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De ar fi fost pe placul lor!…De ar fi fost pe placul lor!…

Cezar Adonis
Mihalache

PPentru înființarea
unui muzeu de împlinire
evreiască, s-a pus chezaș
chiar Guvernul României…
Și nu pe „bărbi” la nivel de
întâlniri bilaterale, ci prin an-
gajamente oficiale… Și a
dat, că nu dădea de la el,
nu?!, și o clădire, în buricul
Bucureștilor, de spui că e
vorba de un biet bordei din

paie prins în colțuri cu niscai
chirpici de pe Lipscani, nu
de ditamai imobilul șterpelit
din pinacoteca istoriei noas-
tre.

În schimb, pentru
restaurarea bojdeucii lui
Creangă, se tot caută
finanțări, la nivel local, nu
guvernamental (acolo Sevil
Sahhaideh alocă bani pen-
tru bisericile catolice!) din
fonduri europene. Că am
ajuns să cerșim bani pentru
conservarea reperelor noas-
tre de identitate din fonduri
europene! Și atât s-au scre-
mut pentru bojdeuca din
mahalaua ieșeană a
Țicăului că îți vine să crezi
că acolo e chiar ditamai
muzeul de consolidat și nu
aveam de unde să dăm
atâția bani din visteriile
noastre prea sărace. (Și
acum chiar că avem mirare:
cum de nu s-au gândit
guvernanții să încerce să
cumpere și „Cumințenia” lui
Brâncuși tot din fonduri eu-
ropene și s-au făcut de râs
cu o eșuată colectă
națională?!).

În mod cert, bo-
jdeuca nu s-ar fi degradat
dacă Ion Creangă ar fi fost
pe placul celor ce ne
înrădăcinează acum un

muzeu, nu atât al evreilor
din România, cât mai ales
„al Holocaustului în Româ-
nia”, cu nume acceptat în
mod oficial pe actele guver-
namentale, și, de fapt, nici
nu mai contează cine-i va
trece pragul acestei
obrăznicii istorice,
importantă este asumarea
unei minciuni holocaustice
pe linia vinovățiilor impuse
românilor, tăcuți și
nepăsători la terfelirea isto-
riei lor, a unei vinovății care,

iar să nu ne fie de mirare, de
va întrece în grotescul
atrocităților reproșate chiar
și crimele naziștilor… Și
numai peste un deceniu ori
două, în ritmul grosolan de
falsificare a istoriei, ne vom
trezi că noi suntem vinovați
pentru însăși apariția fascis-
mului în sânul veninos al
unei părți a (ne)omenirii!

Dacă evrei l-ar fi
avut dară la inimă pe
Creangă, nu ar fi apucat să
cadă o țiglă de pe bojdeucă!
Ar fi lipit ei și pereții
despletiți de ploi din
îmbrățișarea de vălătuci.
Dar nu l-au avut, ci,
dimpotrivă, la câtă
dușmănie i-au purtat și îi
poartă ar trebui să avem
grijă să nu ne dispară din
arhive operele scriitorului…

Și totuși, cum le
potrivește Istoria! Mirându-
se, la rândul ei!, de nerozia
noastră… Să umblăm din
poartă în poartă cerșind
banii altora pentru a
restaura inima-muzeu a lit-
eraturii noastre memoriale,
în vreme ce dăm din banii
noștri pentru memoria altor
seminții…

Dar, mai ales, cum
le prinde pe toate în
coincidențe! Cu bojdeuca,

primul muzeu memorial lit-
erar din România, inaugurat
în 1918, acum în prag de
Centenar, dar ce folos, că
se năruie ea, bojdeuca,
oare ce să mai vorbim de
casele celor care au făcut
Unirea (după a căror identi-
ficare încă aleargă minis-
terul Culturii și Identității
noastre Naționale!), așadar,
se minunează Istoria cum
de vorbim, la un secol
depărtare, despre încer-
carea de a restaura bo-

jdeuca lui Creangă, și care
va rămâne poate la capitolul
de restaurare până vom
ajunge a vorbi despre ea la
trecut, lăcrimând apoi la
irosirea unui alt simbol al
panteonului nostru național!
Iar asta în vreme ce ne trec
sudorile, mai ales pe pre-
mierul Grindeanu, tran-
spirând, nu lăcrimând de
emoție la zidul plângerii de
la Ierusalim, și nu pentru că
a trecut pe acolo șeful lui de
partid, ci pentru mustrările
pe care le-a primit că nu a
împlinit încă muzeul hor-
ror… caustic.

Vorba aceea, și
măcar de ar fi scris neicuța
„Povestea poveștilor” să fie
cu tâlc evreiesc… Sau mai
știi?!

●

Am iubit mereu Finlanda!…Am iubit mereu Finlanda!…

George
Alexander

AAm admirat-o pentru
că a renăscut precum
pasărea Phoenix din cenuşă,
chiar şi atunci când a fost
ciopârțită de marile imperii
dimprejur… Chiar şi atunci
când disperarea i-a bătut la
uşă! Ceea ce se întâmplă
astăzi în Finlanda, însă, este
cutremurător… Cum să te-
ncrezi tu în nişte jandarmi
care intră abuziv într-o casă,

pun la pământ o femeie, o
Mamă!, în fața copiilor săi!,
îndeplinind nişte directive de
la alți birocrați, capete
pătrate, care nu fac cinste
nimănui, în niciun caz, Fin-
landei?!

