
Oformã mmai eexplicitã
a ttitlului aanterior,
cu iintenþia oopti-

mistã ssugeratã ddeja, eeste
„cu îîncredere, lla pprimul
Centenar”, iiar ssintagma
trimite lla oobservaþia ccã uun
bun aal nnostru dde mmare ppreþ,
un bbun ssuprem, „„credinþa
în ttrãinicia ppoporului rromân”,
cum sspunea EEminescu
(a sse vvedea ttextul dde lla

pagina uurmãtoare), ppare aa ffi îîn ccumpãnã, cca uurmare
a aasediului ssistematic lla ccare aam ffost ssupuºi, nnu
numai ddin aacest ppunct dde vvedere, îîn uultimele ttrei
decenii. OO þþarã bbogatã îîn rresurse dde ttot ffelul, dde
la ssol-ssubsol lla fforþã dde mmuncã ººi ccapacitate dde
cumpãrare, aaflatã lla rrãscruce dde iimperii, uunele
fantomã, aaltele rresurecte, „„obositã” ppolitic dde aaproape
jumãtate dde ssecol dde ccomunism, eeste, nnatural, oo
pradã ppotenþialã ((relativ uuºoarã) ppentru aafaceriºti,
corporaþii, aactori ggeopolitici –– lla ffel ccum eeste oorice
þarã ssimilarã lla vvremea gglobalizãrii ttransformate
în jjunglã ffinanciarã ººi ttãvãlug nnivelator ssub vvariate
umbrele ddoctrinare pperverse, dde ggenul „„corectitudinii
politice”, „„societãþii ddeschise” ((echivalent: „„vraiºte”),
democraþiei ooengiste…

ªi ttotuºi, nnoi ssuntem ccei ccare aam sspus, aatunci
când aa ttrebuit: No, hhaii! AAiiasta nnu sse ppoate,
maiiestate! PPe aaiicii nnu sse ttrece! FFãrã ccomuniism!

Dacã rreuºim ssã nne sscuturãm ppuþin dde zzgomotul
continuu, hhipnotizant ((ºi bbine ccoordonat) aal aanti-
româniºtilor ((folosesc uun ttermen ggrav, ddar aacoperitor
ºi ppentru mmercenari, ººi ppentru ssnobi-nnãuci-iimitatori,
pentru aagenþii dde iinfluenþã ººi llichelele ppleºuve dde
conºtiinþã, ppentru ffrustraþi ººi ccabotini ddeopotrivã),

ne vvom dda aatunci sseama ccã nne llãsãm pprea
uºor mmanipulaþi, ccã rreacþionãm eexact ccum ddoresc
aceºtia, jjucându-lle nnemernicul jjoc. PPrintre aaltele,
jeluindu-nne, rrepetând ffrazele ttoxice, ccãutând vvinovaþi,
gãsindu-nne ppe nnoi ttoþi vvinovaþi, aafundându-nne îîntr-uun
pesimism sschizoid ((cãci nneavând dde aa fface ccu
realitatea) pparalizant –– ddevenind aastfel aagenþii
inocenþi, ddar ppãguboºi, aai aagenþilor aanti-rromâniºti
cu ccomanditar ((extern) ººi rrubricã ppe sstatele dde pplatã
ale aacestuia. 

No, aaiiasta nnu ttrebuiie ssã mmaii ddurezze!...
Vã ppropun, aaºadar, cca dde CCentenar –– pprimul

Centenar! –– ssã ffim ooptimiºti. ªªi aavem mmulte mmotive
sã ffim aastfel. ÎÎncrezãtori aadicã îîn ppoporul rromân,
în RRomânia, îîn nnoi îînºine!

1Voi ppleca dde lla ssubstratul ggeto-ddacic-ttracic-
pelasg…, dde lla mmileniile dde llocuire aa „„Grãdinii
Maicii DDomnului”. TTãrtãria ((scriere îînaintea

scrierii), HHamangia ((un ppãmântean nneolitic gândiind,
nu ppregãtit ssã uciidã), CCucuteni ((câtã eeleganþã, mmagie
ºi ggeometrie!), SSarmizegetusa ((calendarul, ZZalmoxis,
lupul, ccuiul ddacic, ssteagul ddacic…), MMunþii BBuzãului,
Sinaia ººi ccâte aaltele. CColumna llui TTraian ((omagiu
adus dde îînvingãtor îînvinsului…) ººi ddacii aaceia ssenini-
demni dde ppe ssoclurile RRomei, ddar ººi aajunºi lla EErmitaj
sau lla PPrado, ccu mmâna ddreaptã aaºezatã, iiniþiatic
parcã, ppeste mmâna
stângã… „„E nnobil
rãsadul ddin ccare ss-aa
prãsit aacest mmic ppopor
românesc ººi, ddeºi pplanta
nu ee mmare, rrodul ee
frumos ººi îîmbelºugat!” ––
o sspune ttot DDomnul
Eminescu. NNu ccontinui,
multe sse ppot aadãuga,

remarc ddoar, rrãutãcios-ppolemic, ccã ddacã dacofobiiii
au ppus îîn ccirculaþie ccuvântul dacopat, e cclar ccã ee
ceva aaici ccare-ii ppreocupã, ccare-ii ssperie… TTocmai
de aaceea, ddin dacofiil cum eeram, ssunt ppe ccale
sã ddevin dacoman…… Aºtept aajutorul uunui dacolog.

