibile a avea un anumit
grad de clasificare, pentru
care statul ar trebui să-și ex-
ercite dreptul de
preemțiune, de achiziție
directă.

Lege trebuie
schimbată, pentru că ea
este facilă tocmai cu practi-
cile ilicit de licite, de a ne
vinde patrimoniul la
tarabă… Pentru că în cele
câteva „norme” se
stipulează doar obligația
„caselor de licitații, a opera-
torilor economici și anticari-
atelor” de a proteja aceste
părți de patrimoniu prin

asigurarea dreptului de
preemțiune a statului pentru
bunurile „din categoria
tezaur”…

Doar că multe dintre
aceste posibile valori de
patrimoniu ies pe piață fără
a avea o normă de clasare,
legea lăsând încadrarea
patrimoniului (noile „intrări”)
la decizia experților caselor
de licitații… Care, într-un
exercițiu de sinceritate, ar
trebui să sesizeze ei Statul
Român despre existența
unor documente de patrimo-
niu, să transmită copii și
referate (recte birocrație) și
să aștepte decizia unor
comisii de cultură pentru a
vedea dacă documentele
sunt de interes pentru Statul
Român. Și a aștepta să
vadă dacă acesta își va ex-
ercita dreptul de
preemțiune! Or, dacă ar
face așa ceva, casele de
licitații ar deveni oficii biro-
cratice și nu ar mai avea
rostul de afacere, de profit.
Iar fără aceste case de
licitații, pe de altă parte, noi
nu am mai avea garanția că
asemenea documente ar
mai apărea pe piață, fie și
din interesul colecționarilor,
nu de a le lăsa generațiilor
viitoare, ci din scopuri finan-
ciare, pragmatice, logice,
firești…

Lucrurile ar putea fi
organizate atât de simplu…
Și nu lăsate ca proces de
evaluare a importanței pen-
tru patrimoniul național la în-
demâna experților caselor
de licitații, care vor fi mereu
la mijloc, între dedicația lor
culturală și presiunile anga-
jatorului, ci impuse prin
lege… Ministerul culturii ar
trebui să stabilească o listă
cu personalitățile Panteonu-
lui Național, obligând casele
de licitații, anticariatele sau
operatorii comerciali să nu
pună în vânzare/licitație
bunuri aparținând unor
asemenea personalități fără
a avea avizul instituției. Un
aviz bine stabilit, ca
metodologie, în acord și cu
interesul de piață al licitato-
rilor, pentru ca astfel de ex-
pertize, de stabilire a
nivelului de clasare, ori
emiterea avizelor „de
descărcare”, să nu sufoce
piața… Pentru că atunci am
risca să nu mai găsim nimic
acolo… 

●

Dacă ne privim Dacă ne privim 
în oglindă…în oglindă…

Petru
Romoșan

SSituaţiunea politică s-a
clarificat mult în scumpa şi prea
trista noastră ţară. Sistemul
băştinaş, sub ochii vigilenţi ai
comisarilor şi consultanţilor ex-
terni, a executat întocmai şi la
timp alegerile europarlamentare
în mai şi cele prezidenţiale în
noiembrie 2019. La europarla-
mentare, procentele şi aleşii au
ieşit conform planului pregătit în
detaliu. S-a văzut de la o poştă
lucrătura, mai ales cu voturile
pentru U.D.M.R. în judeţele din
Sud şi din Moldova, nelocuite
de maghiari. Factorul intern şi-
a tras partea leului şi ficţiunea
politică P.M.P. l-a trimis pe Tra-
ian Băsescu la Bruxelles şi l-a
scos din joc pe Călin Popescu
Tăriceanu, cu al său la fel de
ficţional A.L.D.E. În plus, i s-a
tăiat nasul P.S.D.-ului, căruia i
s-a atribuit un scor dezastruos.
Rezultatul prea bun al P.N.L. –
în fapt, fostul P.D.L., care a
terorizat neosecuristic România
vreo zece ani, împreună cu Tra-
ian Băsescu – rămâne profund
dubios. Ascensiunea U.S.R.-
Plus are o justificare externă
clară, care corespunde ascen-
siunii Franţei la comanda U.E.
în dauna Germaniei, şi astfel
Dacian Cioloş conduce grupul
parlamentar centrist Renew Eu-
rope al preşedintelui francez,
Emmanuel Macron. Alegerile
europarlamentare, mai ales
rezultatele lor, au fost decisive
pentru ce a urmat la alegerile
prezidenţiale. Jocurile pentru
prezidenţialele din noiembrie
fuseseră deja făcute în mai, la
europarlamentare. Scorul de
maidan (Bogdan Tiberiu Iacob)
cu care a câştigat preşedintele
în funcţie, Klaus Iohannis, îm-
potriva contracandidatei pe
care şi-a desemnat-o singur,
Viorica Dăncilă, la indicaţiile
stricte ale Sistemului, desigur,
nu a făcut decât să confirme că
deciziile erau luate, iar continu-
itatea cerută de Germania s-a
impus. Lui Klaus Iohannis i se
dăduse „guvernul meu” – pe
care îl cerşise mereu, ce-i drept,
dramatic, ultraminoritar, şi deci
cu o credibilitate aproape de
zero – încă înainte de cele două
tururi ale alegerilor
prezidenţiale. Cele două tururi
au fost perfect inutile, foarte
costisitoare (mai ales în
străinătate) şi au discreditat
temeinic ideea de alegeri de-
mocratice. Nu s-au deosebit
deloc de felul în care se alegea
în anii ’80 sau în anii ’90. Acum
ar trebui să fie clar pentru toată
lumea că nici alegerile europar-
lamentare şi nici cele
prezidenţiale din România nu
sunt făcute pentru noi. Adică nu
prea alegem noi, românii, iar

