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APEL LA REFERENDUM
Iubiţi credincioşi,
Cum bine ştim, familia este alcătuită din tată, mamă şi
copiii lor. Ea este întemeiată de Însuşi Dumnezeu în Rai.
„Şi-a făcut Dumnezeu pe om, după chipul Său; după
chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi
Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: creşteţi şi vă înmulţiţi
şi umpleţi pământul şi-l supuneţi” (Facere 1, 27-28).
Când spunem „familie tradiţională” alcătuită din tată,
mamă şi copiii lor trebuie să precizăm (să reţinem) că ea a
fost întemeiată de Însuşi Dumnezeu în Rai, cum am
menţionat mai sus.
Cei care nu recunosc faptul că „familia tradiţională” a
fost întemeiată de Dumnezeu vor să trăiască, să formeze o
familie alcătuită din două persoane, de acelaşi gen (din doi
bărbaţi sau două femei); într-o astfel de familie se înţelege
că nu mai are loc naşterea de copii rânduită de Dumnezeu
pentru dăinuirea neamului omenesc. Relaţiile lor intime,
trupeşti sunt nefireşti, împotriva firii, împotriva rânduielii
lui Dumnezeu; aceste relaţii păcătoase se numesc
„sodomie”, de la cetatea Sodoma unde oamenii stăpâniţi
de acest păcat au fost pedepsiţi cu „ploaie de pucioasă şi
foc” (Facere 19,24).
Sfântul Apostol Pavel spune că pe cei stăpâniţi de
păcatul sodomiei Dumnezeu „i-a lăsat la mintea lor fără
judecată, să facă cele ce nu se cuvin. Plini fiind de toată
nedreptatea…”(Romani 1, 28-29). Tot Sfântul Apostol ne
spune: „înfricoşător lucru este să cădem în mâinile
Dumnezeului celui viu” (Evrei 10,31) avertizând şi prin
cuvintele: „nu ştiţi oare, oare că nedrepţii nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: nici desfrânaţii…,

nici sodomiţii… nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”(I
Corinteni 6,9-10).
Dacă astăzi, cum vedem, este atâta tulburare,
aceasta se datorează faptului că, o parte din oameni L-au
părăsit pe Dumnezeu prin păcatele lor, îndeosebi păcatul
sodomiei, prin care se urmăreşte desfiinţarea familiei
întemeiate de Dumnezeu: bărbat şi femeie căsătoriţi prin
Taina Cununiei, născând copii, potrivit darului lui
Dumnezeu: rodnicia naşterii de copii.
În încheierea acestor rânduri, vă îndemnăm părinteşte,
iubiţi credincioşi, să luaţi osteneala aducătoare de mântuire
în ziua referendumului(6-7 octombrie a.c.) şi să votaţi
pentru familia întemeiată de Dumnezeu. Aceasta să o faceţi
ca o mărturisire că sunteţi trăitori cu adevărat ai poruncilor
lui Dumnezeu, împlinind cuvintele Mântuitorului nostru
Iisus Hristos: „oricine va mărturisi pentru Mine înaintea
oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui
Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine
înaintea oamenilor şi Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui
Meu, Care este în ceruri”(Matei 10,32-33).
Să mergem cu toţii în ziua referendumului să-L
mărturisim pe Hristos, adică să votăm pentru familia
întemeiată de Dumnezeu în Rai: bărbat şi femeie, soţ şi
soţie, tată şi mamă împreună cu copii născuţi prin
binecuvântarea lui Dumnezeu.
Cu binecuvântări părinteşti,
† PIMEN
† DAMASCHIN
ARHIEPISCOP
EPISCOP VICAR
AL SUCEVEI
AL SUCEVEI
ŞI RĂDĂUŢILOR
ŞI RĂDĂUŢILOR

Ideologia de gen şi identitatea copiilor noştri
În ultima perioadă, în legislaţia românească au intervenit
modificări în ceea ce priveşte educaţia copiilor. Astfel, prevederi
ale Convenţiei de la Istanbul au fost transpuse în legislaţia internă,
cu privire la educaţie, prevăzându-se în mod expres că Ministerul
Educaţiei Naţionale are obligaţia de a efectua demersurile
necesare pentru a include în curriculumul şcolar al fiecărui nivel
de educaţie şi abordări didactice referitoare la rolurile de gen.
În Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse
şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea
violenţei domestice, aprobată prin HG 365/24.05.2018, sunt
prevăzute în mod expres: organizarea unei campanii de informare

şi educare privind eliminarea stereotipurilor de gen, modelelor
culturale, obiceiurilor şi tradiţiilor ce influenţează direct
concilierea vieţii profesionale cu viaţa familială, includerea în
programa şcolară a unor noţiuni privind egalitatea de gen,
integrarea perspectivei de gen în manualele şcolare, combaterea
stereotipurilor de gen în rândul tinerilor şi organizarea unei
campanii de sensibilizare şi promovare a rolului şi importanţa
dezvoltării abilităţilor non-cognitive la adolescenţi, cu accent pe
eliminarea stereotipurilor.

(continuare în pagina 2)
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Ideologia de gen şi identitatea copiilor noştri
Definiţia „stereotipurilor de gen”
Ca să înţelegem ce va fi combătut în manualele şcolare drept
„stereotipuri de gen”, ne ducem tot în lege şi aflăm că „prin
stereotipuri de gen se înţeleg sistemele organizate de credinţe şi
opinii consensuale, percepţii şi prejudecăţi în legătură cu
atribuţiile şi caracteristicile, precum şi rolurile pe care le au sau
ar trebui să le îndeplinească femeile şi bărbaţii”. Aceste convingeri
- despre rolurile pe care noi ştim că le îndeplinesc femeile şi
bărbaţii - trebuie aşadar „combătute”. Cu alte cuvinte, noua lege
defineşte stereotipurile de gen drept ceea ce noi credem sau am
fost învăţaţi să credem că trebuie să îndeplinească o femeie în
calitatea ei de femeie şi un bărbat în calitatea lui de bărbat. Acestea
trebuie combătute în manualele şcolare, iar adolescenţii trebuie
„sensibilizaţi” în sensul eliminării convingerilor despre ce credem,
în general, că reprezintă rolul femeii şi al bărbatului.
Copiii noştri nu vor mai învăţa aceste „stereotipuri de gen”,
precum, de exemplu, acela că intră în rolul unei femei să nască,
să îşi crească copiii, să îi educe ori acela că intră în rolul unui
bărbat să îşi ocrotească familia, să-i confere sentimentul de
siguranţă, să le asigure un mediu sigur de dezvoltare, să le dea
sentimentul de putere prin rolul său de apărător al familiei. Cu
alte cuvinte, ideologia de gen a devenit o realitate juridică, cu
care se confruntă în prezent familia şi educaţia, ele fiind obligate
să accepte ideea potrivit căreia genul nu este cel în care ne-am
născut, ci este cel în care ne identificăm.
Avem nevoie de referendumul pentru definirea
termenului de soţi
Potrivit Statutului de la Roma, genul era definit funcţie de
datul biologic al individului. Această definiţie a genului ca dat
biologic înseamnă că fiecare este genul funcţie de sexul în care sa născut: fetiţele - pentru că s-au născut fetiţe, având sex feminin
- au genul de femeie, iar băieţii - pentru că s-au născut cu sex
masculin - au genul de bărbat. Aceasta era definirea genului funcţie
de datul biologic, adică funcţie de sexul cu care s-a născut
individul.
Această concepţie juridică a primit o dezlegare şi o viziune
nouă prin Convenţia de la Istanbul, convenţie care are titlul
„Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva
femeilor şi a violenţei domestice” şi care, spre deosebire de
Statutul de la Roma, a definit genul ca fiind un construct social.
Astfel, potrivit tezei finale a literei c, art. 3 din Convenţie,
genul este definit ca fiind construct social, funcţie de rolurile de
gen pe care o societate le consideră adecvate. Adică, într-un fel,
această definiţie raportează accepţiunea genului la concepţia
societăţii respective.
De aceea este foarte important ca fiecare dintre noi să ne
spunem punctul de vedere cu privire la ceea ce consideră
societatea românească drept adecvat în ceea ce priveşte definirea
genului şi a rolurilor de gen. De aceea, în aceste condiţii,
referendumul pentru definirea în Constituţie a termenului de soţi
ca fiind bărbat şi femeie devine crucial pentru că ocroteşte - la
nivelul cel mai înalt juridic - cei doi termeni de bărbat şi femeie.
14 state au definit deja în constituţiile lor, înaintea noastră,
căsătoria ca fiind uniune între un bărbat şi o femeie, tocmai pentru
a-şi apăra copiii. Suntem în prezenţa unei realităţi noi, iar noi
trebuie să facem faţă acestei realităţi, în primul rând conştientizând
ceea ce se întâmplă. Ideologia de gen vine în cuprinsul ei cu
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definiţii ca noţiunea de egalitate de gen - care nu înseamnă
egalitatea dintre femeie şi bărbat, ori ca noţiunea de roluri de
gen, în paradigma cărora o femeie e femeie doar pentru că îşi
asumă rolul de femeie, o femeie e mamă doar pentru că „joacă”
rolul de mamă.
Ideologia de gen învaţă copiii că o fetiţă e fetiţă doar pentru
că a fost îmbrăcată în roz; un băiat e băiat doar pentru că a primit
avioane şi puşti drept jucării, că, dacă ar fi primit păpuşi, atunci
el n-ar mai fi fost băiat, ar fi fost fetiţă; că, de fapt, rolurile de gen
sunt cele pe care ni le alegem, fără legătură cu sexul cu care ne
naştem. Acest complex de elemente noi pe care le aduce ideologia
de gen reprezintă o paradigmă nouă, o realitate nouă, pe care
familia românească este pusă în faţa situaţiei de a o asimila, aşa,
peste noapte.
Egalitatea de gen nu înseamnă egalitatea între bărbat şi
femeie
Părinţii trebuie să se raporteze la această nouă paradigmă,
în primul şi în primul rând începând prin a-şi cunoaşte drepturile