Un om care are tăria
morală de a auzi ceea ce i se
spune, de a asculta inclusiv
vocile critice, este un om put-
ernic, binecuvântat de Dum-
nezeu. Aşa este şi cu o țară.
Ea poate să evolueze prin
oamenii săi sau, dimpotrivă,
să se transforme încet, dar
sigur, într-o dictatură a
nepăsării, indiferenței şi a
injustiției!, astfel că orice atac
la opoziție este, de fapt, un
atentat la statul de drept!
Ceea ce s-a întâmplat în
cazul Smicală va intra cu
siguranță în analele de drept.
Cum să condamni tu o
Mamă, după ce i-ai luat
copiii, după ce le-ai distrus
viața tuturor?! Aştepta, oare,
Finlanda, recunoştință
veşnică din partea Cameliei
Smicală şi a statului român
pentru gestul făcut?!… S-a
construit o minciună şi s-au
fabricat nişte dosare. S-au
terorizat oamenii, iar roboții
de la Barnevernet au reuşit
să convingă prin elanul lor
autoritățile că ei luptă, de
fapt, pentru patrie! Pentru
ce? Pentru Finlanda
însângerată! În realitate, ei
au comis cel mai curat aten-
tat la Drepturile Omului! La

Libertatea şi Siguranța statu-
lui de drept, Finlanda!

Dincolo de întrebările
care se pun, rămâne între-
barea fundamentală…
AVEAU, OARE, DREPTUL
MIHAI ŞI MARIA SMICALĂ,
AU DREPTUL SĂ-ŞI
ALEAGĂ PROPRIA VIAȚĂ?
DA! Aceşti copii nu mai sunt
demult bebeluşi! Orice
legislație națională, fie ea cât
de primitivă şi chiar dacă nu
ar ține cont de 
legile internaționale, prevede
DREPTUL DE NECONTES-

TAT al copiilor de a avea un
cuvânt de spus – iar acest
cuvânt atârnă greu!- în orice
decizie care s-ar lua!

Cum a luat statul fin-
landez în considerare
strigătele disperate ale copi-
ilor, care au ajuns să scrie şi
la ONU, cerând ajutor?…
Aruncându-i în închisoare?
Trimițându-i în casele de
copii? Condamnându-i? Cu
ce sunt ei vinovați? Finlanda
alunecă pe o pantă
primejdioasă azi, fiind de
nerecunoscut. Ea trebuie să
ştie că nu există judecători
perfecți. Judecătorii care dau
sentințe în cârdăşie cu
înverşunații, răzbunătorii,
vânătorii de oameni, nu sunt
Judecători! Se va opri Fin-
landa, oare, de la autodis-
trugere sau va vedea că
răsare soarele atunci când
oamenii primesc o şansă în
viață, să-şi reclădească vi-
surile?

Ceea ce se întâmplă
astăzi în Europa este
cutremurător… Am iubit tot-
deauna Europa, dar va şti ea
să aibă grijă de copiii săi, să
nu-i arunce pe părinți prin tri-
bunale, să nu le ia copiilor
săi dreptul de a fi copii?!…

●
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Pelerinaj întru adevărPelerinaj întru adevăr

Silvia
Jinga

MMedicul scriitor Cor-
neliu Florea, pe numele
adevărat Dumitru Pădeanu,
autor a cinsprezece cărți de
memorialistică, pamflete
mordante, reflecţii, comen-
tarii la problemele arzătoare
ale României, un activist so-
cial sui-generis, compune în
ultimul volum, Vara pisicilor
negre (editura Aletheia
Bistrița, 2015) tabloul unei
țări jefuite de politicieni și ig-
norate în suferința ei de
aproape trei decenii. Autorul
este un imigrant incomod,
care s-a stabilit în Canada
în timpul dictaturii ceaușiste,
dar abia a așteptat să se
întoarcă după căderea
Cortinei de Fier să-și revadă
locurile dragi. Practică o
transhumanță originală:
iarna se îngroapă în
zăpezile preeriei canadiene,
iar primăvara ia drumul țării
pe care o poartă mereu în
suflet.

Corneliu Florea este
cunoscut pentru robustul
său spirit polemic, care
lovește în punctele nevral-
gice ale democrației „de sal-
vare națională”, aluzie la
Frontul Salvării Naționale
inițiat de Ion Iliescu spre
folosul famelicilor capitaliști
de sorginte securistă, ni-
cidecum al întregii nații.
Patosul acuzator al lui Cor-
neliu Florea este pe măsura
fărădelegilor care-i sar în
cale la tot pasul. La Casa cu
flori din Bistrița bucuria îi
este umbrită de stupiditatea
primarului municipal, care
nu-i aprobă tăierea a trei
brazi din propria curte, con-
siderând-o defrișare, în
schimb rade într-o veselie
gorunii de pe coama dealu-
lui. Constată sarcastic deci-
marea nemiloasă a avuției
forestiere, în totală descon-
siderare a relației ances-
trale, a „codrului, frate cu
românul”. „Avem scut
antirachetă”, observă amar-
nic autorul, „stăm la umbra
lui.” (op.cit., p. 12)

Este o carte a
strigătului de durere al unui
intelectual profund, al unui
patriot nedezmințit, al unei
conștiințe oneste și neîn-
fricate, oripilate de dezmățul
elitelor politice, antrenate
într-un proces de trădare a
interesului național în toate
domeniile societății
românești. Aceste elite au
dat numele de revoluție unei
lovituri de stat cu nu-
meroase victime omenești,
au distrus ceea ce trebuia
păstrat din economia
noastră, au împins afară din
țară milioane de români
lăsați șomeri dintr-odată, au
adus la sapă de lemn ma-

joritatea populației. Au pus
pe butuci o țară pe care dic-
tatorul a lăsat-o fără datorie
externă, ca acum să se
zbată în coada clasa-
mentelor Uniunii Europene.
Politicienilor li s-au adăugat
în marea trădare și intelec-
tuali de faimă, aceia de la
care ne-am fi așteptat să fie
luminătorii nației, așa cum
au fost considerați cărturarii
din totdeauna la români.

