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„Atâta să nu uitaţi:

că el a fost un om viu,

viu”

- Nichita Stănescu
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Nu ne mai „licitați” Istoria!Nu ne mai „licitați” Istoria!

Cezar Adonis

Mihalache

PPentru ei, o mare
reușită ar fi și doar îm-
plinirea scelei „lucrături” în
care, pe întreg parcursul
Centenarului Unirii, monu-
mentele noastre aflate
astăzi în paragină să
rămână în aceeași stare
deplorabilă, descompletate,
înnegrite de funingine și
nepăsare… Și nici nu au
nevoie să le vandalizeze, că
atunci ar sări în ochi, ci să le
lase așa cum sunt, blocând
orice eventuală încercare
de a le reface. Deja, deceni-

ile de anti-românism ale
autorităților maghiare au
lăsat suficiente urme pentru
ca, în 2018, maghiarimea să
ne râdă în nas, venind cu
dovezile imposibilității noas-
tre, ca Neam, de a ne fi ocu-
pat măcar de refacerea
monumentelor. Iar după doi
ani, la „centenarul” lor spon-
sorizat de Departamentul
Trianon de la Budapesta,
grofii locali vor prezenta și o
listă uriașă, nu câteva para-
grafe, nu câteva pagini, ci
de-a dreptul capitole întregi
inversate în paginile noastre
de istorie, cu statui, busturi,
tăblițe, steme ale Ungariei
Mari implantate în tot
Ardealul.

Sigur, vina cea mai
mare este a noastră. Și nu
avem nici o scuză pentru
felul în care arată  monu-
mentele noastre în Harghita
și Covasna.

Nu avem bunăoară
nici o scuză că, de exemplu,
Monumentul Ostașului
Român din Sfântu Gheo-
rghe este nereabilitat în
prag de Centenar. Și nu ține
nici justificarea că nu a vrut
primarul maghiar de acolo!
Chiar dacă așa este. Pentru
că, evident, motivarea aces-
tuia că „nici o firmă nu a
dorit să reabiliteze monu-
mentul” este pentru naivi, în
procesul de deromânizare
din zonă, inclusiv pe linia
antreprenoriatului româ-

nesc, cine să se mai prez-
inte? Sau, chiar dacă este
umilitor față de jertfele
înaintașilor, „cine să mai
aibă curajul”? Căci și despre
curaj este vorba, mai bine
spus despre lipsa lui…

Nu avem dară nici o
scuză! Mai ales când este
vorba de un simbol al Pan-
teonului Național!

Unde este Ministerul
Apărării Naționale? Ce face
atunci când nu se duce să
reînhumeze osemintele
eroilor noștri în searbăde
cutii de carton?

Ni s-a sugerat că
acolo, în cimitirele altora, pe
meleaguri străine, starea de

tensiune este prea mare
pentru ca delegațiile noastre
să îndrăznească să solicite
organizarea unor ceremonii
mărețe, pe măsura fiilor pa-
triei care s-au jertfit pentru
niște urmași care, din ce în
ce mai mult, par a nu merita
acest sacrificiu. Ar fi fost
prea dificil, dacă nu imposi-
bil, din punct de vedere
diplomatic, pentru im-
punerea condițiile de reîn-
humare pe care le voia
Statul Român pentru cei
350 de ostași căzuți la Stal-
ingrad. Și de aceea a ac-
ceptat ca bravii fii ai
Neamului Românesc să fie
reînhumați într-un soi de
acțiune similară nivelării cu
pământ a mărfurilor de
contrabandă confiscate.
(Sigur, nu a fost vorba doar
de o opreliște din partea
autorităților ruse, ci și de o
delăsare a părții române,
care a lăsat să treacă
aproape tot timpul pus la
dispoziție pentru a asigura
identificarea și reînhumarea
ostașilor noștri aflați în
partea germană a Cimitiru-
lui Militar de la Rossoșka,
aproape până în clipa
pierderii dreptului de a mai
folosi bucata de pământ
alocată pentru acest lucru).

Dar nu putem
înțelege de ce, fie și departe
de țară, respectarea memo-
riei înaintașilor trebuie
făcută cu ochii mijiți într-o

umilă postură politico-
diplomatică. Căci nu este
tolerabil ca o Națiune care
se vrea puternică să nu știe
să-și impună dreptul la re-
spect. Măcar în numele
generațiilor eroice.

Cu atât mai mult
este inacceptabil ca în țara
ta, pe pământurile eliberate
de glorioasa Armată
Română, tu, minister, Gu-
vern, Președinție să stai cu
fruntea plecată! De când o
autoritate locală are dreptul
de a decide lăsarea în
paragină a istoriei noastre?
Iar tu, autoritate națională,
taci?!

De când refacerea
monumentelor Patriei
reprezintă un soi de anexă
pe care Armata o poate lăsa
nepăsătoare la cheremul
economiei de piață?

În momentul în care
primăriile unor urbe ne
șuntează dreptul la istorie,
acolo trebuie să descalece
Armata. Cu mistrii, cu mate-
rialele necesare, cu
lucrători…

De data aceasta,
nici nu-l putem huli pe ve-
neticul primar de la Sfântu
Gheorghe… Chiar dacă
este evident de ce „nici o
firmă nu s-a prezentat la
licitația pentru reabilitarea
monumentului”! Pentru că
de simbolurile noastre nu
trebuie să avem grijă prin
licitații! Mâine poimâine ne
vom licita poate și dreptul de
a așeza o coroană de flori în
cimitirele militare ale Pa-
triei?

Monumentul a fost
pus acolo, nu în urma unei
licitații, ci pentru a onora
jertfa celor ce s-au sacrificat
pentru eliberarea orașului!
Și nici un monument, cât de
mic, nu a fost obținut și
așezat într-un loc în urma
unor licitații ale autorităților
locale! De aceea, ele nu pot
fi parte a îngrijirii autorităților
în partea lor de activități
date de procesul de de-
scentralizare. Ele sunt ale
întregii țări, sunt ale Națiunii,
iar Armata este obligată să
aibă grijă de ele trecând
peste mofturile unor grofi lo-
cali.