lor ca părinţi. În momentul în care va veni copilul de la şcoală şi
va spune părinţilor că este invitat la o activitate şcolară, părinţii
trebuie să cunoască drepturile pe care le au atunci când semnează
acordul cu privire la participarea copilului la respectiva activitate.
O astfel de activitate desfăşurată în provincie a fost cea din
luna februarie anul acesta, în Vrancea, în care liceenilor din oraşul
Focşani o persoană transgender le-a spus că „este extraordinar
de recompensator să facem exerciţiul să gândim dincolo de
binaritatea masculin - feminin, pentru că fiecare avem în noi - fie
că e 0,1%, fie că e 70-80% - din genul pe care îl are sau se
consideră celălalt. Şi la fel de bine, şi la fel de valabil sunt acele
identităţi care sunt nonbinare, care nu aparţin nici genului
masculin, nici genului feminin. S-ar putea să aparţină amândurora
în proporţii diferite şi variabile sau nici unora”. Li s-a mai spus
copiilor: „Identitatea de gen şi orientarea sexuală sunt două lucruri
diferite, care se pot combina în orice fel posibil. Genul e aici
(arătându-se spre cap), dar există persoane trans care sunt
heterosexuale, care pot fi homosexuale şi care sunt homosexuale
sau orice altă identitate sexuală, orientare sexuală. Se pot îmbina
în foarte multe feluri”. Acestea au fost cuvintele ce au fost spuse
în faţa copiilor într-o activitate educaţională.
Părinţii care şi-au dat sau nu acordul cu privire la participarea
copiilor lor la astfel de activităţi educaţionale ar trebui să ştie:
care sunt drepturile lor ca părinţi în concurs cu activitatea
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Ideologia de gen şi identitatea copiilor noştri
educaţională; ce înseamnă rol de gen, identitate de gen, egalitate
de gen; ce înseamnă activităţi educaţionale care au în titlu
combaterea violenţei împotriva femeilor - care este şi titlul
Convenţiei de la Istanbul - şi ce alte noţiuni mai învaţă copiii lor
în cadrul acestor activităţi ce au un titlu nobil şi absolut legitim
ca cel al combaterii violenţei împotriva femeilor.
Pentru aceasta, un părinte trebuie să ştie conţinutul noţiunilor
care sunt puse în discuţie în activitatea educaţională la care
urmează să participe copilul său.
Aşadar, trebuie să se ştie că egalitatea de gen nu înseamnă
ceea ce noi am crede la prima vedere, respectiv egalitatea dintre
femeie şi bărbat, ci, aici, se pune accentul pe gen. Adică eu, ca
individ, pot îndeplini în mod egal un rol de gen sau altul. Pot fi
1% femeie, deşi am sex de femeie, dar în realitate mă simt 80%
bărbat. Deci, în mod egal pot fi celălalt gen, la fel cum pot să nu
am nici un gen, să fiu o entitate nonbinară, toate acestea astfel
cum au fost învăţaţi copiii din Vrancea.
În paradigma ideologiei de gen, definiţia rolurilor de gen
este ansamblul de atribute pe care o persoană şi le asumă, şi nu
cele cu care s-a născut. Toate acestea, cumva, pentru a fundamenta
ideea că rolul de gen este doar funcţie de alegerile noastre, şi că
un băiat e băiat doar pentru că a fost îmbrăcat în albastru şi pentru
că a primit jucării de băiat. Mai mult, el nu este băiat pentru că sa născut cu sex de băiat, ci pentru că a primit nume de băiat.
Aceasta afirmă, în esenţă, ideologia de gen. Aceasta învaţă copiii
noştri.
Drepturile părinţilor privind educaţia propriilor copii
Este foarte important să cunoaştem toate aceste definiţii,
pentru a ne apăra copiii, pentru că avem această posibilitate în
baza dreptului prevăzut de art. 29 alin. 6 din Constituţia României,
de a asigura educaţia copiilor în concordanţă cu propriile noastre
convingeri ca părinţi. Acest drept este prevăzut nu numai în
Constituţie, ci şi în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene, unde se statuează foarte clar dreptul părinţilor de a
asigura educarea şi instruirea copiilor potrivit propriilor
convingeri religioase, filozofice şi pedagogice.
Părinţii ar trebui să cunoască toate aceste aspecte, înţelegând
că ceea ce învaţă copiii astăzi nu este ceea ce am învăţat noi şi de
aceea trebuie să facem acest efort cognitiv de a şti ce semnăm
când ne dăm acordul pentru participarea copiilor la activităţi
educaţionale, în sensul de a şti exact ce înseamnă noţiunile şi
temele abordate pentru că în discuţie este însăşi fiinţa copilului
nostru aflat încă în formare.
Totodată, art. 12 din Convenţia de la Istanbul, ratificată de
România în mai 2016, stabileşte că statul care a ratificat Convenţia
- în cazul nostru România - se obligă să schimbe modelele sociale,
culturale şi de comportament, bazate, printre altele, pe rolurile
nestereotipe de gen, stereotipiile de gen fiind ceea ce credem noi
că intră în atribuţiile unei femei ori ale unui bărbat, ca roluri pe
care ei le îndeplinesc. Aşadar, acestea trebuie înlăturate în
viziunea ideologiei de gen, pentru ca noi să putem avea egalitate
de gen, adică să putem îndeplini în mod egal orice rol de gen,
funcţie de alegerile noastre individuale, nu funcţie de ceea ce am
fost învăţaţi că suntem şi facem ca femei şi ca bărbaţi.
Când distincţia naturală dintre bărbat şi femeie dispare
Este lăudabil ceea ce au făcut cultele creştine din statele din
jurul nostru care au realizat o amplă activitate de conştientizare
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în interiorul creştinilor cu privire la aceste realităţi noi, în aşa fel
încât părintele, în deplină cunoştinţă de cauză, adică în mod drept,
să poată lua o hotărâre, nu doar să se bazeze pe autoritatea şcolii.
Aşa s-a ajuns ca state din jurul nostru să nu ratifice Convenţia de
la Istanbul, cu titlu de exemplu citând argumentul Curţii
Constituţionale a Bulgariei, care a afirmat că „în Convenţie, prin
definirea genului ca fiind un construct social, graniţele de gen
dintre bărbaţi şi femei sunt relativizate şi, dacă societatea îşi pierde
abilitatea de a distinge între femeie şi bărbat, lupta împotriva
violenţei exercitate asupra femeii devine ceva formal, un
angajament neîmplinit”.
Spre deosebire de statele din jurul nostru, în România,
Convenţia de la Istanbul a fost ratificată, iar prevederile ei au
fost transpuse în legile interne. Însă ceea ce trebuie să ştim noi,
părinţii creştini, dar şi toţi românii care ţinem la valorile familie
şi educaţie, este că, odată conştientizată agresiunea pe care
această ideologie de gen o exercită împotriva fiinţei copilului
care ar putea ajunge să înveţe la şcoală că el nu este ceea ce s-a
născut, ci este ceea ce el singur alege să fie, noi suntem aceia
care ne putem apăra copiii invocând dreptul constituţional
prevăzut de art. 29 alin. 6 din Constituţia României.
În acest sens, zeci de mii de părinţi din ţară s-au mobilizat
şi continuă să se mobilizeze în vederea notificării Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei cu
privire la opoziţia lor împotriva introducerii ideologiei de gen în
educaţia copilului. Interesant este că autorităţile publice nu sunt
la prima încercare de introducere a acestor noţiuni în educaţia
copiilor. Astfel, la începutul anului, în planurile-cadru propuse
pentru învăţământul liceal apărea o disciplină nouă, intitulată
„Dimensiunea de gen de-a lungul istoriei”. Şi atunci, mii de părinţi
din toate judeţele ţării s-au mobilizat şi au transmis lipsa acordului
lor pentru modificările de acest gen vizate în propunerile făcute
pentru planurile-cadru la liceu.
În concluzie, este demn de remarcat capacitatea părinţilor
din România de a se uni pentru apărarea minţii şi sufletului
copiilor lor, cu notarea efortului constant, de lungă durată şi, din
păcate, din ce în ce mai intens faţă de ceea ce se reglementează
pentru copiii noştri.
De aceea, dacă ne pasă de generaţia de mâine a României,
dacă ne pasă de integritatea morală şi de firescul societăţii noastre,
fiecare dintre noi ar trebui să sprijine mai mult părinţii români
care încearcă să îşi apere copiii.
Să nu uităm ce spunea Papa Ioan Paul al II-lea despre
programul politic pentru anularea identităţii de gen a bărbatului
şi a femeii, pe care îl definea ca fiind noua „ideologie a răului”,
iar Gabrielle Kuby explica presiunea acestei ideologii asupra
educaţiei copiilor prin aceea că „pentru a crea noul om gender
trebuie acaparat tineretul - cât mai devreme posibil”.
Demnitatea oricărei persoane este corolarul tuturor
drepturilor omului, indiferent de sexul şi orientarea ei sexuală,
dar aceasta nu înseamnă că viitorul ţării, copiii României, trebuie
educaţi conform ideologiei de gen, ci că ei trebuie educaţi potrivit
interesului superior al copilului, fără relativizarea fiinţei lor întro perioadă de creştere şi dezvoltare.
Avocat Ana Corina Săcrieru
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Povestea altfel a zilei de 1 Decembrie 1918
Ca să rămână vie, istoria trebuie să vorbească şi despre
oameni, nu numai despre evenimente, cifre şi documente. Dacă
nu ar fi aşa, actul Marii Uniri de la Alba Iulia din 1918 ar rămâne
doar un eveniment abstract, despre care vom vorbi cu entuziasm
şi patos la fiecare aniversare, dar pe care nu ni-l putem imagina.
Ziua măreaţă a neamului nostru, asemenea unui film, are şi un alt
fel de poveste. Ea este descrisă în cărţi, în amintirile unor
participanţi, în paginile presei timpului. Despre această poveste
altfel vorbim şi noi în rândurile care urmează.
În după-amiaza zilei de 23 noiembrie 1918, Vasile Niculescu,
un ceasornicar bătrân din Rădăuţi, împreună cu căpitanul Victor
Precup, cu feţele acoperite cu un strat gros de parafină pentru a
se proteja împotriva frigului, aterizau cu avionul Farman 40, nr.
3240, pe Câmpia Libertăţii de la Blaj. Ei zburaseră la minus 40
de grade, de la Bacău, fără paraşute, fără armament şi cu carlinga
deschisă, spre Blaj, pentru a aduce scrisoarea prim-ministrului
Ion I. C. Brătianu, aflat retras cu guvernul la Iaşi, către Consiliul
Naţional Român Central, şi un sac plin cu manifeste în favoarea
Unirii. La ora 18:00, după ce Vasile Suciu, preşedintele
Consiliului Naţional Român din Blaj, a anunţat în restaurantul
Patria din oraş, în şedinţă festivă, vestea că românii transilvăneni
se vor uni cu ţara la Alba Iulia pe 1 decembrie, cei doi piloţi au
zburat spre Bacău cu documentul oficial al hotărârii şi cu
semnăturile românilor care şi-au exprimat această dorinţă înscrise
pe pânza avionului. Aşa debuta evenimentul de la 1 Decembrie
1918, pe... 23 noiembrie!
O zi cu ninsoare şi steaguri
Duminică, 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, vântul bătea
tăios şi era frig. Vârtejuri reci de ninsoare şi lapoviţă măturau
oraşul. Zeci de mii de ţărani, mii de mineri, intelectuali, cu fanfare
şi steaguri tricolore în frunte, unii cu copii în braţe, porneau din
toate colţurile Ardealului, cu sănii, cu trăsuri, cu trenuri, cu căruţe,
călare sau pe jos spre Alba Iulia. „Vin, tot vin, ca puhoaiele verii,
cuprind oraşul de jos, îl îneacă în cântece şi chiote, cu fâlfâiri de
steaguri tricolore, cu vuiet de păsuri, şi urcă toţi spre poarta lui
Mihai Viteazul, în faţa căreia este o mare de feţe, de drapele şi de
căciuli încetinate”, îşi amintea un participant. Cu o zi înainte de
Marea Adunare, moţul Vasile Copilu Cheatră, copilandru pe
atunci, pornise şi el spre Alba Iulia, cântând cu fetele şi feciorii
„Răsunetul” lui Andrei Mureşanu. Avea un unchi, Gavrilă, felcer
la o unitate militară din oraş, care locuia în apropierea gării. Când
a ajuns la el, ograda casei acestuia era ticsită de oaspeţi, de care
se ocupa mătuşa Saveta. Şi-a găsit cu greu un loc unde să se
întindă, dar n-a închis ochii nici o clipă, pentru că oraşul vibra de
cântece şi chiuituri.
Cu numai patru zile înainte de 1 decembrie, Samoilă Mârza,
un tânăr ostaş încadrat în serviciul topografic al armatei austriece,
tocmai se întorsese acasă, la Galţiu, judeţul Alba, de pe frontul
din Italia. În dimineaţa acelei duminici a pornit-o şi el spre Alba
Iulia, după ce a realizat trei fotografii cu sătenii din localitate
care mergeau la Marea Adunare Naţională. El avea să ajungă,
întâmplător, „fotograful Unirii”, deoarece angajatul oficial pentru
această treabă, ungurul Arthur Bach, nu era de găsit. Samoilă
pornise spre oraş pe jos, aproape 11 km, ducând pe o bicicletă
aparatul cu burduf, trepiedul şi clişeele de sticlă pentru fotografii.
Neavând acces în casina (adunarea) din Garnizoana Regimentului
50 austriac, unde intraseră cei 1.228 de delegaţi, devenită ulterior
evenimentului Sala Unirii, pentru că nu poseda „credenţional”
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(permis), avea să realizeze vreo 14 instantanee din mulţime şi
imagini cu tribunele oficiale, singurele fotografii ale marelui
eveniment. După aceea, le-a reunit în albumul „Marea Adunare
de la Alba Iulia în chipuri”, pe care l-a trimis regelui Ferdinand,
prim-ministrului Ionel Brătianu şi generalului Berthelot. Mai
târziu, delegaţia română la Conferinţa de Pace de la Paris avea
să-l prezinte participanţilor, alături de alte documente oficiale.
Acum ori niciodată
Petru Boantă, originar din Lunca de Jos, era primar în
comuna Petrila. Luptase mult timp să menţină trează ideea
românismului şi tradiţiile străbune în Ardealul ocupat de austroungari. Numele îi fusese maghiarizat forţat în Peter. În ascuns,
omul trimitea mai mereu, cu poştalionul, câte un ciubăr de brânză
Casei Regale şi chiar se întâlnise de câteva ori cu regele Carol I
şi mai apoi cu Ferdinand. În acea duminică de 1 Decembrie 1918,
însă, afectat şi abătut, regreta că nu putea să meargă şi el la Marea
Adunare, căci se afla, alături de alţi doi români, închis de unguri
într-o puşcărie de lângă Budapesta pentru „instigare”. Dar se
bucura de ceea ce urma să se petreacă acolo.
Peste munţi, la Iaşi, regina Maria a României, de două
săptămâni, sta la pat lovită de o gripă rebelă, cu febră mare, tuse
şi ameţeli, care o chinuia, şi înghiţea pastilele prescrise de medicul
Ion Mamulea.
În timp ce prin tot Ardealul circula un manifest comunist
maghiar, încă din noiembrie, prin care se încerca blocarea
proiectului unionist, 13 familii bistriţene din Şieu, plecate în
America înainte de izbucnirea Primului Război Mondial, puneau
mână de la mână pentru confecţionarea unui steag, ca nici un
altul, din mătase, cusut cu fir de aur, special pentru biserica din
satul lor, în cinstea Marii Uniri, despre care auziseră că se va
înfăptui. Minunatul drapel avea să călătorească însă pe mare timp
de un an...
Steaguri tricolore se confecţionau peste tot în Transilvania
pentru a fi purtate la marele eveniment. La Cuvin, în judeţul Arad,
tricolorul fusese sfinţit chiar în dimineaţa duminicii de 1
Decembrie 1918, în salvele celor 70 de gardişti români care aveau
să-l poarte spre Alba Iulia. La fel şi la Pinticu Tecii, din Bistriţa
Năsăud, unde sătenii scriseseră pe steag „Acum ori niciodată”.
„Acum ori niciodată” se cântase în surdină şi în satul
românesc Vereşmort, de pe valea Mureşului, în familia preotului
grec-ortodox Căpâlneanu, care ţinea în taină conferinţe pe tema
unirii în tot despărţământul Vinţu de Sus şi trimitea, împreună cu
soţia, ajutoare românilor închişi de unguri în temniţele din Cluj.
În casa lui s-a confecţionat, dintr-un steag unguresc decolorat,
drapelul pregătit pentru Marea Adunare, care avea să ajungă purtat
de delegaţi la Alba Iulia.
Martirul din Agrişeni
La Agrişeni, judeţul Cluj, fetele lucraseră şi ele un steag din
năfrămi, roşii, galbene şi albastre, împodobit cu panglici, mărgele
şi ciucuri din aur şi argint. Vineri, 29 noiembrie 1918, acesta era
gata. A doua zi, satul s-a adunat în curtea bisericii, în sunet de
clopot. Era nor şi o ceaţă trandafirie se aşternuse peste tot. După
Sfânta Liturghie, preotul Gheorghe Purdea a sfinţit steagul,
ridicându-l ca un brad în faţa sătenilor.
„Sâmbăta e ziua morţilor, dar pentru toţi românii din
Transilvania, deci şi pentru dumneavoastră, această sâmbătă este
ziua Învierii. De acum, toţi românii transilvăneni sunt liberi în
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Povestea altfel a zilei de 1 Decembrie 1918
ţară liberă! Şi semnul libertăţii noastre este steagul acesta”, le-a
spus el celor prezenţi.
Ioan Arion, un tânăr voinic care luptase pe front trei ani
pentru patria-mamă, fusese ales să fie portdrapelul celor 25 de
delegaţi pentru Marea Adunare. Se scurseseră doar trei săptămâni
de la semnarea, în pădurea de la Compiegne, în Franţa, a
Armistiţiului dintre Imperiul german şi puterile Antantei. „Jur că
acest drapel nu-l voi lăsa din mâini decât odată cu viaţa mea şi
voi ajunge cu el la Alba Iulia”, jurase tânărul în faţa celor prezenţi.
Şi, apoi, delegaţia a plecat cu trenul spre oraşul Marii Uniri.
Căile ferate erau aglomerate în ambele sensuri. Spre Alba,
mergeau delegaţii românilor. Alţii, militari unguri şi germani, se
retrăgeau spre casele lor cu armament şi echipament militar. Prin
gări, oamenii coborau şi încingeau hore pe peroane, cântau şi
chiuiau, arborau steaguri, în văzul gardiştilor maghiari care păzeau
căile ferate. La Zalău, soldaţii unguri smulseseră steagurile
tricolore şi le călcaseră în picioare, dar soldaţii români aflaţi acolo
năvăliseră peste ei, luându-le 30 de puşti. După staţionarea la
Teiuş, unde se insistase ca românii să predea puştile, când trenul
s-a pus în mişcare, un tir încrucişat de arme de foc, pornit de la
etajul gării şi dintr-un tren german staţionat pe o altă linie, loveşte
ultimul vagon în care se afla Ioan Arion, cu drapelul în mână.
Ploaia de gloanţe l-a atins drept în inimă, omorându-l fulgerător.
Aşa a ajuns la Alba Iulia acest martir al Marii Uniri cu
tricolorul în mână, cum jurase. Trupul i-a fost aşezat pe un catafalc
în biserica ortodoxă din Maieru, îmbrăcat în haine militare. Prin
faţa lui s-au perindat mii de români, a cuvântat generalul Leonte,
delegatul Armatei române din Regat la Marea Adunare Naţională,
care l-a sărutat pe frunte, au vorbit Vasile Goldiş, protopopul
Vasile Urzică şi preotul Florian Rusan, parohul din Maieru, iar
poetul Ovidiu Hulea a compus o poezie pe care fetele şi flăcăii
din Agrişeni aveau s-o cânte mult timp: „Nu mai plânge mamă
dragă/ Că mă plânge ţara-ntreagă.../ Numai eu zâmbesc acum/
Cum tot merg pe albul drum./ Că vedeam o ţară mare/ Parcă mai
n-avea hotare./ Şi-n ea numai fraţi români/ Dar nu robi, ci toţi
stăpâni...”
O roire de necrezut
Oraşul Unirii se îmbrăcase într-un veşmânt subţire de nea.
La ora 7:00 începea serviciul divin, iar la ora 10:00 se deschidea
Adunarea, care avea să fie urmată de „cetirea Rezoluţiei”, votarea,
dezbaterea articolelor Hotărârii de Unire, fără banchete şi mese
festive.
Participanţii sosiţi, cu purtătorii de steaguri tricolore şi cu
numele localităţilor din care veneau înscrise pe mari pancarte, cu
„alimente de lipsă” în trăişti, se aşezau la locurile deja stabilite şi
indicate de organizatorii care îi primeau la gară sau de către
membrii Gărzii Naţionale care asigurau ordinea. Cei veniţi de
departe erau cazaţi în cele două hoteluri din urbe şi luau masa fie
la restaurante, fie la „găzduitori” deja stabiliţi. La marea casină
intraseră delegaţii, mai multe femei îmbrăcate în costume
naţionale. Printre ele şi mama poetului Octavian Goga, care fusese
purtată aproape pe sus.
Pe la ora 12:00, după vreo trei ceasuri de aşteptare, un
freamăt general pune capăt cântecelor şi dansurilor. Când Marele
Sfat Naţional Român s-a pronunţat asupra Unirii, cineva din sală
a deschis fereastra şi a strigat: „S-a votat Unirea cu Patria-mamă!”
Episcopii Cristea şi Hossu citesc Rezoluţia, la auzul căreia un
tunet prelung izbucnit din piepturile celor 100.000 de participanţi
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cutremură văzduhul. De la tribune vorbesc apoi poporului Ştefan
Cicio Pop, Petru Groza, Silviu Dragomir, Iosif Jumaca, Aurel
Vlad.
„Ne-am văzut visul cu ochii”, îşi spun cei prezenţi. Unii
purtau la gât mărgele din căţei de usturoi, ca să prevină gripa ce
bântuia peste tot, medicii stăteau şi ei pregătiţi să intervină dacă
se întâmpla ceva.
„Era o roire de necrezut. Pe câmp se înălţau, ici-colo,
tribunele de unde oratorii vorbeau naţiei (...). În ziua aceea am
cunoscut ce înseamnă entuziasmul naţional, sincer, spontan,
irezistibil, organic, masiv, al oratorilor de la tribună”, scria mai
târziu Lucian Blaga, care se aflase şi el afară printre participanţi.
La Iaşi, cu câteva zile înainte de 1 decembrie, Radu Rosetti
le transmisese suveranilor solia din partea generalului Berthelot
de a se întoarce triumfali la Bucureşti. Pe 30 noiembrie, Familia
Regală pleacă spre Capitală cu trenul, după doi ani de pribegie.
Pe traseu, în fiecare gară, este primită cu urale şi muzici. La
Mogoşoaia, Familia Regală este întâmpinată de generalul
Berthelot şi de câţiva ofiţeri francezi, englezi şi români, în frunte
cu generalul Prezan. Apoi intră triumfătoare, călare, în oraş, pe
şoseaua Kisseleff, pe sub Arcul de Triumf, se opreşte în Piaţa
Victoriei, unde este întâmpinată cu pâine şi sare, trece prin faţa
statuii lui Mihai Viteazul şi ajunge la Mitropolie, unde se ţine un
Te Deum. La ieşirea din biserică, generalul Grigorescu îi
înmânează regelui bastonul de mareşal, după care familia porneşte
spre Cotroceni. Regele Ferdinand, însoţit de prinţul Carol, merge
la palat, unde îi primeşte în Sala Tronului pe reprezentanţii
delegaţiei transilvănene, în frunte cu Vasile Goldiş, care i-au
prezentat suveranului actul de unire. „În această zi plină de cea
mai curată bucurie, când venind ca soli din frumosul Ardeal miaduceţi hotărârea de la Alba Iulia, luată de un popor întreg de a fi
unit de-a pururea cu Regatul Român, vă zic din adâncul sufletului:
Bine aţi venit între zidurile acestui palat, care a fost martor celor
mai mari evenimente din istoria modernă română”, a spus regele.
Aşa se încheia ziua în care „români din patru unghiuri,
bărbaţi, bătrâni şi tineri, învăţători, preoţi şi ţărani”, cum scria
presa vremii, se grăbiseră spre marele praznic de la Alba Iulia,
unde se pecetluia soarta neamului. Sufletele lor erau pătrunse de
amintirile marii cetăţi. Acolo au vorbit ei cu curaj, căci dacă nu
ar fi îndrăznit nici atunci, ar fi grăit cândva pietrele.
Pe 14 noiembrie, la primirea la Iaşi de către rege a delegaţiei
bucovinenilor care îşi anunţau hotărârea de a se uni cu ţara, regina
nota în jurnal, oarecum copleşită de ceea ce urma să se petreacă:
„Parcă îmi venea ameţeală când îmi dădeam seama de mărinimia
soartei. Nu e vorbă, pornise poporul nostru în război cu cântecul
pe buze, fiindcă se ducea să lupte pentru visul lui de veacuri, însă
între timp se iviseră clipe atât de grele, încât azi aproape mă
temeam să privesc lumina zilei”. Pentru ca în seara de 1
decembrie, la Cotroceni, regina Maria, încă afectată de gripă, să
scrie în jurnal: „Ne-am întors! Cu adevărat, ne-am întors acasă
după un surghiun de doi ani. Să îndrăznesc oare să rostesc marele
cuvânt? Ne-am întors triumfători!”
Aşa şi era. Românii se întorseseră triumfători acasă, în istorie,
după o lungă şi dureroasă despărţire, nedreaptă, suferită atâta
amar de vreme. Şi tot aşa se încheia povestea altfel a zilei de 1
Decembrie 1918, pentru ca ea să rămână vie în inimile românilor
până azi!
Dumitru Manolache
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Ileana, principesa cu suflet milos
Ne aflăm în anul Centenarului României, când fiecare român
ar putea să se întrebe dacă istoria ţării sale îi este cu adevărat
cunoscută. Totodată, 2018 ar putea fi anul în care mentalitatea
deformată de falsa istorie învăţată în comunism ar putea acum
să se îndrepte. Ar fi un timp potrivit pentru noi toţi să înţelegem
importanţa marilor personalităţi ale trecutui nostru, iar Familia
Regală a României merită din plin să-şi recapete locul în istorie.
Am văzut recent premiera piesei de teatru „Ileana, Principesă
de România”, dramatizată după romanul „Trăiesc din nou”,
publicat în 1951 de principesa Ileana. Nu este nici o exagerare
când vă spun că publicul avea lacrimi în ochi la finalul
spectacolului, în timp ce aplauzele au curs 20 de minute, timp în
care, pe un ecran, erau proiectate imagini din viaţa prinţesei.
Spectacolul omagiază memoria principesei Ileana a