aleşii nu reprezintă, evident, in-
teresele noastre. În cele două
rânduri de alegeri, europarla-
mentare şi prezidenţiale, fac-
torul extern – UE, Germania,
Franţa, N.A.T.O., cu interesele
multinaţionalelor lor –
controlează întregul proces, iar
factorul intern nu e decât un ex-
ecutant docil, foarte disciplinat.
Singurele alegeri care ne mai
rămân cu adevărat sunt cele lo-
cale, lucru absolut tipic pentru o
colonie. Nici măcar alegerile
generale, parlamentarele, care
ar trebui să dea şi prim-min-
istrul, şi guvernul, nu e sigur că
ne mai aparţin. Actualul guvern
minoritar Ludovic Orban, cu
cele 20 de procente
reprezentare în Parlament, plus
eventual 5 procente fantomat-
ice ale P.M.P., ne indică antici-
pat că nici reprezentarea
parlamentară autentică nu mai
e decisivă pentru numirea şi
confirmarea primului-ministru.
Dalmaţienii răspândiţi în toate
partidele pot schimba, la un
semn, orice majoritate. De ce
insistă preşedintele ales, Klaus
Iohannis, la fel ca U.S.R.-ul, să
se facă alegeri parlamentare
anticipate? În fond, termenul
acestora e doar peste un an şi
votul dat de români în iarna lui
2016 ar trebui să fie totuşi re-
spectat. Desigur, e deja limpede
că Iohannis şi cei pe care îi
reprezintă nu respectă nici
Constituţia, nici deciziile C.C.R.
şi nici votul netraficat al
cetăţenilor români. Explicaţia e,
deci, simplă : prin următoarele
alegeri parlamentare, procesul
de ocupare a ţării, controlul prin
false alegeri al tuturor pârghiilor
de decizie se vor fi încheiat. Iar
România va putea fi vândută,
bucată cu bucată, pas cu pas,
la preţ foarte redus, chilipir curat
(bargain sale, la modul U.S.R.).
Aşa cum s-a procedat şi până
acum, între altele, cu pădurile
ţării, lichidate în favoarea
foştilor Habsburgi, austriecii,
verii primari ai Germaniei. Fap-
tul, de o gravitate istorică, nu e
unic în U.E. I s-a întâmplat deja
şi Franţei şi, în variate proporţii,
li s-a întâmplat şi Italiei, Spaniei,
Portugaliei, Irlandei şi, mai ales,
Greciei. Dar asta nu e nici o
consolare pentru noi. Lipsa
cronică de politicieni patrioţi,
competenţi şi responsabili, de
partide care să-şi reprezinte cu
adevărat electoratul, excesul de
activism al unei societăţi civile
total instrumentate, fabricată in-
tegral de Sistem, o presă
prostituată şi în derivă
economică, înţesată, la rândul
ei, de „acoperiţi” şi de
„descoperiţi”, sunt principalele
explicaţii pentru actuala
prăbuşire dureroasă a
României. 

●
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Crearea diplomaţiei militare româneştiCrearea diplomaţiei militare româneşti

Oviiu Corneliu
Iosif

Organizarea şi
funcţionarea diplomaţiei 
militare în perioada
premergătoare Primului
Război Mondial

ÎÎntreaga perioadă
premergătoare Primului
Război Mondial a fost  de-
osebit de complexă, fiind
caracterizată de dorinţa marilor
puteri de a-şi promova şi im-
pune interesele, atât prin
folosirea forţei diplomaţiei, cât
şi a forţei politicii. La nivel eu-
ropean şi global s-a definit o
nouă configuraţie a raporturilor
dintre acestea, care în pofida
aparenţelor şi a eforturilor
diplomatice, ascundea puter-
nice stări conflictuale. Bătălia
lor geostrategică şi gruparea în
două importante tabere, Puter-
ile Centrale şi Antanta, au atras
inevitabil în vâltoarea disputei
şi statele mici şi mijlocii din Eu-
ropa.

Afirmarea României
ca unul dintre statele impor-
tante în sud-estul Europei, pro-
movarea şi susţinerea
intereselor sale naţionale –
consolidarea „independenţei
[şi] lupta pentru desăvârşirea
statului naţional unitar”, în
condiţiile în care acestea intrau
de multe ori în contradicţie cu
interesele altor state din zonă,
cu precădere ale celor două
imperii, Ţarist şi Austro-Ungar,
au impus Bucureştiului pro-
movarea unei politici externe
active, responsabilă şi suficient
de abilă. În importantul demers
de afirmare a intereselor
naţionale ale României, în
condiţiile unui tot mai accen-
tuat caracter militarist al politi-
cilor susţinute de marile puterii,
un rol important a revenit
diplomaţiei militare. Parte a
serviciilor de informaţii, dar şi a
diplomaţiei româneşti,
diplomaţia militară s-a integrat,
activ şi eficient, în efortul gen-
eral de promovare în plan ex-
tern a obiectivelor politice şi
politico-militare susţinute de
guvernul de la Bucureşti.

Încă din perioada
cuprinsă între Unirea princi-
patelor române (1859) şi
independenţa politică a
României (1878), Guvernul
României şi-a trimis în
străinătate o serie de
reprezentanţi pentru a rezolva
problemele de ordin militar şi a
stabili contacte cu armatele
altor state, în pofida faptului că
statutul internaţional al ţării
(suzeranitatea Imperiului
Otoman şi garanţia puterilor
semnatare ale Tratatului de la
Paris din 1856) nu îi permitea
să acrediteze ataşaţi militari.
Eludând cu abilitate opoziţia
Porţii, autorităţile politico-mil-
itare de la Bucureşti au detaşat
ofiţeri ai corpului de stat-major
pe lângă agenţiile diplomatice
deschise în câteva capitale eu-
ropene, aceştia având ca
principală misiune dezvoltarea
relaţiilor cu instituţiile militare
ale ţărilor respective.

În 1860, locotenent-

colonelul Ioan Alecsandri a fost
numit de principele Alexandru
Ioan I agent diplomatic al Prin-
cipatelor Unite, în Franţa. În
afara obligaţiilor diplomatice,
Ioan Alecsandri a îndeplinit şi
atribuţii specifice unui ataşat
militar. Ca urmare a declanşării
„crizei orientale” din 1875, gu-
vernul român l-a acreditat pe
generalul Ioan Ghica ca
reprezentant militar oficial pe
lângă Poartă. Mai apoi, el a de-
venit, agent diplomatic al
României în Rusia, contribuind
la asigurarea unei bune
colaborări militare româno-
rusă în timpul Războiului de la
1877-1878. Acreditarea „de
jure” a ataşaţilor militari în
diferite capitale ale lumii s-a re-
alizat după recunoaşterea
independenţei României de
către marile puteri, statut con-
firmat prin Tratatul de pace de
la Berlin (1878). Din acel mo-
ment, România a avut posibili-
tatea legală de a-şi ridica
agenţiile la rang de legaţie şi
de a acredita ofiţeri pe lângă
misiunile diplomatice.