Critica cea mai
acerbă a autorului vizează
căpeteniile intelectuale,
care, după obediența
practicată în timpul comu-
nismului, s-au înregimentat
la sacul cu bani al noului
stăpân. 

Principiul mult
trâmbițat al corectitudinii
politice, atacurile la identi-
tatea națională și la integri-
tatea statului român, folosi-
rea minorităților împotriva
majorității românești,
nepăsarea față de sim-
bolurile culturii românești,
tentativa de falsificare din
nou a istoriei naționale, de-
tractarea valorilor românești
în frunte cu geniul literaturii
române, Mihai Eminescu,
promovarea unei literaturi
pornografice, gen Mircea
Cărtărescu, a subculturii, în
general, toate acestea
declanșează resorturile
mâniei justificate a autoru-
lui. Două sunt pamfletele de
rezistență ale volumului: Un
pușcas numit Breban și
Alexopatul rătăcitor. Primul
demontează farsa isterică
pusă la cale de Horia
Roman Patapievici, susținut
îndeaproape de Gabriel Li-
iceanu și Andrei Pleșu. Este
cunoscută reacția normală
de furie a scriitorului acade-
mician Nicolae Breban îm-
potriva denigrării poporului
român și a culturii lui
cuprinsă în volumul Politice
de Patapievici. N. Breban a
folosit condiționalul verbului
a împușca. Condiția era ca
injuriosul volum să fi apărut
în Polonia. Mai clar formu-
lat: ceea ce românii au
înghițit, polonezii n-ar fi
făcut-o nici în ruptul capului
pentru că sunt o nație care
se respectă. Extrapolând
absurd verbul incriminat din
context, onorabilii de la
GDS au provocat o furtună
într-un pahar cu apă, menită
a îngenunchea o personali-
tate a scrisului românesc ca
Nicolae Breban. Să fie
liniștiți că n-au reușit, pentru
că cine are bun simț vede
de la o poștă ce clică
mercenară s-a aciuat pe la
GDS-ul patronat de
finanțele milionarului ameri-
can George Soros, ferventul
militant pentru globalizare 
și societate deschisă,
deschisă pentru globaliștii

de la centru ca să poată
umbla în voie la resursele
naturale și la manipularea
oamenilor.

Corneliu Florea
pune în paralel viața de
martir a tatălui lui Nicolae
Breban, preot greco-catolic
maltratat de unguri în 1940,
apoi trimis de comuniști la
canal, unde a murit și bi-
ografia lui Dionisie Pat-
apievici, tatăl lui Roman,
evreu din Cernăuți, „tovarăș
de drum” al Armatei Roșii
pentru implementarea co-
munismului la noi. În vreme
ce patrioții români erau
exterminați la canal din or-
dinul partidului unic, Dion-
isie Patapievici era răsplătit
cu funcții înalte în Ministerul
de Finanțe, să sprijine
sovromurile în jefuirea stat-
ului român, notează revoltat
autorul. Stigmatul de origine
nesănătoasă l-a urmărit pe
N. Breban de-a lungul anilor
de studii mereu întrerupte și
niciodată terminate, dar, în
ciuda ostracizării sale, a
manifestat îndârjire, real-
izându-și plenar talentul de
prozator. În vreme ce
Roman Patapievici s-a bu-
curat de privilegiile nomen-
calturii comuniste, Breban a
suportat, într-o bună parte a
vieții sale presiunile unui
regim vinovat de moartea
tatălui său. Bunicul lui Bre-
ban a ridicat în Nordul Tran-
silvaniei biserică de piatră și
școală românească în tim-
pul opresiunii maghiare.
Breban descinde dintr-un șir
de patrioți români, pe când
familia Patapievici s-a aliniat
celor care au slujit politica
de ocupație a României.
Cunoscând toate aceste an-
tecedente, s-ar fi impus un
minim sentiment de decență
din partea lui Roman Pat-
apievici.

Pamfletul este strivi-
tor, punându-le oglinda în
față tuturor celor care
gravitează în jurul „trinității”
Liiceanu, Patapievici, Pleșu.
Concluzia extrem de tristă
prin adevărul ei cade greu:
„scriitorimea, cu puține
excepții, și-a băgat capul în
nisip, ca de obicei, de fapt în
nisip și-l ține în majoritatea
timpului în ultimii șaptezeci
și cinci de ani” (op. cit. p.
123).

Defăimarea neamu-
lui românesc și a istoriei
sale este și obiectivul lui
Dan Alexe în cartea Daco-
patia și alte rătăciri
românești, nu întâmplător
publicată la editura Human-
itas condusă de Gabriel Li-
iceanu. Dan Alexe, fost
membru al grupului dizident
de la Iași, împănat cu infor-
matori securiști, printre care
și Ion Petru Culianu, este și
el un stipendiat al Înaltei

Porți de la Bruxelles. Mare
păcat că-și folosește
inteligența în mod cu totul
păgubitor pentru el și pentru
poporul din care face parte.