României, Arhiducesă de Austria (1909-1991), cu o viaţă ce s-a
desfăşurat între îndatoririle princiare şi viaţa de familie, cu o
dăruire de sine desăvârşită în vremea celui de-al Doilea Război
Mondial, cu exilul forţat şi dorul după ţara pe care a iubit-o atât
de mult şi cu viaţa trăită în rugăciune după intrarea în monahism.
Felul în care a trăit această fiică a Regelui Ferdinand şi a
Reginei Maria arată cât de bine şi-a înţeles menirea în lume, cât
de devotată a fost poporului român, dar şi cât de mult L-a iubit
pe Hristos, încât, de la vârsta de 52 de ani, în exilul american, a
devenit monahie cu numele de maica Alexandra. Emoţia puternică
a acestei vieţi a fost adusă pe scenă de Liana Ceterchi, într-un
spectacol de tip one woman show, vreme de aproape două ore.
Momente din viaţa de copil, în vremea refugiului la Iaşi al
Familiei Regale în anii Primului Război Mondial, moartea fratelui
mai mic Mircea, propria nuntă de la Sinaia cu prinţul Anton de
Habsburg, aducerea pe lume a celor şase copii, activitatea de
soră pe front, moartea mamei sale, şicanele făcute de fratele său,
Carol al II-lea, îndepărtarea de România sa dragă odată cu venirea
comuniştilor la putere, exilul care a urmat după 1948, la abdicarea
Regelui Mihai, intrarea în viaţa monahală. Toate acestea au fost
atât de sugestiv şi convingător puse în scenă, încât piesa de teatru
s-a transformat într-o veritabiă lecţie de istorie.
Faptul că Liana Ceterchi s-a apropiat de viaţa acestei prinţese
române nu este întâmplător. Mărturisea că a crescut şi s-a format
în comunism, când în manuale regalitatea era ponegrită şi
mincinos prezentată. Când a descoperit însă adevărul din cărţile
publicate după 1990 pe această temă, în memorii, jurnale,
biografii, cărţi de istorie, a fost complet uimită. S-a hotărât ca,
în acest an al Centenarului Marii Uniri, să aducă în atenţia tuturor
faptele principesei. Proiectul său este realizat prin Asociaţia
Femeilor din Teatru „If…/…Dacă” pentru Femei, în parteneriat
cu alte instituţii culturale. Spectacolul este itinerant, jucându-se
nu doar în săli de teatru, ci şi în spaţii neconvenţiale, scenariul
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fiind semnat de Edith Negulici, iar regia de sunet şi video de
Luca Achim şi Teodora Toader.
Slujirea aproapelui şi a lui Dumnezeu
Principesa Ileana de România s-a născut la 23 decembrie
1909, la Bucureşti, în sunetul a 21 de salve de tun, ca un copil
regal. La 21 ianuarie 1991, pleca la Domnul în murmurul
rugăciunilor rostite la Mănăstirea „Schimbarea la Faţă” din
Elwood, Pensylvania, SUA, pe care a fondat-o şi a cărei stareţă a
fost până la sfârşitul vieţii. S-a bucurat de o educaţie aleasă, limbi
străine a învăţat de la mama sa, Regina Maria, muzică de la George
Enescu, istorie de la Nicolae Iorga, artă plastică de la Ion Jalea şi
Jean Steriadi.
A fost pasionată de iahting şi a obţinut brevetul de căpitan
de cursă lungă, fiind singura femeie din România cu această
calificare. A fost crescută în dragoste de România, de neamul
nostru şi de credinţa ortodoxă. Ea şi prinţul Anton de Habsburg
au locuit la început în Austria, iar când ţara a fost anexată
Reichului german, în 1938, naziştii le percheziţionau adesea
castelul, pentru a preveni eventuale comploturi dinastice. În acea
perioadă, prinţesa Ileana a început un curs de instrucţie pentru
Crucea Roşie, pentru a cunoaşte munca de infirmieră. Când a
aflat că la Viena se află într-un spital militar un ofiţer român rănit,
l-a vizitat, dar constatând că, de fapt, sunt 30 de soldaţi români
răniţi, i-a ajutat pe fiecare cum a putut. Acesta a fost începutul
slujirii ei faţă de soldaţii români şi faţă de România. Pentru românii
răniţi care urmau să fie operaţi, a organizat la Sonnberg un spital
care a devenit operaţional în aprilie 1943. În vara acelui an, Ileana
a venit în România, unde s-a întâlnit cu oficialii Crucii Roşii pentru
a discuta despre extinderea muncii sale în folosul soldaţilor
români. S-a consultat cu prinţul Barbu Ştirbey, vechiul sfătuitor
al mamei sale, Regina Maria. Îi era greu să trăiască în Austria,
unde îndoctrinarea nazistă era de nesuportat şi se simţea datoare
să-i ajute pe cei care sufereau acolo, dar şi de România o durea
sufletul. Nu ştia ce să facă. Ştirbey i-a pus atunci întrebarea:
„Trebuie să te hotărăşti ce eşti: austriacă, nemţoaică sau
româncă?” A răspuns cu toată inima: „Sunt româncă!” Un an de
zile, principesa a făcut mai multe călătorii în România în slujba
misiunii pe care şi-o asumase, iar în cele din urmă, în primăvara
lui 1944, şi-a adus cei trei copii mici la Bran (Dominic, Maria
Magdalena şi Elisabeta), ceilalţi trei, mai mari, fiind deja înscrişi
la şcoli din Braşov încă din septembrie 1943. A început să lucreze
la Crucea Roşie din Braşov, servind ceai cald şi mâncare la cantina
gării soldaţilor sosiţi cu trenul. A ajutat la înfiinţarea unui spital
al Crucii Roşii, inaugurat pe 10 mai, de Ziua naţională a României.
A înfiinţat lângă Castelul Bran spitalul „Inima Reginei”, în onoarea
mamei sale, tot cu scop caritabil.
Forţarea Regelui Mihai de către comunişti să abdice la 30
decembrie 1947 şi ordinul ca membrii familiei regale să plece
din ţară definitiv au lăsat răni adânci în inima Principesei Ileana.
Exilul său şi al familiei a fost mai întâi în Elveţia, apoi în
Argentina, dar nu au fost bine primiţi decât în America. Aici a
vorbit în conferinţe despre situaţia grea şi nedreaptă din România.
Viaţa a încercat-o greu pe prinţesă, dar era obişnuită cu greutăţile.
Divorţul, moartea fiicei sale Maria Minola, a ultimului soţ, dar şi
credinţa sa profundă în Dumnezeu au făcut-o să aleagă calea
monahismului. A fondat mănăstirea ortodoxă de maici din Elwood
City pe când avea 52 de ani. Pentru dorul de România luase de
leac o mână de pământ pe care l-a purtat peste tot cu ea. Maica
Alexandra a venit o singură dată în România după plecarea
comuniştilor, în 1990, la 81 de ani, cu câteva luni înainte de a
pleca spre Împărăţia lui Dumnezeu.
Daniela Şontică