2Apoi, liimba nnoastrã ccea rromânã, stãpâna
noastrã, îîn aadâncurii îînfundatã. Nu rreiau
ºi aaltele ddintre mmultele ssintagme ppoetice

care ss-aau rrostit lla aadresa eei, dde oo pparte ººi dde aalta
a mmunþilor, dde oo pparte ººi dde aalta aa PPrutului, aamintesc
doar ccã eea eeste ssurprinzãtor-rreconfortant dde uunitarã,
cum llimbile uunor þþãri mmult mmai mmici ººi ccu iistorii mmult
mai „„binevoitoare” nnu ssunt, oo llimbã oospitalierã
ºi aautoritarã, dde oo ccomplexitate-ssubtilitate rrarã,
o rrevelaþie ppentru llingviºtii rromaniºti –– ss-aa mmai sscris
în rrevistã ddespre ttoate aacestea. OO llimbã ppe ccare sse
pliazã ssufletul ººi mmintea nnoastrã –– sspun aasta ffilosofii
ºi ppsihologii, ssociologii ººi ppedagogii. NNorocul nnostru
sã ffim nnãscuþi îîn llimba rromânã. LLimba nnoastrã
maternã, adicã dde lla mmamele nnoastre pprimitã.
(Mãcar ppentru aasta, ss-oo iiubim ººi ss-oo aapãrãm
de sstricãtorii dde llimbã!)

3Þãranul rromân. OO ssã-mmi sspuneþi ccã nnu mmai
existã, oo ssã rrãspund ccã oo ggeneraþie ssau ddouã
el eeste îîncã aaici, bba cchiar îîn fforma aautenticã,

de om aal ppãmântuluii. În mmajoritatea ddintre nnoi îîncã
vegheazã uun þþãran. UUnul ttradiþional, ccare ººtie ccã
„veºnicia ss-aa nnãscut lla ssat” ººi ccã, ttot LLucian BBlaga
o sspune ((în Elogiiul ssatuluii rromânesc, discursul ssãu
de rrecepþie îîn AAcademia RRomânã), ssatul eeste ccosmo-
centric, aatemporal, „„nu sse llasã iimpresionat, ttulburat
sau aantrenat îîn mmarile pprocese aale iistoriei”. AAr ttrebui
reluat-rrecitit îîntreg ddiscursul llui BBlaga, ttrec mmai
departe sspunând ccã ººi ssatul dde aazi, cchiar ccu aasfalt,
canalizare ººi ttelefoane smart, îºi ppãstreazã oo mmare
inerþie, oo bbeneficã rrezistenþã lla sschimbare ((am bbibli-
ografie UUE pprivind mmodul îîn ccare ssatele, nnu nnumai
din RRomânia, ddar ccu eexemple ººi ddin VVrancea nnoastrã,
„navigheazã” pprintre ddirectivele uuneori ((dar nnu rrare-
ori...) uuºor mmiciuriniste aale „„experþilor bbruxellezi”).

(Continuare lla ppag. 33)

Curtea  de  la  Argeº
AAnnuull IIXX ���� NNrr.. 1122 ((9977)) ����DDeecceemmbbrriiee 22001188

c
y

m
k

Revistã dde cculturã

www.curteadelaarges.ro

Revista aapare ccu ssprijinul PPrimãriei MMunicipiului CCurtea 
de AArgeº ((prin iintermediul CCentrului dde CCulturã ººi AArte),

Trustului dde PPresã „„Argeº EExpres” 
ºi aal AAsociaþiei CCulturale „„Curtea dde AArgeº”.

ORAª REGAL

La pprimul CCentenar
GGhheeoorrgghhee PPÃÃUUNN Transcrierea, lla ppag. 88



Currtea  de  la  Arrgeºº

Centenarul MMarii UUniri

Anul IIX ��� Nr. 112 ((97) ���Decembrie 2201822

Basarabia - ppãmânt rromânesc
samavolnic rrãpit

Cestiunea rretrocedãrii BBasarabiei
cu îîncetul aajunge aa ffi oo ccestiune
de eexistenþã ppentru ppoporul rromân.

Puternicul îîmpãrat AAlexandru III sstãruieºte ssã
câºtige ccu oorice ppreþ sstãpânirea aasupra aacestei
pãrþi ddin ccea mmai ppreþioasã pparte aa vvetrei nnoastre
strãmoºeºti.

Înþelegem ppe ddeplin aaceastã sstãruinþã,
deoarece, lla uurma uurmelor, ppentru iinteresele
sale mmorale ººi mmateriale, oorice sstat fface ttot cce-ii
stã pprin pputinþã: RRusia eeste oo îîmpãrãþie mmare
ºi pputernicã, iiarã nnoi ssuntem oo þþarã mmicã ººi
slabã; ddacã ddar þþarul AAlexandru III eeste hhotãrât
a llua BBasarabia îîn sstãpânirea ssa, ppentru nnoi
Basarabia ee ppierdutã.

Dar ddacã nne ddãm bbine sseama, nnici nnu
e vvorba ssã ppierdem oori ssã ppãstrãm BBasarabia:
vorba ee cum o vvom ppierde oori cum o vvom ppãstra.

Nenorocirea ccea mmare cce nni sse ppoate
întâmpla nnu eeste ccã vvom ppierde ººi rrãmãºiþa uunei
preþioase pprovincii ppierdute; pputem ssã ppierdem cchiar mmai mmult ddecât aatâta,
încrederea îîn ttrãiiniiciia ppoporuluii rromân.

În vviaþa ssa îîndelungatã nniciodatã ppoporul rromân nnu aa ffost lla
înãlþimea lla ccare sse aaflã aastãzi, ccând ccinci mmilioane dde rromâni ssunt
uniþi îîntr-uun ssingur sstat.