Pentru că de aia se
cheamă Armata Română!
Nu pentru a asigura carnea
de tun în teatrele de război
ale altora…

●

Hibridul, ca război…Hibridul, ca război…

Corneliu

Vlad

CCine zice că prin „po-
litically correct” sărăceşte 
şi suferă expresivitatea
comunicării se înşală! Un ex-
emplu: vorba hibrid. Se re-
curge, în limbajul militar, dar
şi în cel politico-diplomatic,
tot mai des la ea. Ce era hi-
bridarea/ hibiridizarea, o
operaţiune, acolo, mai întâi
în pomicultură, agricultură,
de unde avea să se
răspândească fulgerător în
tot ceea ce ţine astăzi de

război şi pace. În vorbirea
politică, hibrid, că adjectiv, e
mană cerească. Cum vrei să
scapi de explicarea unei
situaţii neplăcută, stânjeni-
toare, care te bagă la colţ,
cum vrei să defineşti cât mai
îmbârligat o operaţiune bine
gândită şi pregătită, dar şi
bine acoperită, mergi pe
epitetul hibrid: vag, difuz, im-
precis, fără prea mult înţeles
(pe vremea presei comu-
niste, marele făcător de
publicaţii George Ivaşcu
făcea haz de epitetul „preg-
nant”: „Când n-ai ce zice de
bine despre ceva, spui preg-
nant”, râdea el sardonic, cu
toţi dintâi).

Aşa se face că am
ajuns de la o vreme să avem
războaie hibride, dar, poate
şi mai preocupant,
ameninţări hibride, care
promit să se permanentizeze
şi să ne însoţească toată
viaţă, că diabetul sau
fibrilaţiile. Istoria războaielor
hibride se pierde în negura
de după războiul rece. Să fi
început în Cecenia, sau cu
acţiunile Hezbollahului în
Siria, sau cu teoretizările
americane de prin 2005, se
mai discuta încă, dar în mod
cert războiul hibrid a fost
lansat cu subiect şi predicat
de generalul Gherasimov,
şeful Statului Major Rus şi
consacrat de (re)anexarea
Crimeei la Federaţia Rusă

fără să fi fost nevoie să se
tragă un foc de armă. Iar unii
specialişti ruşi în arta
războiului (căci e nu doar
ştiinţă, ci şi artă, războiul!)
susţin că, de fapt, războiul
hibrid e de când e lumea
lume, căci întotdeauna cel
mai vulnerabil sau mai vi-
clean a căutat punctul moale
al celuilalt pentru a-l neutral-
iza cu minimum de discon-
fort.

Războaie «ca la
carte» sunt doar în filmele cu
cavaleri sau în
superproducţii cu daci şi ro-
mani gen Sergiu Nicolaescu.

Război hibrid înseamnă a re-
curge la orice (la orice nu e
interzis prin legile
internaţionale în materie),
drept care se apelează la
orice ajută la a-i face rău ad-
versarului căutăndu-se arme
sui generis prin politică,
economie, social, etnic, re-
ligie, cultură, media, spionaj,
diversiune etc. etc.

Căci hibrid
înseamnă, popular spus, a
lovi în adversar cu orice îi
poate face rău (chiar dacă
nu chiar cu tot ce se
nimereşte !). Asta ar fi
definiţia metaforică a hibridu-
lui că război. Oricum, hibrid
este un cuvânt-valiză, cum i-
ar spune francezii, adică
unul care poate purta
(aproape) orice fel de
încărcătură. Dar din păcate e
în primul rând o cutie a Pan-
dorei cu viitor larg deschis
pentru secolul XXI. Iar că să
nu încheiem chiar sumbru,
cum au fost aceste rânduri,
să observăm, în final, că
multe dintre filmele cu Stan
şi Bran au fost uverturi nevi-
novate ale războaielor hi-
bride ale zilei de azi.

●
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Călătoria ca o formă de catharsis…Călătoria ca o formă de catharsis…

Silvia

Jinga

NNeobosit turist și scri-
itor, în același timp, Corneliu
Florea se caută pe 
sine, străbătând meridianele,
scrutând semnificații dincolo
de aparențe, mărturisind că
fericirea de-a călători „m-a
obligat să-mi bat și capul, nu
numai picioarele …” (op. cit. p.
5). În volumul Călător prin
felurite lumi (Aletheia, Bistrița,
2016), ca și în alte cărți ale
sale, este limpede că spațiul
de elecție al autorului este cel
european, pe care îl colindă în
lung și-n lat când compania
britanică Globus îi oferă o
ocazie corespunzătoare
aspirațiilor sale. Și astfel, sun-
tem purtați prin Țările de Jos,
Germania, Italia, Elveția, Por-
tugalia, Spania. În România
se apleacă asupra durerilor
țării. Recunosc în euforia trăirii
călătoriei la Corneliu Florea
împlinirea unor aspirații frus-
trate ale generației noastre,
marcată în timpul dictaturii de
interdicția de-a avea un
pașaport. Eram tineri, dornici
să vedem lumea, dar
condamnați la imobilitate.
Pașaportul era un privilegiu,
care se acorda numai clien-
telei partidului și a securității.
Eliberat demult de acest ob-
stacol, Corneliu Florea își ia
revanșa, oferindu-și un
adevărat regal al frumuseții în
„felurite” spații și într-o infini-
tate de ipostaze.

Dacă am rămâne
numai la dimensiunea
contemplării frumuseților eu-
ropene am sărăci substanța
cărții. Ea este mai mult decât
atât. Este o rememorare a
unei suferințe discret ascunse,
care iese liniștit la suprafața
sufletului ori de câte ori un
colț, un tablou, o sculptură, o
catedrală, un comentariu îl fac
să retrăiască emoțiile încer-
cate în premieră cu Ica,
tovarășa de viață care a ple-
cat în lumea umbrelor. Al
doilea personaj insistent
prezent este România cu
toate rănile ei. Din scena po-
topului pictată de Michelan-
gelo pe tavanul Capelei
Sixtine autorul reține, în mod
special, chipul unei femei
modeste, purtând pe cap un
scaun răsturnat cu puținele lu-
cruri de salvat. O proiecție
lăuntrică l-a făcut să remarce
imaginea: „Privind-o acum,
am o senzație stranie de déjὰ
vu, a refugiului nostru din
calea potopului comunist, și
parcă femeia aceea e Ica mea
neînfricată, încrezătoare în
altă lume …” (op. cit, p. 117).
Vizitează majoritatea locurilor
pentru a doua oară, după ce
prima dată fusese împreună
cu jumătatea sa. Revenirea în
aceleași locuri este o formă de
căutare a ființei dragi de
odinioară, precum miticul
Orfeu. Mai mult decât în alte
memoriale de călătorie în
acesta drumul printre
capodopere, minuni ale naturii
și ale arhitecturii medievale