Primul ataşat militar al
României a fost maiorul Ro-
mulus Magheru, numit în Tur-
cia, în anul 1878. Acreditarea
sa a devansat atribuirea ran-
gului de legaţie la agenţiile
diplomatice şi prezentarea 
la post a miniştrilor
plenipotenţiari. Următorii
ataşaţi militari au fost numiţi în
Austro-Ungaria şi Germania, în
anul 1884. Numărul lor a cres-
cut permanent, în perioada
1911-1916, România având 8
ataşaţi militari acreditaţi în 10
state: Austro-Ungaria, Belgia
(extindere din Franţa), Bul-
garia, Franţa, Germania, Gre-
cia (extindere din Turcia), Italia,
Rusia, Serbia şi Turcia.

Activitatea ataşaţilor
militari era deosebit de
importantă, aceştia contribuind
activ la dezvoltarea relaţiilor
tinerei Armate a României  cu
armatele statelor de acreditare
şi la furnizarea către conduc-
erea politică şi militară de la
Bucureşti a informaţiilor nece-
sare pentru definirea politicii de
apărare a ţării. Pornind de la
necesitatea permanentei
îmbunătăţiri a acestei activităţi,
Marele Stat Major a elaborat o
serie de acte normative care
au stat la baza exercitării
diplomaţiei militare:
Reglementările privind ex-
ercitarea funcţiei de ataşat mil-
itar, în 1882 şi 1892, inspirate
de modelele german şi
francez; Instrucţiunile privind
serviciul ataşaţilor militari, în
anul 1896; Instrucţiuni relative
la atribuţiunile şi drepturile
ataşaţilor militari, elaborate în
anii 1911 şi 1914. Instrucţiunile
aveau ca scop crearea unui
cadru unitar pentru organi-
zarea, conducerea şi
desfăşurarea activităţii
ataşaţilor militari, precum şi o
mai bună racordare a acesteia
la nevoile de promovare a
politicii militare româneşti.
Acest deziderat este evidenţiat
de faptul că ultimele două
instrucţiuni au fost 
elaborate în perioada imediat
premergătoare a două impor-
tante conflicte, unul regional,

războaiele Balcanice (1912-
1913) şi altul de anvergură
mondială, Marele Război
(1914-1918).

Complexitatea şi
importanţa îndatoririlor au
impus criterii stricte şi multă
exigenţă în selecţia ataşaţilor
militari. Deoarece aceştia
reprezentau Armata României
pe lângă forţele armate ale ţării
de acreditare, responsabili-
tatea selecţiei a revenit Mare-
lui Stat Major, care se consulta
cu secţiile din structura sa
(operaţii, informaţii, instrucţie),
comandamentele armatelor şi
inspectoratele armelor. O
condiţie obligatorie pe care cei
vizaţi pentru ocuparea acestor
funcţii era aceea de a fi ofiţeri
de stat major. Conform preved-
erilor Regulamentului pentru
serviciul ofiţerilor din corpul de
stat major, aceştia „se mai
întrebuinţează pe lângă
Legaţiile României în
străinătate sau pe lângă minis-
terele de război străine acolo
unde nu există legaţii… Ofiţerii
mai pot fi puşi la dispoziţia Min-
isterului Afacerilor Externe,
pentru diferite misiuni diplo-
matice, în urma consultărilor
dintre Ministerul de Război şi
Ministerul Afacerilor Externe”.

Ofiţerul destinat să
ocupe postul de ataşat militar
trebuia să aibă o solidă
formaţie militară, cunoştinţe în
domeniile ştiinţei şi culturii,
care să-i faciliteze relaţiile cu
elita politică, militară şi
intelectuală a ţării de acred-
itare. Trebuia să vorbească
mai multe limbi străine, dintre
care franceza în mod obligato-
riu, şi, preferabil, limba statului
de acreditare. Conform
instrucţiunilor din 1896, „prin
natura misiunii sale, ataşatul
militar trebuia să aibă o
formaţie militară completă, o
situaţie materială care să-i
permită să facă faţă cerinţelor
misiunii, o bună educaţie, şi să
fie un om de caracter, inteligent
şi abil”. Studiile academice
(drept, economie etc.) erau
considerate ca fiind un atu su-
plimentar. De asemenea, un
ataşat militar trebuia „să fie abil
şi să pătrundă în mediile înal-
tei societăţi propice activităţii
sale şi să-şi tragă profit din
asta”.

Deosebit de impor-
tante erau originea viitorilor
ataşaţi (apartenenţa la familii
princiare), precum şi averea,
care le ofereau o mai mare
independenţă în acţiune şi le
deschideau „uşile” cancelariilor
ţărilor de acreditare, ale Minis-
terelor de Război, sau ale
diverşilor lideri politici şi militari.
Din corpul ataşaţilor militari au
făcut parte reprezentanţi ai
unor importante familii
boiereşti precum: Şuţu, Mavro-
cordat, Ghica, Sturza etc.
Apartenenţa la o familie
princiară nu a fost, însă, o
regulă strictă. Între ataşaţii mil-
itari ai României s-au numărat
şi ofiţeri fără ranguri princiare,
dar de o mare valoare
profesională, confirmată ulte-
rior prin poziţiile ocupate în ier-
arhia militară: Alexandru
Averescu, Florea Ţenescu,
Toma Dumitrescu etc.