Mihai VViteazul aa iizbutit ssã îîmpreune ssub sstãpânirea ssa ttrei þþãri ººi
sã ppregãteascã îîntemeierea uunui sstat rromân mmai pputernic; aa ffost îînsã
destul cca MMihai VViteazul ssã mmoarã ppentru cca pplanul uurzit dde ddânsul ssã

se pprãbuºeascã. SStatul rromân dde aastãzi aa ttrecut
însã pprin mmai mmulte zzguduiri ººi rrãmâne sstatornic,
fiindcã aare ddouã ttemelii: cconºtiinþa rromânilor
ºi îîncrederea mmarilor nnaþiuni eeuropene.

Dacã vvom ccâºtiga dde ttrei oori aatât ppãmânt
pe ccât aavem ººi vvom ppierde aaceste ttemelii, sstatul
român, ffie eel ooricât dde îîntins, vva ddeveni oo ccreaþiune
trecãtoare; iiar ddacã nne vvom ppãstra ttemeliile dde
existenþã ssocialã, RRusia nne ppoate llua cce-ii pplace
ºi ppierderile nne vvor ffi ttrecãtoare.

Astãzi ee ddar ttimpul cca ssã îîntãrim, aatât îîn
români, ccât ººi îîn ppopoarele mmari aale AApusului,
credinþa îîn ttrãinicia ppoporului rromân.

Rusia vvoieºte ssã iia BBasarabia ccu oorice ppreþ:
noi nnu pprimim nnici uun ppreþ.

Primind uun ppreþ, aam vvinde; ººi nnoi nnu vvindem nnimic!
Guvernul rrusesc îînsuºi aa ppus ccestiunea aastfel îîncât rromânii ssunt ddatori

a rrãmânea ppânã îîn ssfârºit cconsecuenþi mmoþiunilor vvotate dde ccãtre CCorpurile
legiuitoare; nnu ddãm nnimic ººi nnu pprimim nnimic.

Românul ccare aar ccuteza ssã aatingã aacest pprincipiu aar ffi uun vvânzãtor. 
(Tiimpul, 10 ffebruarie 11878)
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Titlul aanterior aaparþine uunei ccãrþi ttipãrite îîn 22014 dde EEditura SSaeculum VVizual, BBucureºti, aantologie, pprefaþã ººi nnote dde DD. VVatamaniuc,
„o ccarte ffundamentalã ppentru ddemonstrarea rromânitãþii aacestui ppãmânt”, ddupã ccum sscrie ppe uultima ccopertã II. OOpriºan. CCãci, sspune
D. VVatamaniuc lla ffinalul pprefeþei: „„Eminescu llasã uun ttestament ppentru ggeneraþiile ccare îîi uurmeazã. BBasarabia iintrã, ccu ddrama ssa,
asemenea BBucovinei, îîn mmileniul uurmãtor.”

„Am rrãsfoit ccãrþi, nne-aam ffolosit dde mmunca aaltora, aam aadunat ddovezi ººi aam aarãtat ccã ppoporul rromân nnu aa rrenunþat lla ddrepturile ssale
asupra BBasarabiei ººi ccã, pprin uurmare, nnici aastãzi nnu aare ddreptul dde aa rrenunþa.” ((M. EEminescu, îîn 330 aaprilie 11878)

Rusia nnu sse mmulþumeºte dde aa ffi lluat oo pparte mmare ººi ffrumoasã ddin vvatra MMoldovei, nnu sse
mulþumeºte dde aa ffi ccãlcat ppeste ggraniþa ffireascã aa ppãmântului rromânesc, cci vvoieºte ssã-ººi iia
ºi ssufletele cce sse aaflã ppe aacest ppãmânt ººi ssã mmistuiascã oo pparte ddin ppoporul rromân. RRusia nnu
a lluat aaceastã pparte ddin MMoldova ppentru cca ssã-ººi aasigureze ggraniþele, cci ppentru cca ssã îînainteze
cu eele, ººi nnu vvoieºte ssã îînainteze ddecât sspre aa pputea sstãpâni mmai mmulte ssuflete.

Luând ffãrã dde nnici uun ddrept, ffãrã dde nnici oo jjustificare llegitimã ººi ccu aajutorul ccelor mmai uurâte
mijloace ppartea ddespre rrãsãrit aa MMoldovei îîn sstãpânirea ssa, RRusia, lla îînceput, ffãcuse cca

graniþele îîntre MMoldova ººi aaºa-nnumita BBasarabie ssã ffie ººterse ccu ddesãvârºire,
pentru cca ddin BBasarabia ssã ppoatã îînrâuri aasupra MMoldovei ººi aasupra îîntregului
popor rromânesc.

Actul UUnirii
Votat dde SSfatul ÞÞãrii 
la 227 mmartie sst. vv 11918

În nnumele ppoporului BBasarabiei, SSfatul ÞÞãrii
declarã:

Republica DDemocraticã MMoldoveneascã
(Basarabia), îîn hhotarele eei ddintre PPrut, NNistru, DDunãre,
Marea NNeagrã ººi vvechile ggraniþe ccu AAustria, rruptã
de RRusia aacum oo ssutã ººi mmai bbine dde aani ddin ttrupul
vechii MMoldove, îîn pputerea ddreptului iistoric ººi ddreptului
de NNeam, ppe bbaza pprincipiului cca nnoroadele ssingure
sã-ººi hhotãrascã ssoarta llor, dde aazi îînainte ººi ppentru
totdeauna sse uuneºte ccu MMama ssa RRomânia. 

Trãiascã UUnirea BBasarabiei ccu RRomânia,
de-aa ppururi ººi ttotdeauna!