Nr. 88 – Septembrie 2018

Pagina 7

“Noi, secuii şi ungurii, ar trebui să începem prin a cere iertare
pentru crimele noastre faţă de români!”
NAGY ATTILA: “Cred că maghiarimea ar trebui să adopte,
în locul izolării cauzate de frustrările istorice, calea dublei
identităţi, calea biculturalităţii! Despre aceasta nu se vorbeşte,
deşi reprezintă o formă de păstrare a identităţii în relaţie de
armonie cu majoritatea! Ceea ce ar însemna asumarea istoriei,
chiar dacă, eventual, aceasta a fost nefavorabilă ungurimii şi
secuilor!
Uneori omul, ca să fie salvat, trebuie să-şi amputeze anumite
părţi ale corpului! Câteodată aşa este şi în istorie! După părerea
mea, o Ungarie mare în exces ar fi pus în pericol chiar existenţa
maghiarimii! Nimeni nu se gândeşte ce s-ar fi întâmplat în cazul
supravieţuirii Austro-Ungariei! Oare nu cumva a existat pericolul
ca ungurimea să se fi dizolvat în alte neamuri, care erau majoritare
în cea mai mare parte a Austro-Ungariei!? Trebuie să fim realişti:
Ungaria aşa-numită mare, mult prea idealizată, în mod nerealist,
de către naţionaliştii maghiari, nu mai era demult viabilă în sine!
Dacă am judeca aşa, am înţelege că Trianonul a venit ca un sfârşit
normal, natural, al Imperiului Austro-Ungar şi că durerea şi
frustrarea care i-au urmat au fost nefondate!
Merită reţinută, în legătură cu frustrarea istorică a
maghiarimii, afirmaţia lui Eugen Drewermann, teolog romanocatolic şi psiholog jungian, care zicea că, dacă cineva devine
frustrat, în urma unui eveniment oarecare, înseamnă că era şi
înainte! O identitate problematică, precum cea a maghiarimii, nu
se vindecă prin imagini neverosimile, cum e imaginea Ungariei
Mari, şi prin dureri/frustrări legate de această imagine, de
dispariţia ei, imagine care niciodată nu s-ar mai putea reface! O
frustrare nu se vindecă niciodată prin confruntare duşmănoasă
cu mediul, cum cred naţionaliştii maghiari! Şi nu reprezintă o
apărare a identităţii, a cărei problemă este boala în sine! Această
confruntare nu poate genera decât tensiuni! Din păcate aşa se
întâmplă în judeţul Covasna, prin primarul oraşului Sfântu
Gheorghe, Antal Árpád András, pentru care Ziua Naţională a
României reprezintă în fiecare an prilejul de a provoca tensiuni
interetnice!
Cred că de alt comportament avem nevoie noi, secuii şi
ungurii, în România, faţă de istorie, faţă de prezent, comportament
care ar putea decide viitorul nostru comun în bună înţelegere!
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Chiar un sociolog secui, Magyari Nándor László, profesor la
Universitatea Babeş-Bolyai, scria, că „în loc să plângem pentru
Trianon şi pentru ceea ce i-a urmat, ar trebui să ne confruntăm
cu ceea ce au simţit românii înainte de Trianon, adăugând la
asta şi suferinţele românilor în timpul ocupaţiei horthyste în
Nordul Ardealului”! Problema maghiarimii, sursa frustrărilor ei,
este neputinţă integrării, în conştiinţa naţională, a părţii întunecate
a neamului maghiar! Avea dreptate scriitorul evreu Kertész Imre,
care zicea că „maghiarimea este frustrată din cauza că n-a
conştientizat niciodată atrocităţile sale comise în istorie faţă de
alte neamuri, adică n-a avut curajul de a se confrunta cu propria
istorie”! Lipsa curajului duce totdeauna la frustrare şi la
idealizarea iluzorie a eroismului neamului!
Cred că, după ’89, noi, secuii şi ungurii, trebuia să începem
o altă eră, în România: cea a loialităţii faţă de Statul Român, pe
care încă n-am acceptat-o după Trianon. Ar trebui să începem
prin a recunoaşte public şi a cere iertare pentru crimele noastre
faţă de români! Cred că un astfel de gest ar fi însemnat o împăcare
istorică între două neamuri şi ar însemna începutul integrării
noastre, adevărate, în România. O integrare adevărată, fără
izolaţionisme şi separatisme, pe care încă n-am făcut-o!
Guvernul maghiar anterior guvernului Orban a făcut un gest
frumos faţă de România, când a acceptat ca ziua de 1 Decembrie
să fie sărbătorită, la Budapesta, într-un teatru renumit. Guvernul
Orban însă, ajuns la putere, a interzis acest lucru! Şi nu numai
atât, el a declanşat şi o retorică intensă antiromânească,
revizionistă! Să nu uităm însă că Orban este aliatul lui Putin, deci
nu trebuie ca noi, secuii şi ungurii, să cădem în capcana
revizionismelor. Trebuie să fim loiali Statului Român, căci
revizionismul serveşte unei cauze străine, nu cauzei noastre
comune! Nu vom câştiga nimic prin revizionism, istoria ne-a
arătat-o! Ocupaţia, administraţia horthystă, i-a discriminat pe
secui, chiar în secuime! Ungurii sunt cei care ne-au furat
identitatea noastră secuiască, asimilând-o cultural în maghiarime,
în timp ce, în cea mai mare parte a istoriei noastre, ne-au asuprit!
Viitorul nostru, dacă va fi, va fi comun. Dacă nu – nu va fi!”
Nagy Attila
Articol preluat din săptămânalul CERTITUDINEA
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Cuvânt înainte
Acum mulţi ani am avut ocazia să vizitez Muzeul
Luvru. Impactul pentru mine a fost unul definitiv, iar lucrul
acesta nu s-a datorat nicidecum aglomeraţiei nefireşti de
opere de artă, acea inflaţie de capodopere pe metru pătrat,
care a sfârşit prin a mă linşa optic şi sufleteşte, ci unei
„fericite” întâlniri, care avea să-mi lămurească definitiv
identitatea. La coada nesfârşită de turişti nerăbdători, care
aşteptau să savureze minunile lumii îngrămădite până la
sufocare una lângă alta, cu lăcomia specifică cuceritorilor,
care vor să-şi etaleze „prada”, mă aştepta o nebănuită
„capodoperă” românească. Un om, cam tuciuriu la faţă,