Corneliu Florea ne
introduce mai întâi în is-
toricul problemei scriitorilor
mecenari, hack writers, pro-
ducând o savuroasă proză
despre Grub Street din Lon-
dra, unde a originat stirpea
celor care își vindeau talen-
tul. Autorului îi plac digresiu-
nile, care pun în valoare
cultura sa clasică
europeană. Fiecare din
piesele volumului fac
dovada bucuriei taifasului
pe teme puțin cunoscute
sau doar date astăzi uitării.
Îi place postura de pedagog
doct, care recurge frecvent
la dictonul latin, combinat cu
vorbe populare de duh, im-
primând o coloratură
ardelenească scrisului său.
Demersul ironic la adresa
scrântelilor lui Dan Alexe
despre istoria dacilor este
pus fastuos în scenă, cu
insistență asupra semanticii
cuvintelor hack și hackney
(cal de închiriat, de călărit,
mârțoagă) pentru a ridi-
culiza prostituția intelectuală
prezentă atât în comunism
cât și în capitalism. „În co-
munism, observă cu umor
sec autorul, nu au fost cai
de închiriat, toți caii au fost
rechiziționați, cei care s-au
opus au ajuns la abator”
(op. cit, p. 168) și continuă
”majoritatea s-au lăsat
convinși să devină voluntar,
cai de călărit spre realismul
socialist” (idem, ibidem). Îl
citează pe Voltaire care
spunea despre mercenarii
peniței ”că sunt mai prejos
decât prostituatele” (op. cit.
p. 169. Îi face lui Dan Alexe
un portret cu totul defavora-
bil pentru că nu scrie despre
adevăr, ci ”după urechea
grefată la Bruxelles” ca să-i
denigreze pe geto-daci,
după cum cer stăpânii lui cu
intenții politice ascunse.

Sursele antice care
mărturisesc despre traco-
daci sunt, după D. Alexe,
egale cu zero, tot ce știm
noi despre strămoșii noștri
sunt invenție a romantismu-
lui naționalist de la Bălcescu
la Pârvan. În opinia lui dacii
n-au avut o limbă, împru-
mutând cuvinte din stânga
și din dreapta, ținându-se
de beții, iar nevestele lor de
lucruri slabe, deci un fel de
neam de retardați. Pe bună
dreptate, se întreabă C. Flo-
rea, de ce au fost dacii
înveșniciți pe Columna lui
Traian și pe Arcul de Triumf
al lui Constantin cel Mare,
de ce se găsesc statui de
daci prin multe muzee ale
lumii, dacă ar fi fost un
neam de rușine, cum

încearcă detractorul D.
Alexe să ne convingă. În re-
alitate, tot mai mulți
cercetători serioși
avansează ideea că limba
dacilor ar fi fost similară cu
latina pe care a premers-o.
Tăblițele de la Tărtăraia ne
vorbesc despre folosirea
scrisului la noi înainte de
Sumer.   Contraargumente
arheologice la aberațiile lui
Dan Alexe sunt numeroase.
Reaua credință și reaua lui
voință sunt de domeniul
evidenței. Nu este nici
primul nici ultimul care
scoate de la lada de gunoi a
istoriei teorii răsuflate, drap-
ate diferit pentru uz ireden-
tist. Concluzia lui D. Alexe
despre români se rezumă la
constatarea că ”suntem
niște tembeli”(op.cit.,p.
174). 

Dacopatia lui Dan
Alexe ne întărește în ideea
că la editura Humanitas se
consolidează o mișcare
antiromânească menită a
ne distruge identitatea
națională pentru a ne
pregăti intrarea în statul
globalist. Spiritul de deriz-
iune în care Dan Alexe a
comis pseudoistoria sa este
dovada unui ”neam prost”, a
unui cărturar care ”vrea să
sară mai sus ca puricii”, îl
ridiculizează Corneliu Flore.
Cu stupoare constată Cor-
neliu Florea că libertatea de
conștiință și de expresie
sunt cenzurate datorită noii
invenții, cea a corectitudinii
politice comandată din exte-
rior, un fel de cal troian per-
iculos. Românii au crezut că
după căderea dictaturii co-
muniste vor fi cu adevărat
liberi. Cei care au murit
împușcați la revoluție au
strigat „vom muri, dar vom fi
liberi”. S-a adeverit că nu
putem fi atât de liberi pe cât
am dori-o. Decretul
217/2015 și restricțiile im-
puse de Institutul Wiesel în
cercetarea adevărului
asupra unor teme consider-
ate încă tabu, cum ar fi
mișcarea legionară, îl
contrariază pe autor. 

- urmare în pagina a 4 a - 
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Jinga

- urmare din pagina a 3 a -

MMinuțios, cum este,
intreprinde o incursiune în
istoria documentelor care
au consfințit drepturile omu-
lui, începând cu Magna
Charta din 1215, continuînd
cu Bill of Rights (1689) –
Declarația Drepturilor, în
1789 Declaration des droits
de l’homme et du citoyen, în
1948 – Declarația
Universală a Drepturilor
Omului dată la ONU. „S-au
scris degeaba pentru
români, care după 200 de
ani în România Institutului
Wiesel (…) acceptă și
propagă corectitudinea
politică chiar și în istorie, în
loc să-și îndeplinească da-
toria de-a se opune opresiu-
nii străine” (op. cit. p.120).
„Ce decădere, ce deșert!,
(p.120) exclamă autorul

Nemulțumirea lui
este cauzată de estom-
parea adevărului despre
drama românească,
”copleșitoarea, terifiantă
dramă românească,
începută cu jertfele de
război, cu ocuparea
sovietică și dictatura
comunistă impusă de alo-
geni, cu lichidarea în în-
chisorile comuniste a
patrioților români și dis-
trugerea țărănimii prin
colectivizare …” (p. 22).