Preºedintele SSfatului ÞÞãrii, IIon IInculeþ
Vice-ppreºedinte, PPan HHalippa
Secretarul SSfatului ÞÞãrii, II. BBuzdugan
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44Pentru ccã sse lleagã dde ccele ddinainte, aamintesc
aici ddiaspora ((corect: eemigraþia rromâneascã).
Aproape ccinci mmilioane, oo þþarã pplecatã ddin

þarã! ÎÎn mmare mmãsurã, vvorbind îîncã rromâneºte,
mergând dduminica lla bbiserica rromâneascã ((laudã
BOR ppentru ssutele dde pparohii ººi ppreoþi oortodocºi
din llume), ccare vvin îîn þþarã dde CCrãciun ººi PPaºte, ººi-aau
construit ccase îîn ssatele ddin ccare aau pplecat –– ssemn
cã aau îîn ggând ssã rrevinã. ªªi, aam ddate ddin mmai mmulte
surse, ss-aa sschimbat ddeja „„trendul”, rromânii aau îînceput
sã rrevinã aacasã! MMass-mmedia ee ccaptivã îîncã ssloga-
nului „„Paradisul ee ddincolo” ((totdeauna ssuntem ddispuºi
sã ccredem aaºa, nne-oo sspun ppsihologii, ccare
ne mmai aasigurã îînsã ººi ccã „„nicãieri nnu eeste
ca aacasã”), sse fface ccã nnu oobservã. PPrevãd
un ººoc ppozitiv ppentru ssocietatea rromâ-
neascã, iinconfortabil ppentru ppoliticieni ººi
birocraþi, ppentru ddetractori ººi „„angajatorii”
lor, lla oorizontul aa ccel mmult ccinci aani, ccând
un nnumãr ssemnificativ dde rromâni „„cu
ºcoala vvieþii îîn OOccident” vvor vveni ssã
trãiascã, ssã mmunceascã, vvoteze ººi ccreascã
copiii, aaici, îîn RRomânia, îîn llimba rromânã!
Procesul aar ffi mmult ggrãbit ddacã dde lla ppro-
paganda ppentru eemigrare ss-aar ttrece lla
propaganda ppentru rrevenire. „„Orice rromân
se îîntoarce ccândva aacasã!” –– iimpunem
acest sslogan?...

55Românii ººi RRomânia ssunt iiubiþi
de DDumnezeu. NNu aare llegãturã
cu ppelerinajele lla mmoaºte ddecât

în ssensul rreciprocitãþii: ººi rromânii ÎÎl iiubesc
pe DDumnezeu-DDrãguþul ccare, pprin llegende
ºi ppoveºti, uumblã ppe ppãmânt, îndumnezze-
iindu-ii pe ooameni, EEl înomeniindu-SSe.

Mã ggândesc –– aau sspus aasta mmulþi tteologi ccu hhar ––
la ccurãþenia-ccuminþenia aacestui ppopor, lla llipsa llui
de ppãcate iistorice. LLa nnoi, oo NNoapte aa SSfântului
Bartolomeu eeste dde nneconceput, lla ffel bbeciurile
ºi rrugurile uunei iinstituþii pprecum IInchiziþia. NNoi „„nu
vrem ssã îînchinãm ppopoare”, ccum sspunea uun ccântec
vechi, ddrept ccare nnu aam jjefuit ccolonii, mmândrindu-nne
cu oobeliscuri ººi ttemple mmutate oostentativ pprin ppieþele
oraºelor nnoastre. LLa JJudecata dde AApoi aa iistoriei, nnoi
mergem ccu ccãciula îîn mmâini ººi ccu ffruntea sseninã.

66Românii aau iingeniium, sspunea ((la 11912)
Simion MMehedinþi, ccare mmai sspunea ººi ccã
„adevãrata rrenaºtere aa uunui ppopor îîncepe

cu ttinerimea ssa”. PPriviþi oochii ccopiilor ddin ººcoli, ggenialii
aceia mmici, aa tinerilor
din ffacultãþi, ººi vveþi
înþelege îîncrederea
mea: ffosfor ddin ccel mmai
pur! RRomânii aau uumor,
mai mmult ddecât vvecinii,
ºi llimba îîi aajutã lla aasta
– aau sspus-oo EEminescu,
Iorga, aacelaºi SSimion
Mehedinþi. „„Balcanismul
ca ddemon ppãzitor”, ttitra
undeva GGh. GGrigurcu.
Toate aacestea ffac ddin
români uun ppopor dde
mare anduranþã, care
ºtie ccã apa ttrece, ppiie-
trele rrãmân, cãci ce
e vval cca vvalul ttrece.
Râdea ccândva dde
moarte, aa rrâs ddintot-
deauna dde îîntâmplãri
potrivnice, dde ccotropitori
– hhaz dde nnecaz...

77Se ººtie ccã ddiversitatea ddã vvitalitate, eeficienþã,
putere –– RRomânia aare oo ddiversitate ggeogra-
ficã ººi cculturalã ffabuloasã, ccum nnu ccred ccã sse