Propunerile Marelui
Stat Major erau supuse
aprobării ministrului de război
care după avizare, prezenta
lista de candidaţi regelui.
Acesta, în calitatea sa de co-
mandant suprem, lua decizia
finală. Ministerul Afacerilor
Străine nu era consultat, el
făcea doar demersurile pentru
obţinerea agrementului din
partea statului de reşedinţă.
Importanţa ataşatului militar
este subliniată şi de faptul că
solicitarea agrementului era
obligatorie doar în cazul său şi
al ministrului plenipotenţiar.
După obţinerea acreditării,
„ataşatul militar este numit prin
Înalt Decret pe baza raportului
Ministerului de Război de către
M.S. Regele, având în vedere
recomandarea Marelui Stat
Major. Ofiţerul numit ataşat mil-
itar, înainte de a pleca la post
se prezintă M.S. Regelui, In-
spectorului general al Armatei,
Ministrului de Război, Şefului
Marelui Stat Major şi Ministru-
lui Afacerilor Străine”. Desigur,
au existat şi excepţii, când nu-
mirea ataşatului militar pentru
un anumit post s-a făcut în
baza dorinţei exprimate de
rege. Un exemplu este cazul
maiorului Gheorghe A. Dabija,
numit la postul Sofia (1910-
1913) la dorinţa regelui Carol I,
fiind recomandat de şeful
Casei Militare Regale, gener-
alul Leon Mavrocordat.

După sosirea la post,
ataşatul militar „se prezintă
şefului misiunii diplomatice,
care îl va introduce conform
obiceiurilor. Ataşatul militar
prezintă personal Anuarul Ar-
matei Române şefului Statului
şi autorităţilor respective”. Pen-
tru întoarcerea din misiune,
„ataşatul militar se cheamă
prin Înalt Decret Regal,
prezentându-se de plecare şi
sosire în ţară aceleiaşi per-
soane ca la începutul misiunii
sale”. Aceste vizite de
prezentare, la plecarea/sosirea
în/din misiune, pun în evidenţă
importanţa ce se acorda, la cel
mai înalt nivel, ataşaţilor mili-
tari, rolului acestora în pro-
movarea în plan extern a
politicii militare a României,
precum şi expertizei lor privind
aspectele politico-militare pen-
tru statul/statele în care erau
acreditaţi.

Referitor la durata mi-
siunii, în instrucţiuni se
prevedea că, „în principiu,
ataşatul militar va funcţiona în
postul său cel mult patru ani”.
Din raţiuni subiective sau
obiective, această prevedere
nu a fost întotdeauna
respectată, Marele Stat Major
având posibilitatea să
prelungească această durată,
dacă interesele ţării o cereau.
Având în vedere calitatea lor
de ofiţeri şi promotori al politicii
militare, în Instrucţiunile din
anii 1911 şi 1914, se preciza
faptul că „ataşaţii militari fac
parte din Marele Stat Major”.
Din punct de vedere al statutu-
lui diplomatic, ataşatul militar
făcea parte din Legaţia
Regală/Misiunea Diplomatică
a României.

În stabilirea
poziţiei/rangului ataşaţilor mili-

tari români în cadrul legaţiilor
regale a fost urmată practica
existentă la nivelul întregii
diplomaţii europene. Para-
doxul acestei perioade a con-
stat în faptul că pe măsura
sporirii rolului şi importanţei
ataşaţilor militari în pro-
movarea politicii externe a
statelor pe care le reprezentau,
poziţia şi rangul ocupat la
nivelul legaţiilor s-au diminuat.
Creşterea importanţei
ataşaţilor militari a generat o
reacţie adversă din partea
diplomaţilor de carieră, cum se
considerau cei civili, care îşi
vedeau periclitată poziţia
privilegiată de care se bucu-
rau. Ca urmare, ministerele de
externe au iniţiat o serie de
măsuri de contracarare, între
care şi cea a diminuării poziţiei
ataşaţilor militari la nivelul
legaţiilor.

Prevederile Regula-
mentului din 1892 stipulau că
„ataşatul militar român, [era]
situat prin rangul şi statutul său
diplomatic chiar după şeful
legaţiei, beneficiază ca şi
acesta din urmă de două privi-
legii majore: inviolabilitate şi
extrateritorialitate”. Inviolabili-
tatea viza ansamblul afacerilor
şi corespondenţa, intrând în
vigoare din momentul când
ataşatul militar pătrundea pe
teritoriul statului de acreditare,
iar extrateritorialitatea pre-
supunea independenţa
ataşaţilor militari raportată la
jurisdicţia civilă şi penală etc.
Instrucţiunile relative la ataşaţii
militari (1911) precizau faptul
că „ataşaţii militari îndeplinesc
pe lângă capii misiunilor diplo-
matice, rolul de consilieri mili-
tari pentru rezolvarea tuturor
chestiunilor de ordin politico-
militar. În această calitate,
ataşaţii militari au acelaşi rang
diplomatic precum consilierii
de Legaţiune, având pasul
înaintea secretarilor de
Legaţiune de clasa I-a şi
celorlalţi membri ai
Legaţiunilor, atât timp cât
aceştia nu sunt însărcinaţi cu
girarea afacerilor diplomatice”.

Prin  Instrucţiunile rel-
ative la serviciul ataşaţilor mili-
tari din 1914, poziţia ataşatului
militar în cadrul legaţiei regale
era lăsată, în bună măsură, la
latitudinea şefului de misiune,
prevederile acesteia stipulând
că „ataşaţii militari sunt agenţi
şi consilieri militari pe lângă mi-
siunile diplomatice. În această
calitate, ataşaţii militari pe
lângă Legaţiunile ţării se
conformă, cu privire la rangul
lor, dispoziţiunilor luate de
către Ministrul Plenipotenţiar
respectiv şi ocupă locul care se
dă la celelalte ambasade sau
legaţiuni din capitală, unde au
reşedinţa”.