Şi dacă adevărul nu poate exista fără dreptate, iată că
lucrul acesta avea să mi se întâmple şi mie. Parcă de undeva
din cer, Dumnezeu simţiind ce este în inima mea, în marea
lui Pronie Cerească a făcut în aşa fel ca sufletul să mi se
aşeze înapoi în matcă. La câţiva paşi de la intrarea unde
zăcea fixată, parcă într-o nouă eternitate, statuia „vivantă”
a României contemporane, în sala rece a muzeului, ca
răsărită din pământ, îmi apăru în faţă statuia turnată în bronz,
în mărime naturală, a unui om ce părea a fi după
îmbrăcăminte, un ţăran român în portu-i popular, necorupt
de vremuri.
Avea în picioare opinci, din care creşteau în sus spre
brâu binecunoscuţii iţari. Omul stătea aşezat pe o stâncă

îmbrăcat într-un costum şifonat şi vechi, ce contrasta izbitor
cu îmbrăcămintea turiştilor veniţi din toate colţurile lumii
şi care ţinea într-o mână, o hârtiuţă mică ce tremura uşor
datorită aerului condiţionat de la intrare şi pe care era scris,
stângaci cu un pix, doar atât: REFUGIE ROUMAIN. Lumea
trecea pe lângă el, aruncându-i câte o privire piezişă,
neştiind ce să creadă: dacă este cumva un proaspăt manechin
al unei recente personalităţi adus de la celebrul muzeu al
figurilor de ceară din Londra, pe numele său Madame
Tussauds, sau poate un exponat târziu al curentului
hiperrealist în sculptură, neintuind că exponatul e viu şi că
face parte din reprezentarea spontană şi imprevizibilă a
ghetoului ex-comunist românesc, proaspăt revărsat în lumea
civilizată. Acel refugie roumain stătea nemişcat, ţinând într-

într-un fel atât de odihnit încât părea crescut din ea. Iia-i
ruptă la piept dezvelea un trup puternic, vânjos, ca trunchiul
unui stejar ce înfruntă deschis furtunile. Pe cap purta o
cuşmă asemănătoare războinicilor daci imortalizaţi pe
columna lui Traian. Curios, m-am apropiat de statuie şi
dintr-o dată, nu ştiu cum, un aer de nobilă singurătate m-a
cuprins, prin care simţeam cum trece o surdă durere. Aerul
vibra şi încerca să-mi spună ceva dincolo de cuvinte.
Ţăranul meu avea mâinile înlănţuite. Stătea cu ele în poală
ca şi cum nu le-ar fi băgat în seamă, ci mai degrabă vorbind
liniştit cu propriul lui destin. Era reprezentat singur, cel
care-l încătuşase nu se vedea. Dar el privea în sus, de parcă
şi-ar fi scrutat cu privirea pe cel ce-l înlănţuise. În ochi nu
avea niciun sentiment de ură, ci o nemaipomenită detaşare

o mână respectiva hârtiuţă cu numele „capodoperei”
respective, iar cu cealaltă implora, fără să-şi compromită
nicio clipă ţinuta statuară, ceva mărunţiş pentru
supravieţuire. M-am uitat pentru o clipă în ochii lui, iar el
a simţit, fără de niciun cuvânt, că l-am identificat. Şi-atunci
a clipit ca şi cum ar vrea să mă uite şi brusc s-a uitat în altă
parte. Un cumplit sentiment de inconfort sufletesc ca o
strângere de inimă m-a făcut să părăsesc locul cât mai
repede. Refuzând parcă să mă recunosc în peticul acela de
hârtie şi în privirea aceea necinstită, ca un gest de
autoapărare, m-am aruncat cu tot sufletul să mă cufund şi
să mă pierd cât mai repede în mulţimea capodoperelor
autentice din muzeu, care mă aşteptau.

superioară, aristocratică, prin care trecea vântul rece şi curat
al unei libertăţi interioare de neînfrânt. Ţăranul acela
înlănţuit îşi privea „cuceritorul” cu un zâmbet senin ca şi
cum i-ar fi şoptit: „Nu vezi că sunt nemuritor?!” Intrigat la
culme de starea aceasta sufletească pe care o degaja statuia,
de parcă sculptorul ar fi surprins printr-o inspiraţie de geniu
imponderabila demnităţii umane, m-am apropiat să văd ce
scrie pe soclu. Şi atunci cu respiraţia întretăiată, am citit:
DAC ÎNLĂNŢUIT. În clipa aceea pentru mine întreg
muzeul dispăruse şi eram numai noi doi. Un fior tainic ma cuprins. Îi simţeam în fracţiuni de secundă lanţurile pe
propriile-mi mâini, dar în acelaşi timp, de ce oare parcă, de
o eternitate îi purtam privirea? N-aveam de unde să ştiu
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atunci că fără de voia mea mă întâlnisem brusc cu absolutul
neamului meu. Au trecut ani şi încet, încet, am fost
înconjurat pe nesimţite de inflaţia de hârtiuţe pe care era
scris refugie roumain. Undeva, într-un soi de neant
contemporan, privirea aceea regală şi nemuritoare

Înviere fără de Răstignire. Iar viaţa domnului Sergiu
Mischie, ca a tuturor martirilor români pătimitori ai
temniţelor comuniste este tocmai această inocenţă a
neamului răstignită întruna.
Aveţi în mână o carte palimpsest, dar ce este oare

dispăruse. Mă obişnuiam încet şi sigur cu marea de amar a
degenerării româneşti. Şi totuşi, există clipe tainice, când
parcă eternitatea neamului tău te trezeşte din somnul inimii,
ce te cheamă să răspunzi: „Prezent!”
„Pesemne că lucrul acesta s-a întâmplat şi când am
deschis cartea domnului Sergiu Mischie, intitulată „Strigăt”.
De sub colbul „civilizaţiei” contemporane, privirea liberă
a acelui dac înlănţuit pe neaşteptate m-a străfulgerat din
nou. Pagină cu pagină, cartea te întoarce la temperatura
înaltă, morală a demnităţii de a fi român. Căci cel care a
scris-o, ca pe un „strigăt” al fiinţei lui, a fost el însuşi
înlănţuit fără ca cei care au făcut-o să-i fi putut măcar, pentru
o clipă, înrobi sufletul curat. Răzbate din rândurile scrise
cu atâta febrilitate acea libertate ţărănească paradoxală a

palimpsestul, dacă nu bucata aceea de papirus de pe care
se răzuie textul scris, ca apoi să se scrie altul? O cartestrigăt a istoriei acestui biet popor unde au fost scrise şi
apoi răzuite şi din nou scrise, suferinţă peste suferinţă, rană
deschisă din care încă ţâşneşte sângele a infinite şi tăcute
destine-dureri. Şi mai există în această carte, alături de
privirea dacului liber, privirea sublimă din înalturi a
vulturului de munte. Acel vultur despre care Sfântul Siluan
Athonitul spunea că avea vederea omului duhovnicesc, căci
de acolo, din înalţimea cerului, el putea vedea întinderile
nesfârşite ale acestui pământ, şi nu doar bucăţica aceea de
ogradă închisă de gardurile gospodăriei, pe care cocoşul
înconjurat de găinile sale, o considera şi o predica a fi lumea
întreagă.

neamului românesc, încătuşat de istoria cinică şi criminală
de care a avut parte, dar înălţat la libertatea de sine prin
propria-i credinţă nezdruncinată în Dumnezeu. Citindu-i
cartea, te simţi contaminat încet, încet de libertatea privirii
a acelui dac „înlănţuit” ce se uita la „cuceritorul” său, pe
care soarta „îl privilegiase” cu o pradă atât de nobilă, dar
pe care, fatalmente, nu putea s-o stăpânească. Şi poate de
aceea, în mod atât de firesc şi organic, cartea se numeşte
„Strigăt”. Nu acuta tenorului, ce împinge sunetul studiat
pe înălţimi muzicale, ci ultima respiraţie disperată a
sufletului românesc ajuns la liman. De pe culmea aceasta a
disperării, strigă dacul veşnic liber ca să ne trezim! Şi o
face aruncând în joc cu febrilitate totul: de la istoria
neamului românesc la suferinţele şi nedreptăţile vieţii sale,

Tot astfel, pentru domnul Sergiu Mischie, ţara
aceasta numită România, de la înălţimea sufletului lui
creştin, poartă în inima ei pecetea tainei infinite a Grădinii
Maicii Domnului şi nu poate fi redusă nicicum la nedreptele
conjuncturi istorice, cinice, tiranice, ce au lăsat în urma lor
sinistrele stigmate ale unei istorii eşuate pe pieptul deschis
al poporului român.
Şi de aceea, în marea de hârtiuţe cu refugie roumain,
acest „strigăt” ca toate strigătele martirilor noştri de dincolo
de mormânt, se ridică precum o coloană de demnitate şi
curăţenie sufletească, ce sprijină frontonul unui templu
binecuvântat de Dumnezeu şi în care intrând ne regăsim,
neîntinată, condiţia de a fi noi înşine în lume.
Îl văd în timp pe domnul Sergiu Mischie urcând pe

într-o înşiruire tensionantă ca şi cum ar vrea să refacă, în
viteză, cu respiraţia sacadată, întregul ADN al demnităţii
noastre. Între crucificarea continuă a neamului său şi
propriul lui destin jertfit nu este niciun hiatus, de parcă
cele două istorii se împletesc într-o surdă durere una cu
alta. Dar pesemne că tocmai de aici reiese sublimul jertfei
creştine ce ne strigă dincolo de morminte, că nu există