În numele atâtor
declarații, care circumscriu
drepturile omului, ar trebui
să fie posibil să putem
spune cu exactitate ce s-a
întâmplat în realitate cu
poporul român, supus ex-
perimentului comunist. Cor-
neliu Florea amintește, de
pildă, un aspect asupra
căruia se trece cu vederea
și anume rolul evreilor
activiști trimiși de la
Moscova să comunizeze
România. În schimb, se
aruncă integral vina pe le-
gionari, ignorându-se carac-
terul patriotic al mișcării lor,
în ciuda limitelor ei. „Cu
amărăciune îmi vin în minte
vremurile când politrucii
evrei trimiși de Moscova, cu
o ură înverșunată, dădeau
vina pe legionari și Securi-
tatea lor le ținea isonul:   le-
gionarii sunt de vină! După
politrucii evrei, legionarii lui
Corneliu Codreanu erau
vinovați pentru că s-au de-
votat dreptății naționale și
nu au acceptat să fie instru-
mentele lui Carol al II-lea”.
Speră să vină vremea
adevărului și să se spună
„că cei mai mari vinovați au
venit de la Moscova.
Restul? Niște instru-
mente”(op. cit. p. 58). 

Patosul adevărului
despre istoria românească îl
ajută să descopere cărțile
revelatoare, cum ar fi lu-
crarea lui Petre Țurlea,
Studențimea română din
Cluj 1944-1946 (Ed.
Renașterea, Cluj, 2016), pe
care le opune celor false,
compuse la comandă pen-
tru denigrarea poporului
român. De ce este
importantă cercetarea din
punctul de vedere al intere-
selor poporului român?
Pentru că ne arată negru pe
alb că studenții români
patrioți s-au opus ferm co-
munismului instalat prin
forță și, pe de altă parte, mi-
noritatea maghiară din Cluj
a comis „josnice acțiuni
revanșarde antiromânești…
împotriva eliberării Ardealu-
lui de Nord-Vest de sub
ocupația ungurească
horthistă”(op.cit., p. 23). 

Manipulările politi-
cienilor maghiari de atunci
sunt atât de similare cu cele
de astăzi ale urmașilor lor,
dacă n-ar fi să amintim
decât de Laszlo Tökes de-
venit peste noapte
revoluționar anticomunist
fervent, acomodându-se
jocului Marilor Puteri pentru
a servi însă cauza
iredentistă. Vinovat nu este
Tökes, vinovați sunt par-
tidele și guvernanții români
care nu sancționează cum
se cuvine, la timp, atacurile
antiromânești. Dar de ce să
vorbim numai de
guvernanți, când un filozof
ca G. Liiceanu adăpostește
la faimoasa-i editură lovituri
sub centură date poporului
român în numele corectitu-
dinii politice și al toleranței.

Înțeleg verdictul lui
Corneliu Florea în
comparația dintre cărțile
adevărate și făcăturile unor
autori de la GDS. Cei din
urmă eludează aspectele
majore ale istoriei și culturii
noastre. De aceea, zice C.
Florea lucrarea lui Petre
Țurlea ”depășește ca val-
oare cultural-istorică
românească toate scriiturile
luate împreună, ale celor
trei boieri de pe malurile

Dâmboviței”. Un lucru este
cert, Corneliu Florea nu se
ferește să atingă aspectele
vulnerabile ale vieții sociale
și culturale românești, evi-
tate de cei mai mulți analiști.

Celor care din
răsputeri încearcă să
dilueze conștiința identității
naționale a românilor, au-
torul le răspunde prin de-
mersuri de recuperare a
valorilor trecutului, abando-
nate în uitare, pentru că în
România de la Petre
Roman și Adrian Năstase
până astăzi nu sunt bani
pentru menținerea patrimo-
niului național. În timpul
ministeriatului lui Kelemen
Hunor, medic veterinar in-
stalat la cultură de
președintele Băsescu, s-au
găsit bani pentru restau-
rarea conacelor grofilor din
Transilvania. Dar pentru
cetățile dacice, declarate

monumente UNESCO, nu
sunt bani nici pentru pliante,
nici pentru drumuri de
acces, nici pentru o amena-
jare civilizată. În schimb,
după cum spun localnicii, au
fost storși bani grei din je-
fuirea siturilor arheologice,
din furtul de brățări dacice,
de obiecte de aur, care au
fost împărțite între paznicii
acestor situri și guvernanți.
O întreagă mafie a fost
creată ad hoc pentru
stoarcerea cât mai rapidă a
profitului chiar și din locurile
sfinte ale istoriei noastre.
Încât te întrebi: cum de-a
ajuns țara noastră pe mâna
unor asemenea criminali?
Exasperat de nelegiuirile în-
tâlnite în cale, C. Florea
rostește o imprecație ca să
se răcorească: ”Cerule
Mare nu mai ai fulgere și
trăsnete pentru vânzătorii
de țară românească?!”
(op.cit., p. 20).