-urmare în pagina a 4 a -



4 Tichia de politician

Crearea diplomaţiei militare româneştiCrearea diplomaţiei militare româneşti

- continuare din pagina  a
3 a -

ÎÎn raporturile cu
instituţiile din ţară, „ataşaţii
militari sunt subordonaţi
Marelui Stat Major şi aparţin
Biroului de Informaţii, (în
timp ce la nivelul legaţiei) ei
sunt ţinuţi în afaceri, care
privesc misiunea şi serviciul
lor, a se conforma ordinelor
şefului de misiune respectiv.
Ataşaţii militari nu au cali-
tatea reprezentativă decât
când ei sunt  anume
delegaţi în acest sens”. În
pofida acestei duble
subordonări, „ataşatul mili-
tar îndeplineşte îndatoririle
sale exclusiv numai pe
temeiul ordinelor date de
către Marele Stat Major”,
primordiale fiind relaţiile pe
linie militară. Ca membru al
Corpului Diplomatic,
ataşatul militar avea o dublă
calitate: de ofiţer activ şi
diplomat. Referindu-se la
aceasta, generalul Gheo-
rghe A. Dabija considera, în
baza propriei experienţe, că
ataşatul militar trebuia „să
fie un observator foarte bun,
să fie atent, prudent şi de o
perfectă discreţie. Trebuie
să fie foarte bine crescut, să
fie ceea ce se cheamă un
om de lume, să-i placă soci-
etatea şi să o frecventeze,
căutând a lega relaţiuni cu
tot Corpul Diplomatic, cu
buna societate locală, cu
militarii superiori, cu oa-
menii politici, fără distincţie
de partide politice, în modul
în care această autoritate a
sa va ieşi întărită şi
posibilităţile sale de
informaţii mărite”.

Pregătirea ataşaţilor
militari era de competenţa
Secţiei Informaţii, din cadrul
Marelui Stat Major. Această
pregătire a fost de cele mai
multe ori una sumară. Ea
dura aproximativ o lună şi
consta în însuşirea
noţiunilor de bază. „Nici un
accent nu a fost pus în plus
pe informaţii şi interpretarea
lor, lăsând fiecăruia
alegerea metodei de lucru şi
concluziile” şi asta pentru că
ofiţerii selecţionaţi reprezen-
tau „floarea fină a ţării şi nu
necesitau formare
suplimentară” preciza în
memoriile sale generalul
Titus Gârbea. Deşi s-a acor-
dat o atenţie cunoaşterii ar-
matelor statelor de
acreditare şi vecine, sub
acest aspect, pregătirea
ataşaţilor militari a fost utilă
dar insuficientă, având la-
cune sub aspectul metodei,
duratei şi informaţiilor puse
la dispoziţie. Documentaţia
asupra unora dintre ţările de
acreditare (Germania,
Marea Britanie, Olanda,

Elveţia, Franţa etc.) era, în
general, limitată. Pentru re-
actualizarea datelor privind
propria armată, privind
modificările în organizarea
şi înzestrarea acesteia,
ataşaţii militari români erau
obligaţi să participe la
manevrele regale organi-
zate în ţară.

În aceste condiţii,
valoarea şi eficienţa
activităţii ataşatului militar
au fost datorate, în bună
măsură, calităţilor personale
ale ofiţerului desemnat pen-
tru această misiune. În pe-
rioada de început, scopul
misiunii, principalele atribuţii
ale ataşatului, modul de
acţiune în activitatea de
reprezentare a ţării şi pentru
culegerea de informaţii şi
modalităţile de legătură cu
ţara erau precizate în or-
dinul de serviciu care li se
înmâna cu ocazia plecării la
post. Cu prilejul numirii ca
ataşat militar în Franţa, în
anul 1886, căpitanului Ghe-
orghe Vassescu i s-a înmâ-
nat ordinul de serviciu prin
care i se preciza: „Rolul
dumneavoastră constă mai
mult în culegerea
informaţiilor militare şi
ţinerea la curent a progre-
sului care se face în armata
ţării în care vă aflaţi. Pentru
aceasta este necesar să fiţi
cât mai apropiat de anumite
personalităţi militare din
Statul Major şi comanda-
mentele armatei. Veţi urmări
cu atenţie toate
concentrările indiferent
dacă se fac pentru instrucţia
recruţilor sau manevre an-
uale şi să fiţi la curent cu
toate regulamentele tactice
şi administrative, echiparea
şi dotarea trupei. Să studiaţi
cu multă atenţie toate stabil-
imentele militare pe care le
veţi vizita şi să informaţi
Ministerul de Război asupra
construcţiei şi amplasării lor.
În legătură cu cele de mai
sus veţi trimite la sfârşitul
fiecărei luni Ministrului de
Război, rapoarte detaliate.

În caz de mobilizare,
veţi căuta prin toate mi-
jloacele să obţineţi informaţii
despre planul de campanie,
constituirea marilor 
unităţi, numele generalilor,
mişcările strategice, mersul
operaţiunilor militare, rezul-
tatele şi modificarea planu-
lui de campanie până la
sfârşitul ei. Invenţiile în
legătură cu armamentul şi
materialul de război să fie
comunicate direct şi imediat
Ministrului de Război. Veţi
controla continuu pe ofiţerii
şi tinerii trimişi la studii în
şcolile militare şi pentru a
face practică de stat major,
în ce priveşte instrucţia,
învăţătura, disciplina şi con-
duita militară”.

Instrucţiunile privind
serviciul ataşaţilor militari
(1896) puneau accent pe
latura diplomatică a
activităţii ataşaţilor militari,
rolul lor fiind, în principal,
acela de a întreţine relaţiile
militare ale României cu
statele pe lângă care erau
acreditaţi şi de a reprezenta
armata română în
străinătate. Prin
Instrucţiunile din 1911 şi
1914, accentul a fost pus pe
culegerea de informaţii, pre-
cizându-se faptul că
„ataşatul militar are înda-
torirea de a ţine la curent
Statul Major General al Ar-
matei cu întreaga activitate
militară a Statului, în care se
găseşte, studiind:

a) organizarea ar-
matei respective;

b) armamentul,
muniţiile, echipamentul şi
materialul;

c) fortificaţiile tere-
stre, maritime sau fluviale;
d) comandamentul armatei
şi valoarea acestui coman-
dament din punctul de
vedere al conducerii tru-
pelor şi al pregătirii de
război;

e) instrucţia şi
educaţia ofiţerilor şi trupei în
vederea războiului, progre-
sele instrucţiei şi metodele
întrebuinţate, precum şi
rezultatele ce se dobân-
desc;

f) starea trupelor şi
ofiţerilor în garnizoane,
tabere şi manevre;