este o formă catharctică, un
mod de purificare prin emoția
estetică, dar și un mod de
„căutare a timpului pierdut”, în
sensul proustian al cuvântului.
Multe pasaje din carte au un
ton elegiac, amintind de acel
minunat vers eminescian „Din
valurile vremii nu pot să te
cuprind”. Autorul trăiește o
adâncă experiență spirituală,
în care emoția artistică se
împletește cu dorul, care o
aprofundează. Cu ani în urmă
cei doi medici, soț și soție au
fost copleșiți de cea mai
impunătoare catedrală din
lumea catolică, Sagrada Fa-
milia din Barcelona,
promițându-și neapărat o în-
toarcere. Dar l’homme pro-
pose, Dieu dispose. Viața le-a
fost potrivnică: „Cerule Mare,
ce soartă am avut de atunci,
luptându-ne pentru viață în toți
anii aceștia și cât de cumplit
am fost înfrânți în urmă cu
șapte ani.”(op. cit., p. 255). De
unde decizia celui învins de-a
nu se lăsa răpus: „Voi împlini
acea hotărâre pentru amân-
doi” (idem, ibidem).

Subsumat aceluiași
concept de catharsis este dru-
mul pelerinilor creștini și
necreștini la Santiago de
Campostella, care îl
impresionează în mod de-
osebit pe autor. Este al treilea
loc de pelerinaj pentru creștini
după Ierusalim și Roma. La
Santiago de Campostella este
catedrala unde se păstrează
osemintele Sfântului Iacob,
unul dintre apostolii lui Chris-
tos, protectorul Spaniei cu un
destin tragic ca și ceilalți dis-
cipoli ai Mântuitorului. Este un
pelerinaj de opt sute de kilo-
metri, străbătut pe jos, cu
stăruință și sacrificiu de sine
de indivizi dintre cei mai
diverși. După cum notează au-
torul, în timpul drumului se
leagă prietenii, se strigă
dureri, se autoexaminează oa-
meni, care se simt fericiți și
mai ales vindecați de balastul
sufletesc, după această probă
de tărie fizică și spirituală.
Dacă luăm în considerare că
pelerinajul a început în secolul
al IX-lea, tradiția este cu totul
impunătoare pentru Spania și
pentru Europa, dar nu numai.
Autorului i-a atras atenția un
cuplu coreean care a călătorit
mii de kilometri din Coreea de
Sud numai pentru a participa
la acest „tratament natural”.
Corneliu Florea îl numește „un
spectacol fără asemănare”.
(op. cit., p. 275).

În cu totul alt registru
este redactat textul când vine
vorba despre comparația din-
tre realizările Vestului și teri-
bilele fapte ale guvernanților
români din ultimii treizeci de
ani. Sarcasmul și diatriba i se
par mijloace insuficiente în
judecarea realităților
românești. Mut de admirație în
fața tablourilor marelui
Rubens, pe care le
contemplează la Anvers
(Antwerp), își amintește de un
alt ins care a bătut străzile
orașului. Este vorba de fostul
președinte Traian Băsescu,

șef al Agenției Navrom în tim-
pul dictaturii. Faima lui e de
tristă amintire: „a băgat mâna
până la cot în devizele statu-
lui” (op. cit., p. 48), după care
a fost adus în țară, dar n-a
pățit nimic deoarece era infor-
mator de nădejde „prin scris,
oral și ambivalent” la securi-
tatea română. Și am adăuga
noi, nu numai că nu a pățit
nimic, dar a ajuns președinte
ca să ruineze țara în două
mandate. Este „cel mai jalnic
dintre vânzătorii de țară”, așa
cum a dovedit-o în campania
pentru distrugerea exploatării
de la Roșia Montana și de
asemenea, adăugăm noi, în
vizitele la cursurile de vară din
secuime, când s-a fotografiat
cu udemeriștii și steagul Un-
gariei. Nu a avut bunul simț și
curajul pe care l-a avut recent
președintele Klaus Johannis,
care a înmânat maghiarilor de
la Covasna steagul tricolor,
amintindu-le de Constituția
țării. În concluzie: Băsescu
este un „jucător în sforile
străinilor”. (op. cit. p. 60) Așa
că, fără exagerare, ceea ce
spune Corneliu Florea este
perfect adevărat și trist
totodată.

Deși vede pentru a
doua oară, ce privilegiu, min-
unile civilizației și culturii eu-
ropene, autorul trăiește cu
intensitate momentele. Flori-
ada din 2012, expoziție
magistrală a florei pământului
organizată în orașul Venlo din
Olanda o mai văzuse cu zece
ani în urmă. Ea este
organizată din zece în zece
ani. I se pare „uluitoare,
fascinantă, de neuitat”. Geniul
lui Michelangelo îl copleșește
în Capela Sixtină, la Florența,
la Bruges în Biserica Doamnei
Noastre Maria, în pictură sau
sculptură. Măreția artistului
este incomensurabilă.
Geneza și Judecata de Apoi
pictate pe bolta Capelei Six-
tine sunt opere care îi dau fiori
de neliniște, ducându-l în
păcatul „de a-l vedea pe Cre-
atorul din Biblie în penumbra
lui Michelangelo” (op. cit.,
p.111). Nu uită să amintească
de Voronețul nostru, Capela
Sixtină din Est, care îi este tot
atât de apropiată de inimă.
Florența este memorabilă prin
atâtea bogății artistice lăsate
de magnifica Renaștere
italiană. Basilica Santa Croce
este sfântă prin mormântul
monștrilor sacri pe care-i
adăpostește: Galileo,
Michelangelo, Dante, Machi-
avelli, Rossini în total 276 de
florentini care au contribuit la
gloria Florenței. Aflăm de sin-
dromul Stendhal, care când a
intrat în bazilica Santa Croce
a fost copleșit de emoție, a
amețit, s-a așezat de teamă
să nu cadă. A avut o criză de
hiperculturemie. Câți indivizi
ar mai avea-o în timpul nostru
searbăd?