Cred că dl. Liiceanu
și asociații lui ne pot
răspunde: când scrii cărți ca
să-ți bați joc de istoria și cul-
tura unui popor culegi ceea
ce ai semănat. Ca să nu
creadă distinșii intelectuali
că nu poartă chiar nici o
răspundere pentru dezastrul
generalizat din România ul-

timelor trei decenii.
Este amarnic de trist

să constați că obediența
față de dictatul străin este
un fenomen recurent la
români. Nu trebuie decât să
ne amintim cum a fost tratat
Brâncuși căruia nu i s-a per-
mis să se repatrieze în 1955
ca să moară la Hobița. Cât
despre procesul verbal de la
Academie, în legătură cu
moștenirea pe care sculp-
torul dorea s-o lase poporu-
lui său, n-are rost să mai
vorbim pentru că este prea
cunoscut. Erau implicate
atunci nume mari ca M.
Sadoveanu, președintele
Academiei, G. Călinescu,
Al. Graur și trepăduși de
serviciu ca A. Toma. Din ne-
fericire M. Sadoveanu,
aflăm de la C. Florea, s-a
purtat execrabil și față de
Mitropolitul Bucovinei, fost
coleg de școală la Pașcani,
Visarion Victor Puiu, de la
care și-a însușit pe nedrept
casa de la Schitul Vovide-
nia, pregătită de către mitro-
polit pentru rugăciune și
solitudine. Tot acolo își
pregătise Mitropolitul și mor-
mântul, dar datorită ”sprijin-
ului” tovărășesc al lui
Sadoveanu a fost privat de
totul și condamnat să moară
în străini. Urâte vremuri, bi-
cisnice purtări!

Ca să se curețe de
sentimentele negative inspi-
rate de neorânduielile ob-
servate la tot pasul, autorul,
călător prin definiție, se
aruncă în ciuda vârstei
avansate, pe drumurile
esențiale pentru fibra
noastră națională: se duce
la mănăstiri, pe Via Impera-
torum, drumul străbătut de
împărații romani între 106 și
271 a.d. de la Porolissum la
Drobeta, se duce să
cerceteze Maramureșul,
provincia lui de adopție, se
chinuie, dar răzbate pe dru-
murile bolovănoase ale
cetăților dacice. În toate
aceste călătorii trebuie să
vedem responsabilitatea
cărturarului Corneliu Florea,
care vrea să trezească, mai
ales în sufletul tinerilor,
dragostea de glie, respectul
și gratitudinea pentru
poporul întotdeauna
zămislitor de valori. Dru-
murile peregrinului Florea
au menirea să reinstituie
firescul în relația românilor
cu țara lor, să spubere
batjocura unor scribi plătiți și
să ne întoarcă la conștiința
noastră mai bună. Ne
îndeamnă la pietate față de
eroii noștri prin unele dintre
mărturisirile lui de credință:
„fac o pauză în Alba-Iulia,
capitala noastră istorică, de
la Mihai-Viteazul la Ferdi-
nand Întregitorul. Aprind
câte o lumânare pentru

moții moților, Horia, Cloșca
și Crișan, Avram Iancu, Ion
Buteanu, Petru Dobra, cei
care sub dominații străine
au avut tăria de-a ne păstra
identitatea, limba și
religia.”(op.cit., p. 197) Fru-
mos și emoționant.

Celor care l-ar putea
acuza de provincialism în-
gust, izolaționism ne grăbim
să le răspundem că în-
treaga carte reflectă un
spirit cultivat la izvoarele
clasice europene, Elogiul
nebuniei de Erasmus de
Rotterdam fiind una dintre
cărțile favorite. Recurgerea
la clasicism, tehnica
divagațiilor bazate pe
asocieri de lectură amintesc
de proza lui Alexandru
Odobescu.   

Deplânge copierea
grăbită de către români a
vestimentației americane cu
blugi și teniși în orice
circumstanță, precum și
abandonarea politeții noas-
tre tradiționale, înlocuită cu
vulgarități de mitocani. Se
întoarce mereu cu bucurie
la valorile consacrate, pre-
cum O scrisoare pierdută în
interpretarea unor monștri
sacri ai scenei românești.

Nu doar prin ceea
ce scrie, dar și prin acțiunile
sale Corneliu Florea ne
îndeamnă să ne întoarcem
la sursele esențiale ale isto-
riei și culturii noastre pentru
a ne cunoaște mai bine și
pentru a nu uita cine sun-
tem. Trei dintre drumurile lui
prin țară: pe Via Imperato-
rum, la câteva mănăstiri din
Moldova, la cetățile dacice
ne arată cât de bogați sun-
tem, dar, din păcate, cât
suntem de risipitori cu
zestrea noastră sub
guvernările nepăsătoare
care susțin ”cel mai abject
sistem ipocrit și impostor”.
(op. cit., p. 199).

Corneliu Florea este
un spirit care veghează de
la distanță sau de aproape,
din casa lui cu flori de la
Bistrița la tot ce se întâmplă
în România nu doar ca să-și
exerseze condeiul, ci ca să
îndrepte nereguli, crezând
în acel ridendo castigat
mores. Dozându-și patosul
și sarcasmul, el repune în
drepturi adevărul într-o
vreme a mistifăcărilor și a
minciunii generalizate, im-
plicându-și cititorul în de-
mersul efervescent al unei
inteligențe vii.