g) legile şi regula-
mentele militare studiate în
mod comparativ, arătând
modalitatea de aplicare şi
rezultatele ce dau, până la
ce punct şi cum se aplică
ele în armată. Va raporta de
asemenea tot ce va putea
cunoaşte cu privire la
modalitatea inspecţiilor şi la
efectele ce ele au asupra
mersului instituţiei;

h) administraţia,
bugetul şi stabilirea efec-
tivelor diferitelor corpuri de
trupă şi servicii;

i) literatura militară
locală, urmărind toate revis-
tele şi scrierile militare, în în-
doitul scop de a cunoaşte
ideile ce au curs în armata
respectivă şi pe ofiţerii ce
exercită vreo influenţă
asupra mişcării intelectuale
din acea armată;

j) exerciţiile,
aplicaţiile şi manevrele pe
teren;

k) comunicaţiunile
militare;

l) valoarea spiritului
militar al naţiunii, mentali-
tatea şi idealurile poporului,
tendinţele şi dezvoltarea
socială, economică şi
financiară în raport cu
apărarea naţională;

m) progresele şi

dezvoltarea industriei pri-
vate şi militare; şi întrucât
ele pot satisface diferitele
trebuinţe ale armatei în timp
de război;

n) facilitarea comen-
zilor de materiale de război,
făcute de armata noastră în
acea ţară (fără concursul
altor persoane intermedi-
are), şi întrucât produsele
industriei locale pot satis-
face aceste comenzi;

o) supravegherea şi
conducerea elevilor şi
ofiţerilor români mai mici în
grad, aflaţi în armatele
străine respective, la şcoli,
stagii, misiuni şi altele;
p) rezolvarea chestiunilor de
ordin militar”.

Iniţial, Instrucţiunile
privind serviciul ataşaţilor
militari (1896) puneau ac-
cent pe latura diplomatică a
activităţii ataşaţilor militari,
rolul lor fiind, în principal,
acela de a întreţine relaţiile
militare ale României cu
statele pe lângă care erau
acreditaţi şi de a reprezenta
armata română în
străinătate. Adresându-se
maiorului Dabija, cu ocazia
plecării sale la post, regele
Carol I i-a precizat „La Sofia
veţi fi reprezentantul Ar-
matei regale româneşti,
căutând a cunoaşte cât mai
bine poporul şi armata
bulgară”.

Prin Instrucţiunile
din 1911 şi 1914, centrul de
greutate a fost mutat pe
culegerea de informaţii, pre-
cizându-se faptul că
„ataşatul militar are înda-
torirea de a ţine la curent
Statul Major General al Ar-
matei, cu întreaga activitate
militară a Statului, în care se
găseşte, studiind:

a) organizarea ar-
matei respective;

b) armamentul,
muniţiile, echipamentul şi
materialul;

c) fortificaţiile tere-
stre, maritime sau fluviale;
d) comandamentul armatei
şi valoarea acestui coman-
dament din punctul de
vedere al conducerii tru-
pelor şi al pregătirii de
război;

e) instrucţia şi
educaţia ofiţerilor şi trupei în
vederea războiului, progre-
sele instrucţiei şi metodele
întrebuinţate, precum şi
rezultatele ce se dobân-
desc;

f) starea trupelor şi
ofiţerilor în garnizoane,
tabere şi manevre;

g) legile şi regula-
mentele militare studiate în
mod comparativ, arătând
modalitatea de aplicare şi
rezultatele ce dau, până la
ce punct şi cum se aplică
ele în armată”.

Deşi atribuţiile

ataşaţilor militari erau de-
osebit de complexe, în-
deplinirea lor, cu precădere
a celor legate de culegerea
de date şi informaţii, trebuia
făcută numai prin mijloace
legale, din surse deschise
(discuţii cu reprezentanţi ai
autorităţilor locale, militare şi
civile, pe timpul unor reuni-
uni oficiale sau unor
activităţi private; participări
la activităţi militare,
manevre; solicitarea oficială
şi primirea de materiale in-
formative de la autorităţile
militare ale ţării de acred-
itare; achiziţia de regula-
mente, instrucţiuni, studii pe
probleme militare; studiul
presei etc.), fiind „oprit
ataşaţilor militari a face
orice s-ar interpreta ca act
de spionaj”. Nu erau negli-
jate nici atribuţiile ce tre-
buiau îndeplinite de către
ataşatul militar pe linie de
reprezentare. Astfel, prin
prevederile Intrucţiunilor din
anul 1914 se stipula faptul
că acesta era desemnat ca
„mijlocitor între autorităţile
militare Române şi cele mil-
itare şi civile străine şi
române, cu care are afaceri
de serviciu de rezolvat”.
Privind corespondenţa către
ţară, „referatele militare,
informaţiile confidenţiale şi
rapoartele politico-militare
se adresează de ataşatul
militar, Şefului Marelui Stat
Major prin Legaţiunea
respectivă”, în rest, „toată
cealaltă corespondenţă se
va preda deschisă
Legaţiunii”.

Au fost şi situaţii în
care, ataşaţii militari au
corespondat direct cu min-
istrul de război şi cu şeful
Marelui Stat Major, de la
care primea ordine, iar une-
ori, în baza dispoziţiilor su-
veranului, chiar şi cu
cabinetul acestuia. În afara
rapoartelor scrise adresate
suveranului, prim-ministrului
sau liderilor politico-militari,
în situaţii deosebite, ataşaţii
militari s-au deplasat la
Bucureşti, unde i-au infor-
mat direct pe aceştia referi-
tor la evenimente de maxim
interes pentru România.