Golgota neamului românesc, copil fiind, cu icoana Maicii
Românii strânsă la piept, ca într-un târziu, ajuns la cruce,
să-l zăresc bătrân astăzi, aşezând-o cu mâinile-i tremurânde,
neîntinată şi luminată de dragoste la picioarele Domnului
Nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie poporul care a
dăruit lumii astfel de oameni!
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Un istoric fericit
Profesorul Oliver Jens Schmitt de la Universitatea din
Viena poate să se considere fericit. Aşa cum o arată un

recent articol tradus prompt şi în româneşte, el are acces la
o cunoaştere care se învecinează cu convingerea fermă.
Este posedat de certitudini.
Deja titlul, extras din text, anunţă despre ce este vorba:
„Fie fascişti sau comunişti, Biserica Ortodoxă a României
a fost mereu o slujitoare a puterii (în original: Ob Faschisten
oder Kommunisten – Rumäniens orthodoxe Kirche war
stets eine Dienerin der Macht)”.
Ceea ce este încadrat de redacţia celor de la Neue
Zürcher Zeitung la genul comentariului se dovedeşte, de
fapt, un pamflet. Fără argumente şi în doar câteva rânduri,
autorul pretinde că propune cititorului de limbă germană o
cheie de înţelegere a României de ieri, dar şi a celei de azi.
Nu ar fi prima dată când altminteri respectata publicaţie
oferă o tribună generoasă acelor contribuţii care confirmă
doar prejudecăţi şi care, contrar regulilor jurnalistice, nu
sunt confruntate şi cu alte opinii. Vezi, exemplar, articolul
lui Béla Filep din 15.05.2018.
Metodologia nu este nouă. În teza din 1995, publicată
doi ani mai târziu, a belgianului Olivier Gillet, tradusă şi
ea prompt – Religie şi naţionalism. Ideologia Bisericii
Ortodoxe Române sub regimul comunist, trad. M. Petrişor,
Compania, Bucureşti, 2000 –, acesta nici măcar nu a
catadicsit să ţină cont de sugestiile binevoitoare ale lui
Alexandru Duţu, membru în comisia doctorală.
Rezultatul: o prezentare caricaturală, pe bază doar de
citate din presa bisericească a epocii totalitare, interpretate
în funcţie de un şablon simplist, după logica cerere (din
partea construcţiei naţional-comuniste) şi ofertă (a BOR),
devenită în ochii vigilenţi ai autorului un real raport de
cauză şi efect.
Biserica majoritară ajungea astfel ea însăşi sursă de
ideologie a Partidului Comunist Român şi chiar a
IN MEMORIAM

dirijismului istoriografic. Un real triumf!
Revenind la colegul Schmitt, faptul că acesta, fără un
motiv aparent, livrează o asemenea pseudo-sinteză
surprinde, mai ales în contextul reflecţiilor despre
evenimentele epocale de acum un secol care aveau să
schimbe fundamental harta şi sistemul politic de pe
continent.
Fără a acuza pe nimeni de intenţia maculării unei
justificate împliniri naţionale şi eclesiale deopotrivă,
asemenea texte, inclusiv cele care vor fi lansate, probabil,
în toamna şi iarna acestui an ar merita o analiză serioasă.
La urma urmelor, ele ne vor indica stadiul percepţiei
istoriei României moderne în ochii unei noi generaţii de
istorici străini. În plus, vom avea, prin contrast, o listă
aproape completă a punctelor slabe asupra cărora
istoriografia laică şi cea bisericească trebuie să insiste. Cum
am tot spus: centenarul ne interoghează.
Câtă vreme noi înşine vom ocoli subiectele care nu ne
fac plăcere, ele vor fi în permanenţă puncte de plecare în
prezentările altora. Că reducerea unei istorii recente
complexe la câteva acuze nu onorează tagma istoricilor,
asta se înţelege de la sine.
La fel, că aplicarea de standarde occidentale unor
realităţi răsăritene şi a unora democratice şi libere unor
drame colective de prizonierat, este la fel de problematic,
iarăşi cred că se înţelege de la sine.
Ceea ce însă nu mai poate fi înţeles şi nici acceptat, la
aproape trei decenii de la căderea dictaturii proletariatului,
este maniera în care, adâncindu-se impresia de complicitate
(liberă!) cu fascismul, comunismul pare o pedeapsă pe
măsură. Ne-am meritat soarta. Ca şi cum în toate momentele
grele ale istoriei am fi avut de ales. Şi am ales prost, inclusiv
din pricina BOR.
Cât de periculos poate fi refugiul în etichete, mai ales
dacă circulă pe canale considerate onorabile, ne arată din
plin titlul articolului în cauză. O demonstraţie în plus: legat
de ţara cantoanelor, cum ar suna un titlu de felul “Fie fascişti
sau comunişti, Elveţia a fost mereu o slujitoare a banilor
murdari”?
Şi mai ciudat ar suna aplicarea stilisticii cazului
austriac, dar de data aceasta exclusiv în termeni pozitivi:
“Cu toate că s-au unit entuziast cu Germania nazistă,
austriecii au fost modele de luptă antitotalitară”. În istoria
oricărei ţări găsim capitole dezonorante, mai mult sau mai
puţin cercetate. A le transforma exact pe acestea în pivoţi
hermeneutici în funcţie de care “încadrăm” o comunitate
civilă, dar şi religioasă, reprezintă ceea ce nemţii numesc
foarte precis: un Rufmord, adică un asasinat moral.
Radu Preda
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Sacralitatea pierdută
În viaţa popoarelor, a naţiunilor,
la fel ca şi în existenţa creştinilor,
calendarele cuprind nu puţine zile
sfinte. Sinaxarele laice încrustează cu
roşu culoarea sângelui vărsat, zile de
jertfă, amintind momente când s-a
câştigat o bătălie, un război ori s-a
dobândit libertatea socială, s-a obţinut
independenţa statală. Sunt acele clipe
ce nu se uită, cu un rol primordial,
decisiv, în istoria unor comunităţi
etnice, a unor ţări. E vorba de zile de
sărbătoare şi de recunoştinţă.
Americanii au în calendar chiar o Zi a
Recunoştinţei. Defel întâmplător,
deoarece reprezintă un memento al
sacrificiului, cel mai adesea cu viaţa,
pentru binele unei seminţii sau al
umanităţii în general. Cele mai
proeminente astfel de zile, încărcate
de simboluri, devin sărbători naţionale. În albia lor se adună
toate celelalte semnificaţii într-un fel de chintesenţă a
celebrării. Francezii au ales ziua de 14 iulie, căderea
Bastiliei, zi a biruinţei libertăţii contra tiraniei. Americanii
s-au oprit la 4 iulie, zi când s-a proclamat independenţa
faţă de Regatul Unit. Ţările care au monarhi în fruntea lor
serbează ca zi naţională pe aceea de naştere a suveranului.
Avem de-a face cu sărbători naţionale statuate de sute de
ani şi nici o întâmplare, oricât de teribilă şi importantă, cea survenit în vieţuirea lor naţională, nu le-a clintit de la
locul lor sacru. S-a petrecut şi se petrece aşa pentru că istoria
acestor popoare şi naţiuni a curs în matca firescului, a
normalităţii şi s-a structurat în jurul unor valori şi repere
solide, de necontestat, intrate în mitologia lor. Aceste zile,
odată cu trecerea vremii, a secolelor, s-au impregnat de
sacralitate. Toată suflarea unei naţiuni se regăseşte în duhul
lor şi se cuminică din bogata lor simbolistică. În cadrele
unor asemenea zile, oamenii simt profund, organic, că
trăiesc sub semnul înălţării şi catharsisului. Adastă înaintea
unui izvor din care sorb apa cea curată, ce dă puterea urmării
pe mai departe şi nesminţite a drumului, nu singur, ci laolaltă
cu ceilalţi semeni de un neam şi de o simţire.
În zile ca acestea, o naţiune lasă deoparte îndeletnicirile
obişnuite, trebile mai mari sau mai mici, şi-şi îngăduie
răgazul şi desfătarea reflecţiei şi bucuriei. În asemenea
momente, oamenii se gândesc mai mult la patrie, la cei deo seamă cu dânşii, la ceea ce e ţara lor pentru ei şi pentru
lume. E ziua în care mândria de a aparţine unei statalităţi
capătă contur mai deplin pentru mulţi oameni deodată. Este
în firea lucrurilor să fie aşa. Din păcate, nu se întâmplă la
fel în cazul acelor popoare care au fost silite să iasă din
matcă, să-şi pângărească simbolurile naţionale, să schimbe,
după bunul plac al vremelniciilor, conducători, zilele
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naţionale şi, cel mai adesea, să o facă din
poruncă străină.
Marea problemă a conştiinţei de
neam
E şi cazul, din nefericire, al nostru, al
românilor. Am avut vreme de aproape
jumătate de veac drept zi naţională data
de 23 august, care marca nu un moment
de glorie naţională, de biruinţă, ci unul de
înfrângere. Era ziua de început a ocupaţiei
roşii. O astfel de alegere a zilei naţionale
a deturnat sensul natural al sărbătorii şi,
fatalmente, a îndepărtat-o din sufletele
românilor. Aceştia au simţit cu putere că
nu era sărbătoarea lor, ci a prigonitorilor
şi profitorilor regimului de ocupaţie şi, ca
atare, n-au rezonat cu ziua naţională
impusă, nu dorită.
După schimbările de timp istoric din
1989 s-a revenit la o zi sfântă pentru români, 1 Decembrie,
zi de celebrare a neuitatului 1 Decembrie 1918, stelarul
moment al Marii Uniri, moment de la care se rostuieşte în
acest an un veac. Dar lupta politică acerbă, fără scrupule,
pierderea solidarităţii naţionale, alăturate desacralizării
făptuite de comunişti, au făcut ca ziua naţională să nu capete
în viaţa poporului nostru însemnătatea meritată şi firească.
E greu de perceput şi acum, la aproape trei decenii de la
consacrarea zilei Marii Unirii ca sărbătoare naţională,
dincolo de manifestările oficiale, mai mult sau mai puţin
formale, o stare de sărbătoare, de cinstire a patriei, de care
să fie cuprinşi de 1 Decembrie toţi românii. Se vede cu
ochiul liber că nu se creează acea atmosferă de comuniune
naţională care să-ţi dea sentimentul că trăieşti ceasuri unice
de înălţare, de mândrie a apartenenţei la România. Impresia,
dezamăgitoare evident, este cel mai adesea de zi ca oricare
alta. Magazinele sunt deschise cu orarul unei zile de lucru,
la fel şantierele şi multe firme private. Doar instituţiile
statului au program de sărbătoare, ceea ce nu înseamnă deloc
că cei care au primit liber trăiesc sub semnul sărbătorii. Nu
se respiră aerul sacru al zilei naţionale ca la alte popoare.
Asta arată neîndoios că suntem încă departe de normalitatea
unei vieţi naţionale.
În sinaxarele laice româneşti figurează destule zile
sfinte. Îndreptăţit aşezate acolo. Dar nu prea are cine oficia
la altarele fiinţei naţionale. Când ziua naţională va fi cinstită
ca zi naţională vom avea dreptul să vorbim de săvârşirea
renaşterii naţionale, cea atât de clamată, dar şi atât de departe
de făpturile noastre de români. Ţine de criza morală în care
ne afundăm şi care constituie marea problemă nerezolvată
a conştiinţei de neam.
Grigore Ilisei
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TOAMNA LA VORONET
Astăzi o zi calmă, scăldată în lumina unei după-amieze
liniştită de toamnă. Aflat pe terasa unei pensiuni, aşezământ
situat pe un pinten însorit de deal, în vecinătatea Mănăstirii
Voroneţ, o sublimă bijuterie arhitecturală în ţinuturile de
basm ale Bucovinei, contemplu apoteoza tonurilor arămii
aşternute pe creştetul ondulat al codrilor. Decorul naturii
se răsfrânge undeva în perenitatea vremurilor. Un brâu
vertical de brazi cu tulpini golaşe asemeni coloanelor
Dorice ale templului Poseidon de la Cap de Sunion poartă
pe creştet o cunună de verde adumbrit. Ici colo, câte un
arbust pitic, adevărate bulgăre de aramă înviorează
desişurile brazilor. Jos în vale câţiva mesteceni albi îşi
etalează podoaba de nuanţe unui galben intens auriu. Sus
pe culmile codrilor Slătioarei se întinde un adevărat tezaur,
arborii ce definesc Bucovina, drept ,,Ţara Fagilor''. Foşnetul
cald al frunzelor îngălbenite vibrează în suflet nostalgiile
acordurilor viorii lui Ciprian Porumbescu de la Stupca,
aşezământ aflat în vecinătate. Inegalabil balsam de toamnă.
Întregul peisaj este o paletă de culori inexprimabilă în
cuvinte, inaccesibilă penelului, accesibilă doar privirilor
şi sufletului.
Deasupra acestor întinderi o pereche de şoimi mari,
adevăraţi Condori ai Bucovinei, rotesc unduindu-şi alene
aripile. De undeva din stânga mea, dinspre Gura Humorului
un norişor se apropie urmărind trecătoarea. Îmi pun la ochi
binoclul. Miracol!! Un stol de cca 25-30 porumbei se
apropie de zona în care mă aflu. În această după-amiază
senină fluturările lor în azurul cupolei limpezi de cleştar
par a fi nişte cristale. Îi privesc emoţionat nereuşind să