Cezar a înființat pe
malul fluviului Arno o colonie
de veterani, călugărul domini-
can Savonarola a fost spânzu-
rat, ars pe rug și cenușa sa
aruncată în Arno pentru ideile

sale reformatoare împotriva
corupției bisericii catolice și a
papalității, în special. Mag-
nifice vremuri, cumplite vre-
muri. Aflăm atâtea lucruri
despre istoria catolicismului,
despre ordinul franciscanilor
din orașul Assisi, despre
credință, perseverență,
asumarea de bună voie a
sărăciei la acei călugări numiți
mendicans. Este reconfortant
să citim despre asceză într-un
veac consumeristic ca al nos-
tru. La Anvers tablourile lui
Rubens îl fac pe autor să ex-
clame ca la slujba de Inviere
„Veniți și luați lumina minunii
artei lui Rubens cu voi” (op.
cit., p. 51). La Amsterdam
multe îi rețin atenția, dar mai
ales „Rembrandt, în fața
căruia ne plecăm” (op. cit., p.
15). Descrie cu lux de
amănunte tabloul Rondul de
noapte, încercând să prindă în
cuvinte dinamismul lui. Aflăm
că personajele înfățișate au
fost reale și și-au plătit fiecare
locul pe pânză. La Amsterdam
observatorului Corneliu Florea
nu-i scapă nici cuplurile de ho-
mosexuali și lesbiene, care se
afișează public fără nici o pu-
doare. Îi înregistrează că
există, dar nu-i aprobă.

Ceea ce îl
impresionează mereu este
dovada muncii, tenacității și
talentului investite în uimi-
toarele catedrale gotice ce
stăpung cerul, în construcțiile
moderne din Olanda, cea care
a smuls Mării Nordului
pământ, bătându-se cu ea o
mie de ani, în viaductele,
tunelurile care străbat Alpii
elvețieni, în curățenia și or-
dinea lucrurilor puse la locul
lor într-o lume care frizează
perfecțiunea. Prin sașii de la
noi din Transilvania au pătruns
și în România breslașii nemți,
dovedindu-și măsura hărniciei
și priceperii lor în construirea
bisericilor cetate. „Ceea ce mă
uimește și mai mult sunt
aceste bresle germane ce se
bazau pe muncă, fraternitate
și credință și au cuprins și au
construit în Europa de aici din
Bruxelles până în Transilvania
celor șapte cetăți sășești.”
(op.cit., p. 40-41). Aceași
prețuire nutrește pentru con-
structorii republicii venețiene,
fugari din calea barbarilor. Ei
și-au construit „o arcă socială
prin muncă, ordine și credință
cum nu s-a mai văzut și va
rămâne în istoria societății
umane” (op. cit., p. 141).
Copleșitor prin fantezia
debordantă, efort neîntrerupt
timp de aproape o jumătate de
secol i se pare marele arhitect
Antonio Gaudi, care a înzes-
trat Barcelona cu capodopere
de faimă mondială.   Nu știi ce
să admiri mai mult:
grandoarea catedralei neter-
minate Sagrada Familia sau
grandoarea vieții arhitectului,
care în fiecare dimineață timp
de 43 de ani se ducea la o
mică biserică catolică, se ruga
și apoi se scufunda în munca
la propria-i catedrală de o orig-
inalitate șocantă, ca tot ce a
creat Gaudi. Moartea lui

absurdă, lovit de un tramvai în
vara anului 1926 și anonimi-
tatea lui sunt zguduitoare. A
făcut comoție cerebrală și a
zăcut în stradă, fiind îmbrăcat
ponosit și neavând acte de
identitate, până când un
polițist l-a transportat la spital,
unde a doua zi doar preotul
spitalului l-a recunoscut pe ge-
nialul artist. Omul acesta care
a zăcut în stradă a lăsat
Spaniei o moștenire care
aureolează această țară prin
talent, străduință, sacrificiu de
sine, pasiune, dând totul pen-
tru alții, luând nimic pentru
sine.

Prietenia este o altă
virtute umană mult apreciată
în această carte. Și, cum au-
torul ne-a obișnuit din alte cărți
ale sale cu judecata sa
antitetică, nu ne miră că marile
prietenii de odinioară le pune
în contrast cu derizoria „so-
cializare de celofibră” din zilele
noastre, referindu-se în mod
expres la facebook. La polul
opus contactelor efemere, su-
perficiale, intermediate azi de
media se situează legăturile
de durată, de profunzime ca
aceea dintre Erasmus de Rot-
terdam și Thomas Moore, sau
dintre Moore și Juan Luis
Vives, un alt mare gândior re-
nascentist, care a scăpat de
eșafodul regelui Henric al VIII-
lea, refugiindu-se în orașul
Bruges, din Belgia, port la
Marea Nordului. Când a aflat
de moartea sângeroasă a lui
Thomas Moore, pe care îl ad-
mira nespus, a căzut într-o
adâncă depresie. „In vremurile
medievale prieteniile de suflet
și minte aveau alte dimensi-
uni, alt conținut, altă trăinicie
față de surogatele facebook-
ului de astăzi.”, cade greu
reflecția autorului, pe care îl
simțim că tânjește după
asemenea trăiri sedimentate,
verificate de viață și timp.
Cruzimea dementă a regelui
englez ne înspăimântă și
astăzi. Sub alte fațete ea
continuă să se manifeste și
acum, multiplicată. Iuda, cum
observă undeva în carte au-
torul, are din nefericire urmași
nenumărați pe tot pământul.
Interesant este că pictorul
Bernardino Luini, renascentist
și el, discipol al lui Da Vinci, s-
a autoreprezentat în Iuda în
tabloul lui Cina cea de Taină,
aflat la biserica dominicană
Santa Maria della Grazie din
orașul elvețian Lugano, situat
aproape de Milano. Să fi vrut
Luini să ne spună că artistul
are o personalitate
contorsionată ca aceea a lui
Iuda, că nu este linear, că un-
eori face pact și cu diavolul ca
Faust de dragul lărgirii
cunoașterii?

- continuare în oagina a 4 a -
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Călătoria ca o formă de catharsis…Călătoria ca o formă de catharsis…

- urmare din pagina a 3 a -

CCând vine vorba de
istorie, Corneliu Florea se
ferește de truisme, nu
repetă adevărurile sucite
prin manualele de istorie din
România, doamne ferește. Îl
judecă sarcastic pe
Napoleon, care, atunci când
s-a năpustit în 1797 asupra
Republicii Venețiene, s-a
confundat cu toți cuceritorii
„roși de ambiții, putere, aca-
parare” (op.cit., p. 145). Cu
Napoleon mai are și o altă
răfuială. El a aprobat răpirea
Basarabiei de către țarul
Alexandru I în 1812 pentru
că atunci „nu mai putea de
dragul țarului”, apoi numai
după trei luni „s-a luat după
el prin Rusia” (op. cit., p.
39). Atunci ca și astăzi
fiecare are atâta dreptate
câtă putere are, ca să
parafrazăm o cugetare a
filozofului Spinoza, mult
îndrăgită de Corneliu Flo-
rea. Filozoful celebru prin
Etica sa, ostracizat pentru
scepticismul lui privind orig-
inea divină a Bibliei, a șlefuit
lentile la Haga până a făcut
silicoză, murind de tânăr.  