●
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„Tribunalul Poporului” din Casa infracțiunii parlamentare…„Tribunalul Poporului” din Casa infracțiunii parlamentare…

Cezar Adonis
Mihalache

EEi între ei nu au
decât să se bage în
pușcărie! Să se transforme,
unii, în gâdele de judecată
al administrației publice, iar
ceilalți în infractori vinovați
de refuzul colaborării! Ceea
ce deranjează în mod vio-
lent în felul de modificare a
regulamentelor comisiilor, 
în încercarea acestora 
de a aduce la bara…
parlamentară orice angajat
al Guvernului sau al
administrației publice, este
strecurarea unui aliniat la „și
alții”.

Pentru că, în mo-
mentul în care comisiile și-
au arogat dreptul de a
chema la audieri, în cadrul
acestor aberații menite a
asigura cadrul instituțional
legal, imoral dar licit, de
plătit polițe ori de dat (în
licență „balcabașiană”, de-
sigur!) la capul dușmanilor
poporului ales, de uz per-
sonal ales al rezolvării
ranchiunelor și frustrărilor
de natură psihică, mascate
sub numele anchetelor par-
lamentare, de a invita dară
în fața glonțului parlamentar
și „orice altă persoană”,
intrăm pe un teren al unei
justiții care va fi siluită pen-
tru a oferi parlamentarilor
acel adevăr pe care îl
doresc, nu doar la nivelul
unui tribunal parlamentar, ci
al unor noi tribunale ale

poporului, fantoșe ale trecu-
tului în haine de „aleși”, pen-
tru prezentul și viitorul
parlamentarului arogant,
nesimțit, lipsit de scrupule,
transformat de însăși
nesimțirea lui într-un nou
„mic dumnezeu”.

Evident, ei între ei,
nu o să se „judece”! Unde s-
au mai văzut corbi
scoțându-și ochii între ei?!

Și nu guvernanții, nu
angajații administrației pub-
lice vor fi „întronizații” în
strâmba judecată a fariseilor
cu „robe” parlamentare…

În fapt, este rezerva
de grohăit prin care „aleșii”
vor să-și asigure spațiul de
timorare. Începând cu
ziariștii, care vor fi chemați
să-și divulge sursele și ros-
tul meseriei lor în fața parla-
mentarilor, nu ca ales „pe
persoană fizică” (ce vremuri
savuroase!), ci în răfuială pe
drept de persoană
parlamentară deranjată la

omuleț de deconspirările
gazetarilor. Pentru că, acolo
unde penițele nu au putut fi
strivite prin forțarea brațului
unei Justiții pusă, dincolo de
presiuni și manipulări, în
slujba dreptății, se va folosi
a doua justiție, penală, pen-
tru a le pune căluș tuturor
acelora ce se opun marșului
triumfalist al sistemului. Și
va fi și un instrument de pre-

siune extinsă, de la
sancționarea negaționiștilor
dreptului lor de huzur ca
șacali ai țării, la asigurarea
continuității surselor și
sinecurilor electoral parla-
mentare, într-o întoarcere
spre vremurile în care era
vai de afacerea patronilor
care nu finanțau aparatul de
partid aflat la putere.

Dar oare, nu ar tre-
bui ca Justiția, cea reală și
încă dominantă, să se au-
tosesizeze în fata acestor
încercări de subminare a
autorității sale? Pentru că

modificarea regulamentelor
prin strecurarea unor alini-
ate cu implicații penale, în
afara sistemului justițiar,
constituie o nesupunere
civică a însăși poporului
ales, dar și o încercare de
subminare a autorității stat-
ului. Mâine-poimâine,
aceste comisii parlamentare
își vor atribui și dreptul de
reprezentare a țării, de apli-
care a politicilor externe,
pentru că pe cele econom-
ice le-au încălecat deja, vor
decide poate cine și ce are
voie să mai facă în această
țară…

Se vede clar că, în
spatele rearanjării meselor
injustiției prin cotloanele
Parlamentului, se găsesc,
nu minți obosite ori se-
nilizate, ci servile unui trecut
în care vor să ne împingă,
chiar și cu forța, eventual
prin aceleași mecanism al
dominației roșului prin în-
sângerare.

În felul de rescriere
al atribuțiilor comisiilor par-
lamentare, apar fără jenă
pasaje preluate din car-
netele cu sarcini de partid,
cu indicații tovărășești de
apărare a dreptului lor  de a
impune injustiția, chiar 
cu „secera și ciocanul”, 
prin referințe comunisto-
ide privind „sesizarea
conducătorului instituției” în
cazul nesupunerii în fața
Parlamentului.

Suntem în fața unui
abuz de funcție prin
atribuirea unor drepturi de

autoritate juridică pe care nu
le mai putem tolera ca șarje
puerile ale unor declarații
politice în spatele cărora să
se ascundă cei ce le
promovează.

De aceea, oare de
câți procurori este nevoie,
pe cap de parlamentar!,
pentru a reduce forul în le-
galitate?

P.S.:

Vehicularea im-
punerii acestor modificări
aduse Regulamentului
Camerei Deputaţilor în nu-
mele unei „mai bune
anchetări a alegerilor din
2009” reprezintă doar o
perdea… O perdea după
care se va strecura și Sen-
atul, iar în momentul în care
cortina de abuzuri va cădea
vom avea în față un alt mon-
stru al somnului rațiunii…

●

Un cronicar al României profunde...Un cronicar al României profunde...