Toamna
Toamna târziu
În noaptea cu lună,
Cum vâjâie codrul
Şi geme şi sună!
Din nordul cu neguri
Un vuiet răsare
Şi vine şi creşte
Mai iute, mai tare;
Iar codrul aude,
Puternicul rege
Aude prin noapte
Şi bine-nţelege
Al oştilor vuiet
Din norduri pornite El vrea să răscoale
Puteri obosite
Şi-njură şi urlă,
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cuprind cu gândul meu ce se petrece?! Stolişorul de
porumbei, între ei remarc multe păsări tinere, se îndreaptă
către cei doi şoimi, adevăraţi gardieni ce-şi efectuează
rondul. Zborul stolului devine agitat, înconjurând pe unul
dintre şoimi. Plictisiţi, dar totuşi vădit deranjaţi, de
zburdălnicia intruşilor, şoimii plonjează din înalt, pierzânduse în laguna portocalie a desişului de fagi. În mod cert am
fost martorul unei lecţii de instruire, un adevărat seminar
cu tema ,,Duşmanii Noştri''. De asta data zborul învăţăceilor
este mult mai domolit, ei se înalţă peste culmile codrilor
Slătioarei şi se pierd undeva către ţinuturile Humorului. La
poalele aşezământului unde mă aflu, apele limpezi ale unui
pârâiaş susură duios spre câmpie. Pe malurile sale o briză
ce adie, răscoleşte foşnetul frunzelor părăsite de clorofilă.
Doamne, celestă zi de toamnă, ce mult regret că în
clepsidra timpului meu au rămas numai câteva fire de nisip.
Iubesc tot ce dispare, chiar şi parfumul frunzelor vestejite.
Lacrimi de jar îmi clocotesc pe obraz... mi-e foame de
melancolia toamnei... mi-e sete de zborul porumbeilor!
În cartea ,,Gânduri de Lumină'' , Pr. Dan . D. Garjoana
redactor şef la Revista Parohială ,,Anghelos'' din Banat
scrie:
,,Îndrăzneşte să trăieşti frumos şi cumpătat. Să-ţi cauţi
şi să-ţi urmezi drumul până la capăt. Pocăinţa este
,,anticamera cerurilor'' singura Cale prin care putem intra...
Acolo unde nimic întinat nu va intra! ''
Dr. Mircea Bilius,
Medic Primar Veterinar
Diplomat în Psihopedagogie Specială

Că-şi simte pierirea.
Şi galben se face,
Nu poate s-adoarmă,
Nu-şi află nici pace,
Şi tremură codrul
Cu inima ruptă
De spaimă, se zbate,
Cu vântul se luptă,
Pocneşte şi sună
Şi-şi urlă durerea,
Căci vântul îl prinde
Şi-l strânge de mijloc
Topindu-i puterea!
Şi codrul se-ndoaie;
Şi-l biruie vântul
Râzând îl sugrumă
Şi-i rupe veştmântul
Şi părul i-l smulge
Şi-n văi îl aruncă.
Un ţipăt răsare

Pe deal şi pe luncă;
Grăbitele păsări
Cu vuiet aleargă
Şi norii vin stoluri
Pe-ntinderea largă
De spaimă s-ascunde
Pârâul sub ghiaţă Şi regele codru,
Din ultima viaţă
Suspină văzându-şi
Pustiul, şi geme
Şi cade pe spate
Şi moare cu fruntea
Pe pieptul naturii
Şi moare natura
De jalea pădurii
În toamna târzie!
George Cosbuc
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Patologia umană transfrontalieră în contextul globalizării economiei
şi a poluării excesive a celor trei medii (I)
„Ca să mergem mai departe trebuie să privim în
urmă”
Aparent “Nil Novi sub sole1” spunea încă acum peste
3000 de ani înţeleptul Solomon, fiul şi succesorul regelui
legendar David, autorul operei „Cântarea Cântărilor” din
Vechiul Testament. Au mai trecut vreo 500 de ani până ce
Hipocrate din insula grecească Kos, cel mai mare medic al
antichităţii, supranumit “părintele medicinii” să scrie întrunul din cele 72 volume pe care le-am admirat la Institutul
Hipocrate din insulă, sub titlul “Despre aer, ape şi locuri”
că omul şi aşezămintele de locuit, locurile, sunt influenţate
de calitatea apei, solului şi aerului; în acel opus se referea şi
la sănătatea sciţiilor din Dobrogea de azi. Încă de atunci
miasmele locurilor insalubre erau incriminate în producerea
unor molime (despre existenţa microbilor am aflat abia în
secolul al XIX-lea d.Hr). În Asklepionul din Pergam, în piaţa
centrală a acelui Templu al sănătăţii am băut apa “izvorului
sacru” care abia în secolul trecut s-a aflat că îşi datora
calităţile terapeutice radioactivităţii sale în limite compatibile
cu o apă terapeutică; în antichitate după prima întâlnire a
bolnavului cu medicul sacerdot, urma „degustarea” apei
acelui izvor. Au trecut unul după altul milenii şi secole până
în 1866 când savantul naturalist şi darwinist evoluţionist de
la Jena E. Haeckel să definească relaţia om-mediu în
conceptul său ecologic. Relaţia între poluare şi starea de
sănătate este tot mai frecvent afirmată şi dovedită în condiţiile
industrializării care sacrifică în primul rând calităţile
mediului în goana furibundă după profitul maxim în timp
scurt.
În anul 1960 Edith Carlson tipărea volumul “Primăvara
liniştită”. Liniştea se datora dispariţiei cântecului păsărilor
şi a prezenţei lor într-un oraş suprapoluat de industriile zonei.
Industriaşii aflând că sunt vizaţi direct au cumpărat întreaga
ediţie dar publicul a aflat ce trebuia să afle. Am participat
acum câţiva ani la un simpozion european cu tema ‘’Dezastre
industriale”, la Wroclaw în Polonia. Am aflat atunci despre
marile tragedii umane din India la Bophal datorate
pesticidelor; au murit mii de oameni şi la fel de grav a fost
accidentul colectiv de la Sevesso, în Italia, datorită dioxinei,
un gaz fabricat pentru războiul din Vietnam unde americanii
aveau nevoie de un agent defoliant pentru a-i repera pe civilii
şi militarii vietnamezi din junglă. Tot în acei ani, la un
seminar internaţional la Varşovia am aflat de perspectivele
crizei apei dulci în întreaga lume datorită poluării apelor de
suprafaţă şi a celor de profunzime în urma unor activităţi
antropice haotice care ignorau şi ignoră calitatea mediului
şi implicit viaţa, eludând ecuaţia după care “protecţia
mediului=protecţia vieţii, a florei, faunei şi omului”.
Mai aproape de noi, avem o altă tragedie întinsă pe
câteva decenii care confirmă relaţia mediu-viaţă şi sănătate
şi poluarea nu are frontiere aşa cum trebuie să fie ecologia.
E vorba de nefropatia endemică balcanică (N.E.B.) boală
fatală care afectează populaţia unor ţări balcanice (Serbia,
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Croaţia, Bulgaria şi România) în apropierea Dunării, şi
Porţilor de Fier pe ambele maluri. Atrofia rinichilor care
ajung de mărimea unei nuci sau cancerul acestui organ vital
sunt formele de manifestare a bolii care era mortală până la
răspândirea dializei care întreţine azi viaţa bolnavilor cu
insuficienţă renală. Anchetele au arătat că locuitorii acestei
zone beau apă din fântâni sub care la 7-10 metri se află un
strat de cărbune primitiv, lignitul. Medicii timişoreni ajutaţi
de un grup de cercetători americani de la US Geological
Survey au constat că în zona română de răspândire a bolii se
află 20.000 persoane în stadiul preclinic şi dintre aceştia mulţi
dezvoltă cancer al căilor renale superioare. În mod obişnuit,
în alte zone, acest cancer are o frecvenţă de 1/200.000 loc.;
în zonele endemice ale NEB numărul bolnavilor de cancer
renal ajunge să fie de 40-50 ori mai mare după afirmaţiile
Dr. Călin Ţaţu de la Univ. de Medicină din Timişoara. În
Banat boala a fost analizată prima oară în 1963; au urmat
cercetări în Mehediţi, în 110 sate din 19 comune şi afirmaţiile
medicilor de la dializă sunt tot mai îngrijorătoare de vreme
ce 75% din dializaţi suferă de NEB. “Oamenii ştiu că apa
nu e bună dar ce pot să facă dacă şomeri fiind nu-şi pot
procura apă plată” (doar 20% dintre ei lucrează iar satele
se depopulează “văzând cu ochii”). Apa e foarte concentrată
în nitraţi şi pesticide dar şi în substanţe organice, apele
freatice fiind contaminate de la minele de cărbuni. Apa are o
duritate foarte mare iar conductivitatea măsurată în unităţi
microsimens este de 2130 unităţi faţă de normalul de 200300 unităţi.
“Apa din fântâna noastră nu spală iar spuma de la
detergent sau săpun se adună, se face ca brânza şi nu
curăţă, hainele rămânând murdare” afirma soţia lui
Valentin Pătruţescu a căror fântână a fost analizată. Lignitul
are numeroşi compuşi cancerigeni. Se impune strămutarea
satelor. Boala a fost prima oară descrisă în Balcani de medicul
sârb Danilovici în 1957; au fost apoi depistate cazuri tot mai
multe în Bulgaria şi România. Cei care au plecat din zonă în
copilărie, n-au dezvoltat boala. Sârbii au decis strămutarea
satului Vreoci situat la 40 km de Belgrad, sat aşezat pe un
depozit de lignit şi la fel bulgarii au hotărât asupra satului
Karash de lângă Sofia în ambele, fântânile fiind săpate în
stratul de cărbune, apele sunt intens contaminate cu produşi
organici foarte toxici. Relativ recent, mass media aducea la
cunoştinţa publicului o altă dramă ecologică concretizată în
frecvenţa alarmantă a malformaţiilor congenitale într-o zonă
apropiată a NEB, unde o exploatare de minereuri radioactive
a fost dezafectată prin inundare; evident circulaţia subterană
a apei nu poate fi decât foarte greu controlată şi influenţată.
Şi în acest caz ca şi în cel ce va fi expus în continuare
statisticile oficiale erau optimiste pe când datele oferite de
un medic corect şi bun observator se aflau la polul opus.
Dr. Ioan Ieţcu
Dr. Vlad Rădăşanu
Simina Rădăşanu
Cristiana Rădăşanu
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Mănăstirile din Moldova în timpul Marelui Război
Un subiect mai puţin cunoscut în istoriografia noastră
este cel legat de mănăstirile din vremea Marelui Război şi
a Marii Uniri. Sursă de inspiraţie pentru realizarea acestui
articol a fost ziarul „Mişcarea” din Iaşi, care, în numărul
din 19 aprilie 1918, publica următorul anunţ: „Cancelaria
Mitropoliei Moldovei informează publicul că, din cauza
războiului, mănăstirile au fost transformate în spitale de
boli contagioase, centre pentru invalizi şi orfelinate şi din
acest motiv nu se mai dă voie pe timpul verii să se locuiască