●
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30 de ani… Și cam atât…30 de ani… Și cam atât…

Cezar Adonis
Mihalache

TTrei decenii și nici
măcar un monument
grandios… Nici măcar cel
restant din Anul Centenaru-
lui, ca omagiu adus acelora
care au întregit țara, nu a
mai fost clădit… Poate și
pentru că o clipă astrală nu
își lasă fractali de secundar
în reafirmarea unor ceasuri
târzii pentru aceia care nu
merită. Iar noi nu mai
merităm… Noi, cei de
atunci, pentru că am rămas
acolo, nu ne-am mai depășit
condiția, iar cei de după noi
pentru că nu știu… Ei au
învățat despre altele… De-
spre alte suferințe, alte
măreții… Ale altora… Ale
veneticilor, trădătorilor și co-
zilor de topor care ne-au
desfigurat nu doar Anul
Centenarului, ci, iată, 
și clipa aniversării
Deșteptării… Ei au învățat
că trebuie doar să plătească
pentru mortarul din zidurile
plângerii altora. Nu să
construiască pentru aceia
care le-au fost străjeri de
Decembrie…

Și ar fi trebuit să ex-
iste, nu o zi, nu o lună, nu
un an de cinstire, ci o
punte… Între Anul Cente-
narului și cel al Aniversării
celor Treizeci de Ani să nu

numărăm nici o dală
nepășită cu pioșenie, cu
mândrie, cu mesajul rostului
Sacrificiului lor… Dar noi
ne-am descărnat de Istoria
recentă. Ne-am pitit fo-
tografiile… Am şters cu
dosul mânecii lacrimile de

pe crucile Eroilor și am stins
flăcările de veghe. Din cimi-
tire, din casele noastre, din
sufletele noastre…

Când aţi aprins ul-
tima oară, în intimitatea
voastră, o candelă și pentru
cei de atunci?… Când le-aţi
aprins, nu pe treptele Cate-
dralei Sacrificiului din
Timişoara, ci măcar într o
biserică de cartier, o
lumânare?

Nu le-am mai înălțat
nimic. Nici un recviem, nici
un cânt, nici un film reper,
nici măcar o serie
filatelică… Am aruncat pe

piața niște bănuți de
alamă… Ca la mort, ca la
priveghiul trecerii prin
răscruci a unor convoaie fu-
nerare, noi poporul, ce nu
trebuie să deranjeze… Doar
că nici măcar acolo nu am
fost prezenţi… Și nici măcar

lumânării nu ne-am mai
așezat să le aprindem acolo
unde s-au stins ei…

Și nici în genunchi
nu ne-am mai așezat să
spunem „Tatăl nostru”… De
fapt, îl mai știm noi oare?…
Cu siguranță, nu!… Nu pe
cel din acele zile… Nu pe
acela care se rostogolea
într-un murmur divin de pe
buzele unui popor care nu-
şi mai știa nici intrările în
biserici.

Ani au trecut… Iar
singura constatare este că,
ba mai suntem și mulțumiți
parcă, aceea că nu ne-am

ieșit din mână, că nu i-am
dezamăgit nici pe venetici,
nici pe trădători în
lamentarea noastră de a nu
şti să ne omagiem Eroii. Nici
măcar pe cei de acum trei
decenii. Cum nu am știut a
cinsti nici pe cei de acum o
sută de ani. Și, probabil, la
următorul jubileu rotund, de
40 sau chiar jumătate de
veac, ne vom întregi „cin-
stirea” privind cum se năruie
și locurile care au marcat
destinul Revoluţiei.

Da, nici Anul Cente-
narului nici anul Aniversării
Revoluției nu au adus
facilități fiscale… Și atunci,
nu a interesat pe nimeni. Nu
au fost bani de prăduit aşa
că autorităţile locale, politi-
cienii, nu s-au implicat.

În anul Centenarului
ne-am uitat, și nici măcar
siderați, cum nu se întâmpla
nimic. Nimic care să merite
a fi consemnat în Panteon.

Astăzi ne holbam la
același nimic. Nu contează
că sunt alți politicieni, că
este o altă guvernare. Nim-
icul este acolo… Şi doar
consemnăm continuitatea în
descărnarea de vestigii, de
repere, de emoţii şi trăiri…

În anul Revoluției,
ne uităm cum niște troglodiți
își fac de lucru prin a
schimba numele „Pieţei
Unirii” din Capitală… Nu o
puteau face în Anul Marii

Uniri, dar acum trece
neobservabilă, nu?!… Și,
probabil, în următorul an,
nici măcar ani, al nici unei
alte aniversări sau
comemorări, ne vom uita
cum alți impostori vor
schimba și numele „Pieţei
Revoluției”.

Ce vom consemna
la cei treizeci de nai? Doar
alte tentative de sinecuri…
Încă un oraș martir adăugat
pe listă (!) și fel și fel de
expoziții itinerante plimbate
prin gări, colțuri de stradă,
agățate de garduri și prin
cafenele.

Și o monedă de
alamă… Să fie de pomană.
Dar nu pentru cei jertfiți
atunci, căci ei nu mai au
nevoie de multă vreme de
noi, de acea continuitate
mistică între lumea lor și a
noastră, ci pentru noi. Noi
cei ce ne-am abandonat…
Deși, vom striga că am fost
vânduți și trădați și de aia nu
ne-am urnit. De aia nu am
mai găsit secundarul unei
trecute ore astrale…

●

Cununia mult dorităCununia mult dorită

Maria Diana
Popescu

PPerioadă romantică,
nimic de zis! Preşedintele nu
poate trăi fără penele la putere!
Unde e unul, şi ceilalţi! E vre-
mea lor, vremea de început a
năbădăilor, a exaltărilor minci-
noase! Au pofte, ei doresc, au
pierderi de memorie, bîlbîieli şi
behăieli de oaie turcană! Au
nişte şi cîţuieli gogonate de-
spre gaura neagră ruşinoasă,
trîmbiţată fără dovezi, pe care
o acoperă în ascuns cu tîrguri
şi tîrguieli! Un ping-pong fără fi-
nalitate pentru derutarea unui
inamic iluzoriu. 

De pierdut au tot
cetăţenii români. Chiar şi vic-
timele de profesie ale
deşertăciunilor, care i-au votat!
Pe umerii românilor cade
curba de sacrificiu. Ca întot-
deauna.Veţi constata dragi
simpatizanţi ai incompetenţilor
proaspăt instalaţi la butoane,
cînd vă veţi scotoci prin
buzunare, ca va fi nevoie
foarte curînd de deparazitarea
celor două, chiar trei palate ale
României! Şi nu doar în
instituţiie interne, ci şi în toate
organismele europene unde
ţara are reprezentanţi de pam-
plezir. Nişte aprozi neluaţi în
seamă! Veţi constata că ma-
nipularea pe termen lung este
singura lege pentru care şi-a
asumat răspunderea această

cununie de circumstanţă dintre
preşedinte şi „guvernul meu”
nr.2. 