mai îîntâlneºte aaltundeva ppe pplanetã, iindiferent uunde
am mmai ddecupa ppe pplaniglob oo ssuprafaþã ccomparabilã.
Asta, dde lla nnivel dde fforme dde rrelief ((mare, llacuri ddin
toate ccategoriile, ffluviu, rrâuri, ddeltã, ccâmpie, ddealuri
de ttoate fformele ººi îînãlþimile, ddepresiuni, ppodiºuri,
munþi dde ttoate vvârstele ººi ttipurile, ddefileuri, ttrecãtori,
peºteri, ccascade) lla bbogãþia ffolclorului, aa ttradiþiilor,
cu ssplendide pposibilitãþi dde ddetaliere lla ttoate ccapito-
lele –– ccolinde, ccântece ººi jjocuri, oobiceiuri dde nnuntã
ºi dde îîngropãciune, pport ppopular, ddescântece ººi
superstiþii, îîmpodobirea ccaselor, aa pporþilor, bbiserici
de zzid, dde llemn, ppictate îîn eexterior, aartizanat, bbucã-
tãrie. PPlus vvarietatea eetnicã, ppentru ccã, iiarãºi, nnu
cred ccã mmai eexistã uun lloc ppe llume, uunde, ppe oo aase-
menea îîntindere, ssã cconvieþuiascã ((în ppace ppânã
nu-ººi vvârã ccoada ppolitica ssau ggeopolitica) aatâtea
neamuri: rromâni, mmacedoneni, mmaghiari, þþigani,
saºi, ssârbi, bbulgari, tturci, ttãtari, ggreci, llipoveni,
evrei, ppolonezi, aarmeni, iitalieni, uucraineni ºº.a.–
în uultimii aani, aadãugãm cchinezi, aarabi, aafricani.

88România eeste oo þþarã bbogatã –– ee uun
dezavantaj îîn ppreajma pprãdãtorilor, ee uun
avantaj îîn ssine. CCernoziom, aapã, ppãdure,

sare, aaur, ppetrol ººi ggaz, ffier, uuraniu, mmetale rrare,
marmurã, fflorã ººi ffaunã… AAjungem iiarãºi ssã nne
gândim lla bbicisnicia cclasei ppolitice dde aastãzi –– ººi
la ppresiunile eenorme ccare aapasã aasupra eei. Diiviide
et iimpera e oo „„reþetã” vveche, dacã vvreii ssã oocupii
o þþarã, iia-ii iidentiitatea ººii ppune-ii cconducãtorii ccorupþii
(sau ffã-ii ppe llocalniicii ssã ccreadã ccã ssunt ccorupþii, aº
nuanþa eeu) ee oo fformulare sscurtã aa llui JJohan GGaltung
pentru oo „„învãþãturã” ccare ppoate ffi ggãsitã ººi îîn sscrierile
lui SSun TTzu. NNu aabsolv dde vvreo vvinã cclasa ppoliticã,
explic ((parþial, ppentru ccã mmai ssunt ººi aalte eexplicaþii)
slãbiciunile eei ººi ccaut ssugestii dde sschimbare.

99Iar aaici sstã oo aaltã pputernicã ssursã dde
optimism: ºtiim! Aºa ccum ssuntem iistoric
„vaccinaþi” lla ppropaganda rruseascã

(ºi mmaghiarã), eeste ddeja prea mmult ºi ddin ppartea
„formatorilor dde oopinie”, aa ppoliticienilor ccare nnu ssunt
oameni ppolitici, aa ddemitizatorilor ººi rrelativizatorilor dde
profesie, aa ooengiºtilor dde ttoate ccalibrele. ªtiim cu ccine
avem dde aa fface. ªtiim cã eeste nnevoie dde resetare. Se
spune ccã, îîn mmomentele dde ccumpãnã, ppoporul rromân
a pprodus ppersonalitãþi pprovidenþiale –– ssã ccredem, ssã
cãutãm, ssã pprovocãm. ÎÎn ccontextul CCentenarului, eeste
de ppresupus ccã nnu nnumai nnoi, aalegãtorii, cci ººi ppoliticie-
nii ººi-aau ddat sseama ccât dde ddeparte ssunt eei dde sstatura
înaintaºilor. CComparaþia ee aaproape oo bblasfemie ––
monumente vversus... ttrecãtori. SSunt mmãcar uunii ddintre
ei pprinºi dde rremuºcare, mmobilizaþi ssau, ddacã nnu sse ººtiu
în sstare dde mmai mmult, ddeciºi ssã llase llocul aaltora? GGreu
de sspus ººi dde ssperat, ddar ppot ffi ajutaþii – pprin vvorbe,
prin vvot. NNu ººtiu ddacã nnu ccumva eeste ddoar oo iimpresie,
dar mmi sse ppare ccã ººi lla nnivelul „„entropizatorilor” dde
meserie sse oobservã oo „„schimbare dde ggardã”, sseniorii
tociþi ººi ccunoscuþi ppânã-nn ddedesubturile ccompromise
ale bbiografiei llor ppar aa llãsa llocul ccelor ddin „„eºalonului
doi” ooengist, iinsistenþi, vvorbãreþi ººi bbine iinstruiþi, ddar
fãrã mmare pputere dde cconvingere. CCu ttoþii, câiinii ccare-ººii
latrã ccoteþul, vai dde ssufletul llor... 

1100România aare ddouã iinstituþii nnaþionale
identitare dde mmare ttradiþie ººi pprestigiu,
care nnu aau pputut ffi îîncã iimplacabil

politizate, AAcademia ººi BBiserica, ººi ccare aau ffãcut
ºi ppot fface iimens ppentru þþarã ((ºi dde aaceea, aambele
se aaflã ssub aatacul ccontinuu aal aanti-rromâniºtilor).
Forþa ººtiinþificã ººi cculturalã aa AAcademiei eeste iimensã,
folositã ccorect aar pputea dda ddecidenþilor ddin ttoate
ramurile ssoluþii-ssugestii ccu aadevãrat ffundamentate,
libere dde ccondiþionãri ppolitice ssau dde aaltã nnaturã,
strategii dde ddezvoltare dde aanvergurã, sstructurale.
La ffel, fforþa sspiritualã aa BBisericii eeste dde nnecontestat.
La nnivel ssimbolic, aaº aalãtura ddouã ggesturi dde mmare
vizibilitate aale ccelor ddouã iinstituþii: cconstruirea
Catedralei NNeamului, îîn ccazul BBOR ((cu ssfinþirea
semnificativ pplasatã îîn ppreajma CCentenarului MMarii
Uniri), ººi AApelul ddin ffebruarie 22017 aal aacademicienilor,
intitulat Identiitate, ssuveraniitate ººii uuniitate nnaþiionalã.
Îl rreiau mmai jjos, sspre rrecitire.