Corneliu
Vlad

PPe crenguțele
primei decade a lunii mai
explodează muguri a
primăvară, fel de fel de
sărbători, de la cea a
muncii, la aceea a lui Vodă
– a independenţei, a
încheierii războiului în 1945,
a Europei, poate şi altele…
În şirag s-a făcut loc şi pen-
tru Ziua Internaţională a pre-
sei, la 3 mai. Se poate
stărui, la ocazie, pe starea
de azi a mass-media şi pe
condiţia ziaristului, mai pre-
cis a presei scrise şi a gaze-
tarului care scrie. Căci
această este zona cea mai
vulnerabilă, cea mai
ameninţată a ceea ce
numim azi mass-media.
Ziaristul prost plătit şi hăituit
sau curtat ba de cel pe care
„l-a spus”, ba de cel care
vrea să şi-l facă unealtă ori
spion. Şi ziarele care trăiesc
mai degrabă din interesul
patronului, decât din nevoia
de a şti a publicului, iar pro-
fesia, de fapt misiunea,
gazetarului mai e

ameninţată şi de concurenţa
presei „live” – văzută,
auzită… Şi aşa se face că
ziaristului de azi îi vine
aproape la fel de greu să fie
cinstit precum… politicianu-
lui. Încă acum aproape un
secol, fascinantul conte eu-
ropean Keyserling observă
că „în 80 de cazuri din 100
ziaristul este un erou subal-
tern şi resentimentar”. Drept
care, gândea el naiv, „ar fi
necesară o lege care să
îngăduie exercitarea
meseriei de ziarist numai
celor cu caracter seniorial,
aşadar numai celor complet
generoşi şi nepizmași, sin-
gurii ce stăpânesc perspec-
tive înalte”.

Dar de unde în
România democrată şi
europeană de azi, o lege
pentru ziarişti elitişti şi cu tot
felul de alte calităţi, câtă
vreme în presă intră oricine,
fără niciun fel de patalama
care să certifice măcar că
impricinantul ştie să scrie şi
să socotească. Mai e oare
vreo meserie în România în
care să nu ţi se ceară nimic,
dar nimic-nimic „la mâna”,
nicio hârtie, de la niciun fel

de „emitent”, ca să intri într-
o slujbă? Pe vremuri, până
şi slujnicuţelor li se cerea un
fel de recomandare de la
„coniţa” la care lucrase mai
înainte.

Şi atunci, mai avem
noi astăzi ziarişti care să
răspundă criteriilor visate de
Keyserling? Avem, încă şi e
păcat că despre unul dintre
aceşti puţini şi remarcabila
sa carte va trebui să scriu
după un asemenea sumbru
exordiu. Volumul „Dracul
zidit”, cu subtitlul „Întâmplări
adevărate din România
profundă”, de Viorel
Patrichi, o culegere de re-
portaje, anchete-investigaţii,
şi interviuri, prefaţate de un
eseu, ai zice că sunt un cor-
pus de texte pentru ziar. Da,
pentru aşa ceva au fost
scrise, dar ele sunt de fapt
texte model pentru cum tre-
buie făcută adevărata
gazetărie. Ar trebui intro-
duse că lectură obligatorie,
la facultăţile şi cursurile de
ziaristică. Mai ales că din
ziarele noastre au cam
dispărut şi reportajul, şi an-
chetele, şi chiar interviul
care „scoate ce trebuie” de

la interlocutor, nu se rezumă
la banalităţi şi politeţuri.

Viorel Patrichi ne
arată că România profundă
este oriunde, ea trebuie
doar aflată, înţeleasă şi
spusă aşa cum este ea, şi
celorlalţi. România profundă
este, bunăoară, în locurile
„Amintirilor din copilărie” şi
ale „Baltagului”, în parohii şi
în mănăstiri, în spitale şi în
tribunale, în românimea
ajunsă minoritate prigonită
în chiar inima ţării – adică în
Ardeal, în lumea
întreprinzătorilor, a infracto-
rilor şi a păgubiţilor, a
torţionarilor dar şi a
miliţienilor martiri, a parti-
zanilor din munţi sau a
revoluţionarilor. Iar intervi-
urile lui Viorel Patrichi sunt
cu interlocutori, în fond, la
îndemâna oricui, dar cu
care nu ştiu cine a făcut
convorbiri atât de intere-
sante, uneori incendiare.
(Să nu uităm că Viorel
Patrichi a scris cartea-inter-
viu, devenită celebră, cu
generalul Pleşiţă!) Şi dacă
fostul preşedinte Emil Con-
stantinescu o scaldă când
vine vorba de ţara în care s-

a născut, Mircea Druc
spune răspicat că „România
nu mai există. Există doar
corporaţii”, iar Ilie Ilaşcu
precizează cu mândrie: „Nu
am omorât oameni. Am
nimicit duşmani ai neamului
meu”.

Gazetarul şi – nici
nu încape vorbă – scriitorul
Viorel Patrichi trăieşte în
aceeaşi Românie ca noi,
dar pentru el această ţară
este uneori şi mai cumplită
decât ne închipuim, dar mai
cu seamă şi mai vrednică,
pentru a ieşi de sub
blestemul care o apasă.
Cum ar zice Keyserling,
stăpâneşte perspective
înalte. Citiţi-l pe Viorel
Patrichi în această carte şi
imaginaţi-vă care gazeta 
l-ar publica…

●