Asemenea vieți îl
emoționează pe autor nu
doar prin celebritatea lor, ci

mai ales prin jertfa lor. Ora
et labora (roagă-te și
muncește), deviza specifică
creștinismului monastic, se
poate aplica tuturor celor
care și-au legat numele de
o înfăptuire care a înfruntat
timpul. În pereginările sale
autorul remarcă noblețea
acestui principiu care stă la
baza minunatului edificiu
cultural al Occidentului. Îl
regăsește și la noi în anu-
mite obști călugărești, pe
care le evocă oricând are
prilejul, cum ar fi mănăstirea
de maici ridicată la Piatra
Fântânele în Pasul Tihuța.
Să ne aducem fiecare
contribuția cu modestie, fără
zarvă la binele lumii în care
trăim, cam aceasta este
esența eticii lui Corneliu Flo-
rea. Este atât de simplup  și
totuși atât de greu de în-
deplinit pentru mulți, pe care
demonii îi încearcă și îi împ-
ing să răspândească
moarte și dezastru în jur,
astăzi ca și atunci în Evul
Mediu.

Autorul nu este un
credincios creștin, dar faptul
nu-l oprește să constate
noblețea ideilor propagate
de creștinism „o ideologie
religioasă a păcii și iubirii, a
muncii cinstite și-a
rugăciunii. Cea mai
frumoasă religie de până

acum a omenirii” (op.ciy., p.
109). Reține din creștinism
ritualul aprinderii unei
lumânări în memoria
morților dragi, ceea ce și
face indiferent de bisericile
prin care trece. Prin acest
ritual se simte solidar cu toți
cei care prețuiesc elevația
sufletească, iar în bisericile
românești „prin care a trecut
și trece neamul meu, mă
simt alături de el, îl simt și
vin să-i dau un semn de re-
spect” (op. cit., p. 109), ni se
confesează autorul. Se
întâmplă ca starea biseri-
cilor românești să-i cauzeze
sentimente de amărăciune
și revoltă, atunci când drep-
tul românilor de a se ruga
este boicotat în județele Co-
vasna și Harghita. IPS Ioan
Selejan, Arhiepiscop al
Episcopiei înființate în 1994
ne vorbește despre prid-
voare de biserici atacate cu
pietre, cimitire profanate,
despre ostilitatea anumitor
grupuri de maghiari, care
forțează epurarea celor
două județe de populație
românească. Plângerile IPS
Selejan n-au găsit ecou în
rândul administrației locale,
știut fiind faptul că există o
larg răspândită complicitate
între autorități și secuii
maghiarizați. Clădirea epis-
copiei, notează reporterul,

nu are steagul tricolor arbo-
rat. Probabil de teamă.

Acum când scriu,
ofensiva iredentistă a Un-
gariei și cea udemeristă în
România sunt în plină
desfășurare, având în
vedere irascibilitatea, para-
noia stârnite de centenarul
Păcii de la Trianon. Corneliu
Florea face o analiză la
obiect a drepturilor maghiar-
ilor din secuime pe toate
planurile, economic, politic,
religios, cultural, lingvistic.
Bătând cu pasul județele în
chestiune, realizează cât de
abuzivi sunt maghiarii față
de minoritatea românească
din zonă, ca și când aceasta
nu s-ar afla la ea acasă. Să
ne întoarcem la 1910 la
legile de deznaționalizare
forțată prin educație și
cultură ale ministrului
învățământului Albert Ap-
ponyi (1846-1933). Nu este
o taină că în Europa politica
maghiară de
deznaționalizare a fost cea
mai atroce. A fost atât de
atroce încât nu i-a exceptat
nici pe secuii din comitatele
lor. Corneliu Florea insistă
asupra unui adevăr trecut
mereu sub tăcere și anume
că între 1848 și 1918 secuii
au fost maghiarizați. În 1910
se declarau secui 400.000,
iar în 2012 sub 1,000. Con-

cluzia este limpede: cu o
mie de secui nu se poate
forma un ținut secuiesc, dar
domnii Iliescu, Năstase,
Severin, Băsescu, Ponta
sau nu știu asta sau se fac
că nu știu, fiind „niște hiene
politice jegoase” (op. cit., p.
177) la cheremul străinilor.
Minoritatea maghiară din
România, cea mai
zgomotoasă dintre
minorități s-a dus cu jalba-n
proțap mereu pe la forurile
internaționale, plângându-
se de atentatul politicii
românești la identitatea lor
etnică. Toți maghiarii din
România își vorbesc limba
maternă, dar nu toți cunosc
limba oficială. Cât de
zguduitoare este însă
mărturisirea IPS Arhiepis-
cop Ioan Selejan că în unele
sate „sunt români care
vorbesc limba română
numai cu Dumnezeu”
(op.cit., p. 189). Toleranța
românilor față de fenomenul
udemerist este vecină cu
prostia, iar miopia politică
voită a multor guvernanți
români se numește trădare
națională. 

●

Penali, pușcăriabili – tabuizări agresivePenali, pușcăriabili – tabuizări agresive

Iulian

Chivu

AAvem, fără îndoială,
vocația derizoriului! Bâjbâim
în neputințe și recurgem la
soluții recurente din trufie. Și
asta pentru că am început
cu stângul, refuzând ab ini-
tio o lege a lustrației, care
ne-ar fi scutit de mult rău,
măcar pe termen mediu.
Iată, de pildă, dreptul la
imagine al parlamentarului
nu mai poate fi asigurat de
un cod moral, de uz comun,
al bunului simț, ci se
intenționează, din contra,
protejarea acestuia cu un
act normativ menit să des-
curajeze în cele din urmă
opinia liberă, critica, liberul
acces la informație în
condițiile în care presa
numără la zece parlamen-
tari un condamnat, urmărit
penal sau trimis în judecată
într-un dosar penal (Gân-
dul), presa inventariind
corect în legislativ nu mai
puțin de 52 de cazuri, unii
chiar membri sau președinți
ai unor comisii incompatibile
cu „calitatea” de urmărit
penal; 16 dintre ei au părăsit
totuși Parlamentul pe astfel
de motive.

Și tot presa, căreia
se încearcă a i se vârî pum-
nul în gură fie prin CNA, fie

prin acte restrictive,
reamintește că și fostul
președinte, Traian Băsescu,
arăta cu degetul spre parla-
mentarii urmăriți pentru
fapte penale, deși în vre-
mea lui erau numai vreo 20
de cazuri, din care, de de-
parte, ieșea în evidență cel
al lui Dan Voiculescu. În
definiția lui Traian Băsescu,
„pușcăriabil este candidatul
la pușcărie, așa cum
prezidențiabilul este candi-
datul la Președinție”.