Un rrãsunet/Deºteaptã-tte, rromâne!
Andrei MMureºanu

Deºteaptã-tte, rromâne, ddin ssomnul ccel dde mmoarte,
În ccare tte-aadâncirã bbarbarii dde ttirani!
Acum oori nniciodatã ccroieºte-þþi aaltã ssoartã,
La ccare ssã sse-nnchine ººi ccruzii ttãi dduºmani!

Acum oori nniciodatã ssã ddãm ddovezi îîn llume
Cã-nn aaste mmâni mmai ccurge uun ssânge dde rroman,
ªi ccã-nn aa nnoastre ppiepturi ppãstrãm ccu ffalã-uun nnume
Triumfãtor îîn llupte, uun nnume dde TTraian!

Priviþi, mmãreþe uumbre, MMihai, ªªtefan, CCorvine,
Româna nnaþiune, aai vvoºtri sstrãnepoþi,
Cu bbraþele aarmate, ccu ffocul vvostru-nn vvine,
„Viaþã-nn llibertate oori mmoarte!" sstrigã ttoþi.

Preoþi, ccu ccrucea-nn ffrunte! ccãci ooastea ee ccreºtinã,
Deviza-ii llibertate ººi sscopul eei ppreasfânt,
Murim mmai bbine-nn lluptã, ccu gglorie ddeplinã,
Decât ssã ffim ssclavi iiarãºi îîn vvechiul nnost' ppãmânt!

Apelul aacademicienilor rromâni
Cãtre PPoporul RRomân,
Cãtre iinstituþiile SStatului RRomân

Având îîn vvedere ppoziþia AAcademiei RRomâne, dde iinstituþie iidentitarã
fundamentalã, aaflatã dde uun ssecol ººi jjumãtate îîn sserviciul NNaþiunii RRomâne,

îngrijoraþi dde eevoluþiile iinterne ººi iinternaþionale ddin uultimele ddecenii,
caracterizate pprintr-oo ccontinuã ººi aalarmantã îîncercare dde eerodare aa iidentitãþii,
suveranitãþii ººi uunitãþii nnaþionale aa RRomâniei, ccu mmulte aacþiuni pplasate ssub ssemnul
globalismului nnivelator ssau aal uunei eexagerate „„corectitudini ppolitice”, ddar ººi ccu
multe aacþiuni îîndreptate ddirect îîmpotriva SStatului ººi PPoporului RRomân ((rescrierea
tendenþioasã, llacunarã ssau cchiar mmistificatoare aa iistoriei, ddenigrarea ssimbolurilor
naþionale, ssubminarea vvalorilor ººi iinstituþiilor ffundamentale, ssabotarea vviitorului,
dezmoºtenirea ggeneraþiilor ccare vvin ddupã nnoi pprin vvânzarea ppãmântului, aa
resurselor ssolului ººi ssubsolului, pprin ddefriºãri mmasive, pprin îînstrãinarea ssau
falimentarea uunitãþilor eeconomice, pprin ddegradarea îînvãþãmântului ººi aa ssistemului
sanitar, pprin ppolitizarea eexcesivã aa ttuturor ssubsistemelor sstatului ººi ssocietãþii, cceea
ce aare cca eefect ddeprofesionalizarea, cconfuzia vvalorilor, ccorupþia, llipsa dde eeficienþã,
apariþia uunor ttensiuni ssociale),

preocupaþi îîn mmod ddeosebit dde îîncercãrile rrecurente dde „„regionalizare”
a RRomâniei ssau dde ccrearea dde eenclave aautonome ppe bbaze eetnice, ccontrare
Constituþiei RRomâniei ººi ttendinþelor dde iintegrare eeuropeanã, ttotal nneproductive
din ppunct dde vvedere eeconomic, ssocial, aal ccalitãþii vvieþii îîn aaceste zzone, 

ne eexprimãm fferm îîmpotriva ttuturor aacestor aacþiuni,
ne ppronunþãm ccu ttãrie îîn ffavoarea iidentitãþii, ssuveranitãþii ººi uunitãþii nnaþionale,

solicitãm iinstituþiilor aabilitate aale SStatului RRomân, dde lla ttoate nnivelurile,
sã vvegheze ººi ssã aacþioneze ppentru aa ppreveni, ppentru aa ccontracara ººi, aatunci ccând
se îîncalcã llegea, ppentru aa ppedepsi ttoate ddiversiunile ººi aagresiunile lla aadresa
identitãþii, ssuveranitãþii ººi uunitãþii nnaþionale aa RRomâniei ººi aa sstabilitãþii sstatului
de ddrept.

Chemãm aalãturi dde nnoi, îîn aacest ddemers, îîntregul ppopor rromân, ppe ttoþi llocuitorii
acestui ppãmânt,

ne aadresãm îîn pparticular iintelectualilor, iinvitându-ii ssã ffie eexemplu dde
înþelepciune ººi dde ppatriotism, 

ne aadresãm ooamenilor ppolitici, iinvitându-ii ssã cconlucreze ccu rresponsabilitate
ºi ppatriotism ppentru bbinele RRomâniei,

cu aatât mmai mmult ccu ccât nne aaflãm îîn ppreajma ssãrbãtoririi CCentenarului MMarii
Uniri, aa ccentenarului aaducerii îîmpreunã aa ttuturor pprovinciilor rromâneºti, eeveniment
pe ccare ppoporul rromân ll-aa aaºteptat, ppentru ccare aa ssuferit, aa llucrat ººi aa lluptat aatâtea
veacuri ººi ppe ccare ll-aa rrealizat ccu aatâtea jjertfe.