acolo, aşa cum obişnuiau să facă unii locuitori ai oraşelor
în vremurile de dinainte de război”.
Anunţul dezvăluia o realitate a epocii, anume
contribuţia mănăstirilor şi a truditorilor din interiorul
acestora la efortul general al societăţii române în vreme de
război. Astăzi, când vorbim de istoria epocii 1916-1918,
uităm, pe nedrept spunem noi, pe mulţi dintre oamenii
acelor vremuri pe ale căror suferinţe şi jertfe s-a clădit
România Mare, pe care noi o celebrăm pe întreg parcursul
anului 2018. Printre milioanele de români care s-au
mobilizat pentru apărarea ţării, dar şi pentru făurirea
idealurilor naţionale ale acelei epoci s-au numărat şi preoţii
a căror contribuţie am evocat-o într-o altă intervenţie a
noastră, dar şi călugăriţele şi călugării aflaţi în mănăstirile
din Moldova.
Se cuvine să amintim că încă din perioada neutralităţii,
anticipând parcă greutăţile care aveau să se abată asupra
României, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei a insistat pe
lângă autorităţile române ca o parte din personalul
mănăstirilor să fie instruit pentru a putea sprijini, în caz de
război, Serviciul Sanitar al Armatei. Ca urmare, câteva zeci
de persoane au participat la Iaşi, ori chiar la Mănăstirea
Cetăţuia, la cursuri pentru infirmiere şi cursuri de asistenţă
medicală primară. Mănăstiri precum Neamţ, Agapia,
Văratec, Secu, Agafton, Durău au permis participarea
călugărilor sau călugăriţelor la aceste cursuri pregătitoare,
numărul lor ajungând la 200. Căci, aşa cum sublinia
Mitropolitul Pimen Georgescu, într-o scrisoare către clerul
din subordinea sa, „adevărata călugărie se desăvârşeşte nu
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numai în rugăciuni şi îndeletniciri duhovniceşti, ci unite cu
acestea să fie şi fapte care să aducă omenirii foloase la toate
cerinţele vieţii…”.
Aşezăminte monahale devenite spitale şi orfelinate
Practic s-a constituit un adevărat Serviciu Sanitar al
Bisericii, care a fost coordonat de arhimandritul Teoctist
Stupcanu, profesor de muzică la Seminarul „Veniamin
Costachi” din Iaşi. În 1916, tot acest personal, pregătit deja
pentru ajutorarea şi îngrijirea răniţilor, a fost implicat în
sprijinul armatei noastre. Spre exemplu, în august 1916,
90 de călugări şi călugăriţe sub conducerea arhimandritului
Teoctist Stupcanu şi a maicii Ana Genovici au plecat la
Bucureşti, unde au sprijinit activitatea febrilă a medicilor
din Serviciul Sanitar al Armatei. Şi ei au avut grijă de cei
peste 50.000 de răniţi rezultaţi din luptele din campania
anului 1916. În momentul retragerii armatei şi administraţiei
române în Moldova, mănăstirile de aici intră într-o nouă
etapă a funcţionării lor. Ele devin spaţii cu multiple valenţe
- aceea spirituală de îngrijire a sufletelor, de transmitere a
speranţei, de încredere în crezul României Mari, dar şi spaţiu
de adăpost al celor care au fugit din calea duşmanului, spaţiu
al îngrijirii trupurilor celor răniţi în lupte. Adăpostind
refugiaţi, transformându-se în spitale şi orfelinate ad-hoc,
în vreme de război, mănăstirile din Moldova şi-au dovedit
o dată în plus ataşamentul faţă de români, faţă de cauza
naţională.
La Mănăstirea Neamţ a funcţionat un spital cu 800 de
locuri, la Mănăstirea Văratec, spitalul amenajat avea o
capacitate de 600 de locuri, la Mănăstirea Bistriţa a
funcţionat un spital al armatei ruse, dar şi unul al armatei
noastre. Şi la mănăstirile Secu, Râşca, Cetăţuia, Agafton
au fost organizate spitale. O atenţie specială a fost acordată
copiilor orfani. De aceea, mănăstiri precum Văratec sau
Vorona au adăpostit sute de copii orfani.
Un alt punct important a fost Mănăstirea Agapia, unde
s-au concentrat în jur de 600 de călugăriţe provenite de la
Văratec, dar şi de la alte mănăstiri, activitatea acestora fiind
derulată la atelierele de ţesătorie care confecţionau
uniforme, bandaje şi pansamente pentru armată şi spitale.
Aşadar, acum un veac, vieţuitorii mănăstirilor, îngrijind
răniţi, orfani, lucrând pentru armata română, au făcut cinste
vocaţiei monahale. Nu trebuie uitate nici jertfele călugărilor
şi călugăriţelor care au murit la datorie îngrijind bolnavii
de tifos, ori ale celor care au fost ucişi de bombardamentele
şi gloanţele duşmanilor. Să cinstim, aşadar, memoria lor şi
să facem o cuvenită reverenţă în faţa acelor mii de truditori
anonimi din mănăstirile Moldovei care au luptat pentru
idealul României Mari.
Prof. Dr. Dorin Stănescu
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Gingăşia – o apologie a simplităţii

Toate lucrurile cu adevărat preţioase, tainice, formative
au o cheie frumos stilizată. Îmi amintesc, bunăoară, cum
arăta cheia unei piese de mobilier Boulle: cizelată migălos,
prelucrată ca o mică hartă a unei comori, atentă să constituie
ea însăşi o mostră sau o parte integrantă a sentimentului
ultim - de la destinaţie -, şi a câştigului plenar. Ridicată în
dreptul ochiului, cheia părea atât de complexă, mă pierdeam
efectiv în detaliile confecţiei executate atât de entuziast şi
de fin, însă privită de la distanţă nu trăda aceeaşi rigoare
tehnică, părea, de altfel, foarte simplă şi în armonie, nimic
strident, alambicat.
Între gingăşie şi simplitate există o compatibilitate
similară ca cea dintre cheia stilizată şi piesa celebrului
design de mobilier francez. Gingăşia, un cuvânt care era
prezent deseori pe buzele bunicilor mei, comportă o nuanţă
subtilă care precede simplitatea, ca modalitate de a trăi şi
de a face lucrurile într-o armonie foarte familiară. Această
nuanţă e tocmai fragilitatea (sentimentul fragilităţii) ce
caracterizează omul gingaş.
Vorbim de nenumărate ori despre simplitate fără să-i
cunoaştem resorturile şi, mai ales, paşii care o alcătuiesc
cu atâta robusteţe şi o expun atât de vizibilă, de clară, de
izbăvitoare şi inimitabilă în imediata vecinătate a
configuraţiilor elucubrante, excentrice şi abuzive ale
orizontului din post-post-modernitate. Asta pentru că, în
societatea noastră, simplitatea e gândită exclusiv în valenţe
sociologice şi psihocomportamentale, înlăturând,
fatalmente, dimensiunea spirituală, ortodoxă a termenului,
care ar putea reda efectul potenţial al re-punerii pe calea
libertăţii inteligente, în comuniune de iubire şi cu
apartenenţă la valorile perene şi imuabile ale conţinutului
vieţii morale.
Dar gingăşia poate fi coordonată de inteligenţă sau e
un dat natural, pregnant în comportamentul uman? Pentru
cei care au talantul simplităţii, gingăşia izvorăşte cu putere
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mare şi se citeşte în privire, în gesturi, în
cuvintele delicate, podobnice coardelor
întinse ale harpei. Iar cei care nu o deţin, ca
un dat natural, oricând o pot dobândi prin
voinţă şi înţelegere a ei ca necesitate.
Printre corelativele lingvistice ale
termenului gingaş avem: în gr. ôńőöĺńüôçôá
(tryferótita), în fr. tendresse, iar în eng.
tenderness, toate cu sensul de sensibilitate.
Sensibilitate la frumuseţea directă a lumii,
care în ochii complicatului e inexistentă sau
confiscată, inabordabilă din pricina
accentului mutabil al pseudovalorilor pe
care le slujeşte. Aşa cum spunea Ernest
Bernea: „Omul simplu trăieşte imediatul
înconjurător, dar cu ochii deschişi
distanţelor mari ale lumii”, tocmai pentru
că simplitatea oferă valori stabile, tari, în durată şi în esenţă.
Aceste valori sunt de multe ori vizibile, dar nu şi la
îndemână, întrucât necesită exerciţiu, dinamică spirituală
şi intelectuală în procesul de identificare şi întrepătrundere
cu ele. De cealaltă parte, pseudovalorile sunt gratuite, seci,
la îndemână, colectiv simţuale, nu presupun nici un
instructaj. Ele se aglutinează cu un anumit extremism
existenţial.
Simplitatea, prin valorile care angajează eforturi
serioase, oferă echilibrul necesar meditaţiei şi rugăciunii.
Deci, ca să ajungem la simplitate, trebuie să parcurgem,
uneori, cărările abrupte ale tentaţiei de a prelua, fără efort,
pseudovalorile care rivalizează cu discernământul însuşi.
A trăi simplu e o mare revelaţie, pentru că bogăţia simplităţii
e chiar bogăţia conştientizării directe, eliminând instanţele
filistine şi presiunile ideologice ale lumii, asumând, astfel,
sentimentul că omul e opera lui Dumnezeu, aşezat într-un
cadru deloc străin (creaţia lumii în ansamblu), din care
trebuie să preia doar ceea ce îl poate îndumnezei, şi nu
ceea ce îl înomeneşte şi mai mult şi îl înrădăcinează în
efemeritatea şi neîmplinirea unor structuri şi ierarhii
imperfecte.
Întrucât o singură cetate e perfectă, omul trebuie să
înveţe de aici să locuiască în ea, să fie înveşmântat adecvat
(Matei 22, 12), să poarte cheia frumos stilizată a faptelor
bune, ca una demnă de uşa Împărăţiei. Gingăşia, duioşia,
delicateţea, sensibilitatea care denotă prospeţimea şi gustul
dulce (al vorbelor, al gesturilor, al prezenţei) au contribuţiile
lor la o viaţă în orizontul simplităţii, ajutând cu procente
semnificative la forma pe care o dăm cheii proprii, aş spune
chiar că intonează faptele noastre, căci care ar fi temeiul,
dacă zâmbetul nu ar însoţi mâna întinsă către celălalt?!
Justin Dumitru
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Închinători şi vieţuitori la Maaloula
Duhovnicul Mănăstirii „Sfânta Tecla” din Maaloula,
situată pe teritoriile siriene ocupate multă vreme de insurgenţi,
a declarat, zilele trecute, că mănăstirea şi-a redeschis porţile
pentru pelerini şi turişti, iar monahiile au revenit la locul lor
de închinoviere. Părintele Ilias Ades este convins că în câteva
săptămâni lucrările de reparaţii la clădirile avariate în timpul
războiului civil vor fi finalizate şi mănăstirea va recăpăta
strălucirea de odinioară. Pelerinii din întreaga lume sunt

din alte ţări ortodoxe. Acestea sunt conduse de ingineri şi
specialişti sirieni şi ruşi.
De curând, ambasadorul sirian la Moscova a invitat
turiştii şi pelerinii din Rusia să viziteze Siria, pentru că această
ţară are foarte multe obiective turistice şi religioase ce pot fi
vizitate. Siria speră acum să atragă pelerini, nu doar creştini,
ci şi musulmani.
Maaloula este o localitate montană, situată la înălţimea

aşteptaţi la una dintre vetrele cele mai vechi ale creştinismului
antiohian.
Din declaraţiile părintelui Ilias Ades reiese că lucrările
de reparaţii sunt aproape finalizate, după cum anunţă agenţia
de ştiri Interfax. „Maaloula a reînviat, a reînviat biserica de
aici! Uitaţi-vă numai câţi turişti-vizitatori avem! Siria redevine
treptat o ţară paşnică. Oare nu trebuie să ne bucure acest
lucru?!”, a afirmat părintele Ades. Acesta a precizat că mai
trebuie finalizate reparaţiile la etajele doi şi patru, iar apoi la
instalaţia electrică, pentru a putea primi cum se cuvine pelerinii
şi turiştii, iar lucrările se vor termina în câteva săptămâni.
Părintele Ilias a vorbit, totodată, şi despre reîntoarcerea
maicilor care au fost nevoite să părăsească aşezământul din
cauza războiului. „Toţi erau foarte îngrijoraţi din cauza
măicuţelor, pentru că le iubeau mult. Închinătorii mănăstirii
simţeau întotdeauna căldura lor sufletească, pe care o ofereau
tuturor. Şi eu am revenit aici din Damasc de îndată ce am
aflat că localitatea a fost eliberată de terorişti”, a mai spus
duhovnicul aşezământului.
Maaloula a fost eliberată de insurgenţi în aprilie 2014,
după care a început procesul de refacere a oraşului şi a
mănăstirii din apropiere. Lucrările de reparaţii şi restaurare
au fost sprijinite de ajutoare venite, mai ales, din Rusia, dar şi

de 1.500 de metri deasupra nivelului mării, la 56 km de
capitala Damasc. În localitate mai există şi astăzi familii care
vorbesc limba aramaică, care se vorbea acum două milenii în
regiunea Palestinei, iar mănăstirea de maici de acolo este
renumită pentru vestigiile pe care le adăposteşte.
Pr. Eugeniu Rogoti
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