Desigură că, odată
cu intensificarea fenomenu-
lui, subiectul revine în
discuția presei obiective în
timp ce „cealaltă parte a
presei” se luptă cu scaunul
Codruței Kovesi, pușcăriabil
și penal survin în discuții
sau chiar fac subiectul unor
dezbateri atât timp cât se
trece de la excepție la
regulă, uneori amenințând
să limiteze sau să se poli-
tizeze actul de justiție în in-
terese de partid. A se vedea
intenția trecerii sub control
ministerial a inspecției judi-
ciare sau scoaterea din  cal-
cul a girului președintelui,
garantul constituțional al
echilibrului între puteri, la
numirea unor înalt demnitari
din Justiție.

Astfel, actul politic
din România stă de aproape
un an sub semnul

încrâncenării dintre parla-
mentarii puterii și președinte
pentru simplul motiv că
acesta a enunțat principiul
acurateții liniei de
avangardă politică prin scu-
tirea de suspiciuni legate de
fapte penale și se arată con-
secvent acestui principiu;
popoarele cu o sănătoasă
cultură politică tradițională
nu își pierd vremea cu lu-
cruri altfel axiomatice. Lui
Klaus Iohannis i s-a
reproșat, în excesul de zel
al celor care amenință
discreționar cu sus-
pendarea ca de pe o placă
de gramofon erodată, că
încalcă prezumpția de
nevinovăție. Președintele,
însă, a făcut precizări perti-
nente, legate de integritatea
celor care, prin natura
funcției, reprezintă țara, nu
numai electoratul propriu, și
ar fi de dorit ca asupra lor sa
nu planeze nicio suspiciune
de corupție.

S-a ajuns, din
păcate, la o ofensivă
mediatică a contrariilor: unii
acuză corupția în sine, ca
fenomen de amploare,
cantonați în cauzalitate, iar
alții, într-un alt registru, se
ocupă de instrumentări,
suspectându-le de un
anume partizanat – DNA
remaniază guvernele, de
pildă. Apelul recurent la

soluții verificate îmi
amintește de Ceaușescu și
ofensiva lui împotriva limbii,
când, în megalomania lui,
propunea să se scoată din
uz nu se poate, fiindcă, în
limbajul lui de lemn, totul
trebuia să se poată. Și cu
toate ciudățeniile lui, el,
presimțind răul din subor-
dine, instituia un Cod al eticii
și echității, la fel de ineficient
însă ca și alte măsuri de
partid.Tabuizarea agresivă,
prin sancțiune, a unor cali-
ficative ale căror cauze nu
stau în presă nu e de natură
să schimbe realitatea și nici
măcar să o fardeze, ci este
pur și simplu o lovitură dată
libertății de exprimare,
liberei circulații a informației
și o modalitate de a se vârî
gunoiul sub preș. Personal,
nu cunosc o altă țară
democratică în care
instituția președintelui, cu
toată constituționalitatea ei,
să fie ținta atacurilor fiindcă
cenzurează jocurile puterii,
cu atât mai mult cu cât, la
noi, prevalează interesele
de partid, nu cele obiective,
ale societății. Românii se
confruntă de prea mulți ani
cu probleme majore, de in-
teres național, care decurg
din dezechilibrul economic,
din lipsa locurilor de muncă,
din dezinteresul pentru
investiții, mai ales cele care

țin de urbanizare, se
confruntă cu un exod
nestăvilit al forței de muncă
tinere, cu efectele de-
mografice ale unei populații
îmbătrânite, cu un raport ne-
firesc dintre numărul pen-
sionarilor și cel al
angajaților, cu criza sis-
temului sanitar, cu
amenințări externe etc. În
acest timp, dacă observăm
cu obiectivitate actul politic
de după alegerile din 2016,
viața politică românească s-
a concentrat în probleme
colaterale, de grup, nu de
primă urgență și de interes
național.

Statul de drept, dacă
este totuși o urgență, arată
că s-a început din nou cu
stângul, cu soluții de natură
să stârnească spiritele, să
bulverseze și, în consecință,
să se amenințe cu măsuri
defensive: tabuizarea unor
vocabule, care nu poartă
nicio vină prin ele însele,
doar pentru că denumesc
cu onestitate culpa, e o
soluție decât pentru cei
nevoiți să se apere acum
până și de limba română.

●
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Pușcăriabili de directivăPușcăriabili de directivă

Cezar Adonis

Mihalache

DDe când își doreau ei
o asemenea „directivă”
europeană! Una anume, care
să le permită să curețe discur-
sul public de acuzațiile la
adresa lor, să elimine definitiv
din agora limbii române
caracterizările insinuante, de la
„penali”, „pușcăriași”, „borfași”,
„hoți”, „lotri” până la expresiile
elaborate, sugestive, ușor de
citit în nota peiorativă dată de
o țară întreagă, precum „hoții
de la miezul de nopții” și multe
altele.

Sigur, nu le-ar fi dat în
veci Europa o asemenea
directivă! Așa că au pus ei
mâna pe una aflată mai pe
aproape ca nevoie și au rein-
terpretat-o, în fapt, au deșirat-o
ca sens și nuanță, în așa 
fel încât, sub 
pretextul implementării unui
lucru esențial, argumentul
prezumției de nevinovăție în
declarațiile publice, să poată
asigura eliminarea din spațiul
public a tot ceea ce îi
deranjează.

Problema pentru ei
constă în faptul că le va fi
destul de greu să transpună di-
rectiva pe ceea ce vor ei, în
condițiile în care nu doar
epitetele devenite laitmotiv al

comportamentului pesedist îi
deranjează, ci orice opinie
critică la adresa lor… Dar nu
abandonează! Ei luptă și luptă,
împotriva noastră, transfor-
mând „marțea neagră” într-o
caracteristică a cotidianului lor
de guvernare… Iar problema
noastră, de data aceasta!, este
aceea că au găsit ceva ușor de
inversat ca sens și scop, mai
ușor chiar decât un OUG de
noapte!