Pe fondul crizei
declanşate de declaraţiile im-
becile ale lui Câţu, leul s-a
chircit de tot în faţa monedelor
străine, şi cu mari sacrificii se
va ridica doar pe vîrfuri,  cu
cîţiva bănuţi. Se gîndesc Io-
hannis şi Orban la bătrînii care
fac cozi la Casele de Ajutor
Reciproc, ca să poată cumpăra
mîncare omenească de
sărbători? Sau la satele şi miile
de gospodării care zac în în-
tuneric, fără curent electric,
pentru că, dacă vi se pare in-
credibil, în acest mileniu mulţi
copii români scriu la lampa cu
gaz, cu mîinile îngheţate sau
străbat cîţiva kilometri prin
noroaie şi zăpezi ca să ajungă
la şcoală! Se gîndesc Iohannis
şi Orban că avem o puzderie
de localităţi fără acces la gaze
naturale, iar noi le dăm gratis,
pe-o şapcă, altora?  

La imensa sărăcie şi
mizerie morală a prezentului,
această  cununie mult dorită,
adaugă sistematic noi mizerii şi
fraude, adîncindu-ne tot mai
mult în mocirlă, că e
gratis!Şacalii penelişti s-au
îmbrăcat cu piei de oaie
turcană şi-şi vor aduce rube-
deniile şi cumetrii regnului în
funcţii importante de dat iama
la stîni, ori în cîte un post
călduţ pe lîngă borfaşii miorit-
ici, legaţi de marile dregătorii
din justiţie. Ei vînează în haită,

se apără cu armamentul din
dotare, se aplaudă reciproc.
Aşadar, şacalii aceştia ajunşi
în fruntea bucatelor naţionale
sînt nişte artişti, înzestraţi cu
talente din dotarea lui Al
Capone sau John Dillinger. Şi
modul în care le cîntă orbanul
la mandolină oilor ca să joace,
este tot un talent. Cam aşa
devin ei buricul plaiului mioritic,
codrul trebuie să le fie frate,
numai bun de dat la drujba
austriecilor, iar blana din
arenă, zbîrlită de diversiune,
şantaj şi subminare, nu va fi
scoasă la licitaţie, cît timp, tu,
cel de treabă şi la locul tău, nu
te încumeţi să te ridici îm-
potriva circului lor fraudulos.„

Acolo unde a triumfat
democraţia te beleşte sistem-
atic tot ea”, afirma marele
teolog şi filosof român Petre
Ţuţea. Diversiune, manipulare
şantaj, subminare: sînt cele
mai subtile vicii de fond, pre-
date/învăţate la cursurile de
„imorală” postmodernă, pentru
că deprinderile cu pricina au
fost şi vor fi întotdeauna o
achiziţie de folos guvernului
penelist care vrea să dea de-a
rostogolul mersul ţării. Şi nu
trebuie să privim prin gaura
cheii. Ieşirile din matcă se pe-
trec la vedere, altfel ar da de
bănuit mulţimii. Behăielile or-
bano-peneliste şi iohanniste,
puse în scenă anume ca să
distragă atenţia publică de la
problemele grave ale ţării, au
loc în lumina reflectoarelor.

Echipe de ziarişti şi dregători
de curte lucrează în favoare
lichelelor Washingtonului,
Berlinului, Bruxellesului, Ams-
terdamului..., pentru că aşa li
se cere. 

Nu se sfiiesc să se
arate „contaminaţi” de
influenţe, sînt de-o „sinceritate”
uimitoare! Aşadar, în anul care
vine austeritatea va zgudui
toate ungherele existenţei,
pentru că piaţa politică
penelist-iohannistă musteşte
de scenarii de înşelat românul,
bazate pe algoritmi noi de
taxare-jefuire, care propun cu
neruşinare sensul ca non-sens
şi, non-sensul, ca sens girato-
riu. Asasinii economici de
circumstanţă au stat la pîndă,
iar acum au început să de-
voreze carnea de
tun.Senzaţionalul se umflă, ca
spuma la halbă, vin salvatorii
gen Iohannis cu penele şi ochii
consumatorilor de grotesc se
îndreaptă într-acolo. Între timp,
regizorii înregistrează, cu
aplicaţie de contabili, noi vic-
torii ilicite. 

Or fi adevăruri care
mint şi minciuni care înalţă?!
Însă după atîtea manipulări
fantastice, tot mai fantastică
rămîne realitatea: încă cinci ani
cu un preşedinte dresat să
atrofieze românismul, să ne
arunce peste bord de la hore
pînă la credinţă, iar noi vom
merge şchiopătînd la noi
acasă, dominaţi de globalism
şi remorcaţi de cunoscuţii Big

Brother. Sau, cine ştie poate i
s-a comandat crearea unui
„Nacht und Nebel” pentru
români.Pe parcursul unui an,
românul de rînd stă, lună de
lună, la ghişee să-şi dea da-
toriile la bugetul de stat. Dă la
lumină, dă la gunoi şi la gaze,
dă la canal, dă pentru apa de
ploaie, pentru gropile din
străzile patriei, lasă vîrtos la
sănătate, pe tot felul de taxe,
pe impozite şi dobînzi, lasă în
super/hipermarketuri pe mîn-
care eurizată şi pe medica-
mente. 

„Guvernul meu” nu
vrea magazine cu hrană
tradiţională românească. Cică
„vremea gostaturilor a
trecut”,  iar „sărbătorile de
iarnă”, cu alaiul lor ispititor,  vin
ca tăvălugul peste bietul român
şi-l lasă cu buzunarele golite
de produsele aduse de unde a-
nţărcat sarsailă iapa. De pe 30
noiembrie pînă pe 6 ianuarie,
teoretic, românul devine un
chefliu. Practic, e vai de mama
lui! Habar n-are ce i se
pregăteşte pentru anul care
vine!

●