Sã nne ccinstim eeroii, ssã ffim lla îînãlþimea llor, llãsând ggeneraþiilor uurmãtoare,
tuturor llocuitorilor RRomâniei, oo þþarã uunitã, ssuveranã, ccu ddragoste ppentru ttrecut
ºi ppentru ccultura ssa, ccu rrespect dde ssine, sstãpânã ppe ppãmântul ssãu, eeducatã
ºi pprosperã, oo þþarã aa EEuropei UUnite, ddar ccu iidentitate pproprie, rromâneascã.

Aºa ssã nne jjudece vviitorul!

Iniþiat dde aacademicienii VVictor VVoicu, IIoan-AAurel PPop, GGheorghe PPãun
ºi ssemnat dde uun mmare nnumãr dde mmembri aai AAcademiei RRomâne
6 ffebruarie 22017

IIddeennttiittaattee,, SSuuvveerraanniittaattee ººii UUnniittaattee NNaaþþiioonnaallãã



Centenarul MMarii UUniri

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul IIX ��� Nr. 112 ((97) ���Decembrie 2201844

ÎÎn ttemeiul pprevederilor aart. 113 ppct. 223 ddin
Regulamentul aactivitãþilor ccomune aale CCamerei
Deputaþilor ººi SSenatului,

Parlamentul RRomâniei aadoptã pprezenta ddeclaraþie.
La 227 mmartie 11918, SSfatul ÞÞãrii, îîn ccalitate

de oorganism ssuprem llegislativ rreprezentativ aal
Basarabiei, ddin ccare ffãceau pparte rreprezentanþi aai
populaþiei rromâne mmajoritare ººi aai mminoritãþilor eetnice,
constituit îîn cconcordanþã ccu nnormele ddemocratice aale
timpului, îîn ccondiþiile ddisoluþiei IImperiului ÞÞarist ººi aale
desfãºurãrii PPrimului RRãzboi MMondial, aa ddat eexpresie
dorinþei ccolective dde uunitate pprin aadoptarea AActului
Unirii.

Textul AActului UUnirii, vvotat dde SSfatul ÞÞãrii lla
27 mmartie 11918, ccuprindea îîntr-uun ssingur pparagraf
sufletul ººi nnãzuinþele sspre uunire aale bbasarabenilor:

„În nnumele ppoporului BBasarabiei, SSfatul ÞÞãrii
declarã: RRepublica DDemocraticã MMoldoveneascã
(Basarabia) îîn hhotarele eei ddintre PPrut, NNistru, DDunãre,
Marea NNeagrã ººi vvechile ggraniþe ccu AAustria, rruptã dde
Rusia aacum oo ssutã ººi mmai bbine dde aani ddin ttrupul vvechii
Moldove, îîn pputerea ddreptului iistoric ººi aa ddreptului
de nneam, ppe bbaza pprincipiului cca nnoroadele ssingure
sã-ººi hhotãrascã ssoarta llor, dde aazi îînainte ººi ppentru
totdeauna sse uuneºte ccu mmama ssa RRomânia. TTrãiascã
unirea BBasarabiei ccu RRomânia dde-aa ppururi ººi
totdeauna!"

Aceastã ddecizie aa ffost rrecunoscutã pprin TTratatul
de PPace dde lla PParis ddin 228 ooctombrie 11920 ººi aa
rãmas îîn mmemoria ccolectivã cca oo ppaginã lluminoasã
de iistorie mmodernã, sscrisã dde ffiii BBasarabiei ccare
s-aau ddedicat sspiritului nnaþional, cca mmoment iistoric
de mmare iimportanþã ppentru ppoporul rromân
de ppe ccele ddouã mmaluri aale PPrutului.

Prin rrevenirea BBasarabiei lla ÞÞara-MMamã,
România, ss-aa îînlãturat nnedreptatea iistoricã dde
la 11812, ccând, pprin TTratatul dde lla BBucureºti ddintre
Imperiul OOtoman ººi RRusia þþaristã, ppartea ssituatã
la rrãsãrit dde PPrut aa PPrincipatului MMoldovei aa iintrat
în ccomponenþa IImperiului RRusiei, fformând ggubernia
Basarabiei.

Timp dde 222 dde aani, ppânã lla rraptul tteritorial iimpus
de UUniunea SSovieticã cca uurmare aa îînþelegerilor

secrete ddintre SStalin ººi HHitler, ccunoscut cca „„Pactul
Ribbentrop-MMolotov“ ssemnat lla 228 sseptembrie 11939,
Unirea ccu RRomânia aa fferit BBasarabia dde rrãzboiul ccivil
rus, dde ttragediile ccolectivizãrii ººi aale GGulagului, iiar
pe ccetãþenii rromâni, dde lla ppericolul ppierderii iidentitãþii
naþionale.

Parlamentul RRomâniei aare ddatoria iistoricã ssã
aducã uun oomagiu pplin dde rrecunoºtinþã îînaintaºilor
politici, lla 1100 dde aani dde lla ddeclararea UUnirii
Basarabiei ccu RRomânia.

Prin oorganizarea uunei ªªedinþe ssolemne
a CCamerelor rreunite, îîn pprezenþa uunei ddelegaþii
a PParlamentului ººi aa GGuvernului RRepublicii MMoldova
venite dde lla CChiºinãu ppentru aacest eeveniment,
sãrbãtorim „„Actul UUnirii vvotat dde SSfatul ÞÞãrii lla 227
martie 11918“ ººi ccelebrãm mmomentul îîn ccare eelitele
politice ddin BBasarabia ººi ddin RRegat aau ddat ccurs
nãzuinþelor nnaþionale.