Directiva UE
343/2016, care, având și ter-
men de transpunere în
legislația noastră  până 
în primăvara „Centenarului”
(coincidență, desigur!), le-a
căzut mănușă infractorilor, par-
don, „onorabililor infractori par-
lamentari”! Pentru că, în
spatele implementării unei
norme europene de bun simț,
legată de prezumția de
nevinovăție, prin neafișarea
suspecților cu mâinile în
cătușe ori aduși la bară în boxe
de sticlă, adică o minimă re-
spectare a demnității umane,
se pot contura hidoase instru-
mente de cenzură publică. Și
tocmai ei să nu profite?! Ce
dacă Directiva UE se referă la
un lucru? Oricum din
„transpunerea” ei va rezulta
ceea ce își doresc ei, nu?!

Directiva UE se referă
dară la respectarea prezumției
de nevinovăție în discursurile

autorităților publice, guverna-
mentale și judiciare. Dar nu
vine cu o anexă în care să fie
trecute și cuvintele ori expresi-
ile considerate ofensatoare,
ironice, nici nu ar avea cum,
mai ales în cazul unei limbi atât
de versatile!

Sigur, nu este de
așteptat să-i vedem pe parla-
mentarii noștri luând lecții de
limba română și nici pe anumiți
funcționarii de la Justiție, legați
ombilical de parlamentarii psd
care se vor ocupa de
„transpunere”, să aprofundeze
stilul pamfletar! Pentru că ei au
și trasat deja felul de „imple-
mentare” a Deciziei, scoțând la
înaintare apelative care vor
face parte din corpul directivei
„traduse” pe românește. Iar
treaba cu eliminarea unor
„epitete” (în fapt, atribute și
pentru cei ce vor implementa
Directiva!) precum „penali” ori
„pușcăriabili” e doar un capăt
de listă!

De fapt, nici măcar
crearea unei „liste” nu ar fi atât
de dramatică. România a avut
parte de atâtea liste, citite și
necitite la orele de educație cu
de-a sila, încât nu se sperie din
atât! În schimb, mecanismele,
instrumentele, cozile de topor
care le vor implementa, manip-
ula, ca metodologie de apli-
care, de acestea trebuie să ne
temem. Căci, de-a lungul vre-

murilor, nu listele au reprezen-
tat lama toporului ce ne-a
sfârtecat libertățile, ci oamenii
care le-au ținut în mâini…

Dacă ar fi cu adevărat
o listă impusă de obligativi-
tatea implementării directivei,
ar fi atât de simplu să o punem
la „și altele”, nu?! Am pus noi
acolo, în sertarul UE, lucruri cu
mult mai importante. Așa că nu
ar fi o dramă să ne facem că
am implmentat și să mergem
mai departe. Doar că această
„transpunere” e de prea mult
timp așteptată de torționarii
politici de pe covorul roșu!

Și va fi o implementare
de OUG de marți, în care toate
aceste capete seci ne vor minți
în față. Începând cu așa-zisa
obligativitate a transpunerii și
terminând cu răsucirea
esenței. Pentru că nu
respectarea prezumția de
nevinovăție din discursurile
autorităților publice îi
interesează, ci posibilitatea de
a putea săvârși, de acum chiar
și ziua în amiaza mare, că hoții
au devenit și vlădici, și
legiuitori, și purtători de epoleți,
a unei noi botnițe pe gura prea
slobodă a lumii… publice. Și
nu va fi greu de tradus, de ex-
emplu, „autoritate publică” (din
Directiva-mamă) cu „spațiul
public” în directiva românizată.
Așa încât normele să nu
lezeze autoritățile publice, ci

pe toți aceia care se exprimă în
public. Apoi, traducerea ideii
prezumției de nevinovăție va fi
adaptată la listă de epitete care
nu trebuie să se mai
regăsească în spațul public.

Directiva UE 343/2016
se referă la un fond specific
autorității publice. Acela în care
nici un funcționar public ori
ministru, ori orice altă creatură
de pe domeniul public, să nu-
și mai permită să împacheteze
prin sertare noțiunea de
prezumție de nevinovăție.

Aplicabilitatea, mai
ales prin spectrul acelora care
au mai încercat odată să ucidă
normele de drept, va viza însă
forma, „ambalajul” în care se
vor găsi cei ce dezbat,
ironizează public.

Și ne vom trezi cu
norme de aplicare transpuse la
rândul lor de către un CNA
servil politic, poate și cu read-
ucerea în Codul penal a
sancționării calomniei și insul-
tei, chiar adăugarea altor „prin-
cipii”.

Evident, UE nu a creat
o directivă care să ne
jumulească dicționarul de ex-
presiile cu tentă peiorativă. Așa
au prezentat și prezintă lu-
crurile cei ce vor a se ocupa de
„transpunerea” ei.

●

Popor bogat, popor sărac…Popor bogat, popor sărac…

Al. Stănculescu

Bârda

AAuzim adesea confrați
de-ai noștri spunând despre
occidentali, că sunt „cu cel
puțin o sută de ani înaintea
noastră” în ceea ce privește
gradul de civilizație. Îi auzim,
de asemenea, criticându-și
țara că e săracă, sau că salari-
ile de aici nu se pot compara
cu cele din vest. Nu-i contrazic.
Sunt sigur că oamenii știu ce
spun, mai ales că sunt oameni
în vârstă, oameni serioși, oa-
meni care au circulat mult și-au
văzut multe. Personal nu am
fost în țările vestice, așa că nu
am avut prilejul să cunosc lu-
crurile „la fața locului”.

Ceea ce pot eu face
este să apelez la istorie, pen-
tru a încerca să explic situația
astfel prezentată. Părinții,
moșii și strămoșii noștri n-au
fost oameni leneși, ci
dimpotrivă.  Oricând și oriunde
s-au remarcat prin vrednicia și
prin istețimea lor. Pretutindeni
s-au impus prin capacitatea lor
de creație și de progres. Sta-
tisticile spun că suntem printre
țările cu cel mai mare număr
de  inventatori, raportat la
numărul de populație. Poate
chiar sărăcia a fost o cauză,
care a stimulat pe tinerii noștri
să studieze cu asiduitate, să
muncească din greu, pentru a-
și câștiga un loc mai bun pe
scara socială, pentru a-și
câștiga pâinea mai ușor. Avem
atâția inventatori, atâția oa-
meni de știință și de artă de
talie mondială, avem atâtea
creații din cele mai diverse
domenii de activitate, care pot

să stea alături de marile valori
ale lumii. Și, totuși, suntem
săraci! Mai bine zis, suntem
mai săraci decât  vest eu-
ropenii. Îți vine să crezi că
aceia au muncit pe brânci, în
timp ce noi am tăiat frunză la
câini!

Dumnezeule Sfinte,
câtă nedreptate! Compatrioții
noștri care fac afirmații ca cele
de mai sus, care socotesc că
România este o țară săracă
sau foarte săracă, sau că
românii sunt înapoiați sub as-
pect economic și nu numai, nu
știu sau nu vreau să știe isto-
rie. Și rău fac! Își batjocoresc
părinții, moșii, strămoșii. Pe
nedrept!  Când apusenii aveau
universități și catedrale, pe
locurile acestea românești tre-
ceau hoardele barbare. Mama
știa o poezie învățată în
școală: „Alte vremi erau-
nainte,/ Le cunosc cei din
morminte:/ Rar putea să-și
vadă lanul/ Secerat de grâu
țăranul./ Când era mai plin, mai
des/ Rodul spicului pe șes,/
Mări-atuncea că veneau/
Holda de i-o jefuiau,/ Hoarde
negre, hoarde mari,/ Când de
turci, când de tătari!”/  Ai noștri
luau cel mai adesea drumul
pribegiei, spre munți, păduri,
spre stufărișurile bălților, își
adăposteau familiile și bruma
de bunuri adunate în grabă și
de acolo hărțuiau sau luptau
fățiș cu liftele păgâne.  Și
poezia continuă: ,,Pe la case
când veneau,/ Ce credeți că
mai găseau?/ Scrum, tăciuni în
loc de case,/ Iar în loc de vite,
oase!” Așa ne-a fost dat nouă,
românilor, să fim așezați aici, la
porțile Europei, în calea tuturor
blestemățiilor și furtunilor!

Mai mult, uităm un

lucru iarăși esențial. Cele mai
multe dintre țările vest-eu-
ropene au fost imperii coloniale
sau continentale. La un mo-
ment dat, spre exemplu, Anglia
stăpânea o bună parte a lumii
cunoscute din Europa. Amer-
ica, Asia și Australia. Sute de
ani au cărat corăbiile pe mări și
oceane bogățiile țărilor subju-
gate  spre insula britanică.
Cum s-ar putea compara
România cu un așa colos? La
fel Spania, Franța, Italia, chiar
Belgia, Olanda, Portugalia.
Franța a fost și imperiu conti-
nental, ajungând în vremea lui
Napoleon să stăpânească o
bună parte din Europa, nordul
Africii, iar armatele imperiale
au ajuns până în inima Rusiei.
Germania și Austria au format
un mare imperiu continental,
un adevărat ,,cimitir” al
popoarelor  europene. Iobagii
români trudeau din greu pe
pământul transilvan, pentru ca
să țină în spinare Curtea de la
Viena. Acolo se huzurea, se
dansa, se cânta, se studia, aici
se muncea! Italia este
moștenitoarea Imperiului
Roman, ea însăși o mare put-
ere  europeană. Nu mai vorbim
de turci sau de ruși, deși
cunoaștem câte bogății au
răpit din Principatele Române
și apoi din România. Numai
zecile de vagoane cu tezaurul
românesc, cu valorile de artă
trimise la Moscova, care nu s-
au mai întors niciodată, dacă
ar fi să le amintim! Să nu zică
cineva că atunci când a fost
cucerit un popor, un teritoriu,
ocupantul s-a purtat cu
mănuși, pentru ca să arate cât
e de civilizat, de manierat, de
creștin! Europenii noștri,
creștini botezați, s-au dus pe

pământ american, au găsit
acolo populații băștinașe prim-
itive, care trăiau însă după co-
duri  de o înaltă ținută morală.
Ai noștri, fie că au fost englezi,
fie spanioli sau alte etnii, le-au
dat cioburi de sticlă colorată și
au primit, în schimb, aur. Ai
noștri, europenii colonialiști, au
sechestrat un rege băștinaș,
au promis localnicilor că-l vor
elibera, dacă aceștia le vor da
aur. Și au cărat bieții oameni,
cu carele, căruțele și trăistuțele
aur să-și răscumpere
conducătorul, iar când n-au
mai avut ce să aducă, eu-
ropenii noștri i-au măcelărit și
pe ei și pe regele lor!
Frumoasă comportare! Eu-
ropenii noștri au mers cu sabia
într-o mână și cu crucea în
alta, decimând o populație
băștinașă nevinovată. Milioane
de morți au rămas în urmă,
pământ amestecat cu sânge.
Europenii noștri au dus apoi
alți europeni pe noile
pământuri, ca să le
muncească și să le populeze.
Azi, populație băștinașă pe
continentele american și aus-
tralian mai este foarte puțină,
majoritatea sunt venetici din
cele patru zări, dar mai ales din
Europa.

Noi, românii, n-am dus
războaie de cucerire. N-am
luat bucata nimănui. Ne-am
apărat-o pe-a noastră, așa
cum am putut. Am avut întot-
deauna conștiința că există un
Dumnezeu, care știe toate,
vede totul și judecă pe toți.
Adesea am fost jefuiți de copii,
de vite, de bucate, de bani și
de alte bogății ale solului și
subsolului. Adesea au vrut să
ne fure și sufletul sau să ni-l
pervertească. Adesea au vrut

să ne fure limba sau măcar să
ne-o strice. La fel și doina și
credința. Ne-am apărat cum
am putut și am lăsat pe câm-
purile de luptă știute și neștiute
mii și mii de morți, ca să ne
apărăm hotarele, pământul,
casa, biserica, cimitirul, copiii,
nevasta și tot ce ne-a fost drag
și scump. Faptul că am răzbit
prin istorie până azi, cel mai
adesea strecurându-ne printre
cizmele celor mari și puternici,
este o dovadă că ne-a iubit
Dumnezeu. Poate că am fost
mai puțin păcătoși decât alții!

Chiar dacă azi casa
românească e mai mică și mai
săracă decât palatul sau vila
englezească, germană,
spaniolă, austriacă etc., e mai
curată și mai binecuvântată.
Nu e clădită pe sângele, pe
lacrimile și pe blestemele al-
tora.  Am avut o filozofie de
viață, bazată pe o experiență
milenară, care s-a concretizat
în proverbe de genul: „Mai bine
sărac, dar curat!”, „Banul furat
nu ține de cald!”, „Nimănui să
nu faci rău, că te vede Dum-
nezeu!”

Există  un Judecător
Suprem pentru toți și pentru
toate și am convingerea că nu
va lăsa să piară acest popor
sărac, umilit și batjocorit ade-
sea de puternicii zilei, care mai
bine a stat hămesit de foame,
decât să răpească pâinea de
pe masa altora. Cât mă
privește, aș fi mai fericit să stau
într-un bordei al meu, decât în
palatul unui tâlhar de drumul

mare!

●