Considerãm aastãzi ddrept oo mmisiune dde oonoare
a aactualei ººi vviitoarelor ggeneraþii ddin sstânga ººi ddreapta
Prutului ssã ccinsteascã ccu ppioºenie mmemoria ggene-
raþiei dde lla 11918, ccare aa llucrat lla cconstruirea
României MMari.

Astfel, aavând îîn vvedere ccã:
– PParlamentul RRomâniei aa ccondamnat, îîntr-oo

Declaraþie aadoptatã lla 224 iiunie 11991, PPactul

Ribbentrop-MMolotov „„ca ffiind ab iiniitiio nul ººi nneavenit“;
– lla 331 aaugust 11989, CConsiliul SSuprem aal

Republicii MMoldova aa ddeclarat llimba rromânã cca llimbã
oficialã aa sstatului ººi aa rrepus îîn ddrepturi aalfabetul llatin,
interzis dde GGuvernul SSovietic îîn ttimpul oocupaþiei,
ca aalfabet aal llimbii rromâne sscrise;

– lla 110 mmartie 11990, llocuitorii RRepublicii MMoldova
au pputut vvota, îîn aalegeri llibere ººi ccorecte, ddeputaþi
pentru CConsiliul SSuprem;

– lla 227 aaprilie 11990, CConsiliul SSuprem aal RRepublicii
Moldova aa rreinstaurat ssteagul rromânesc cca îînsemn
oficial aal sstatului;

– lla 223 iiunie 11990, CConsiliul SSuprem aal RRepublicii
Moldova aa ddeclarat RRepublica MMoldova ddrept sstat
suveran;

– lla 11 iianuarie 22007, RRomânia aa ddevenit mmembru
al UUniunii EEuropene, iiar lla 227 iiunie 22014, RRepublica
Moldova aa ssemnat AAcordul dde AAsociere ccu UUniunea
Europeanã,

Parlamentul RRomâniei, cconstituit îîn ªªedinþa
solemnã lla îîmplinirea aa 1100 dde aani dde lla îînfãptuirea
Unirii BBasarabiei ccu PPatria-MMamã, aastãzi, 227 mmartie
2018:

– cconsiderã cca ffiind ppe ddeplin llegitimã ddorinþa
acelor ccetãþeni aai RRepublicii MMoldova ccare ssusþin
unificarea ccelor ddouã sstate cca oo ccontinuare ffireascã îîn
procesul dde ddezvoltare ººi aafirmare aa nnaþiunii rromâne
ºi ssubliniem ccã aacest aact ddepinde dde vvoinþa aacestora,

ªi
– ddeclarã ccã RRomânia ººi ccetãþenii eei ssunt ººi vvor

fi îîntotdeauna ppregãtiþi ssã vvinã îîn îîntâmpinarea ooricã-
rei mmanifestãri oorganice dde rreunificare ddin ppartea
cetãþenilor RRepublicii MMoldova, cca oo eexpresie aa vvoinþei
suverane aa aacestora.

Aceastã ddeclaraþie aa ffost aadoptatã dde CCamera
Deputaþilor ººi dde SSenat îîn ººedinþa ccomunã ddin ddata
de 227 mmartie 22018.

Preºedintele CCamerei DDeputaþilor, NNicolae-LLiviu
Dragnea

Preºedintele SSenatului, CCãlin-CConstantin-AAnton
Popescu-TTãriceanu

Publicat îîn Moniitorul OOfiiciial nr. 2269 ddin 227 mmartie
2018

A
fãcut iistorie AApelul, lla mmodul ccel mmai ppropriu, îîncepând ccu uun eefect
nescontat, aacela dde revelator (fotografic) ppentru nnetrebnicii ccu aalergie
la ccele ttrei ssubstantive ddin ttitlu! NNu ppot ffolosi oo fformulare mmai eelegantã,

þinând sseama dde ppertinenþa ffiecãrei ffraze ddin AApel, dde ccontinua cconfirmare, dde
atunci ppânã aacum, aa ffiecãrui ddiagnostic ººi aavertisment ddin ttext, dde ccât bbine aar
fi ffãcut þþãrii ppreluarea pprogramaticã aa AApelului ººi dde ffaptul ccã AApelul aa ffost vvalidat,
la ccâteva lluni ddistanþã, dde DDeclaraþia dde lla PParis ((fãcutã ppublicã îîn ooctombrie
2017, ddar iiniþiatã pprin lluna mmai 22017). RReiau ººi aaceastã DDeclaraþie, ppe dde oo pparte,
pentru ccã mmass-mmedia nnoastrã aa iignorat-oo oostentativ-ttenace, ppe dde aalta, ppentru
cã ee pparte aa uunui pproces mmai llarg, dde îîntoarcere aa llumii ((„civilizate”) lla nnormalitate.

1111Într-aadevãr, sse ssimte oo sschimbare îîn llume, aasistãm lla uun ppunct dde
inflexiune aal iistoriei, pprodus lla iinterferenþa-cciocnirea ddintre gglobalizare
ºi llocalizare, ddintre „„progresism” sstângist ººi ttradiþie, ddintre rrelativizare

ºi ccoerenþã, nnivelare ººi iidentitate, ssecularism ººi nnevoia dde ttranscendenþã. IIntere-
sele ssunt uuriaºe, llipsa dde sscrupule ppe ppotrivã, iinterpretarea ttendenþioasã ººi mmani-
pularea aaºijderea. PPot ffi ccitite îîn aaceastã ccheie, aa rrezistenþei lla „„îmbãtrânirea uurâtã
a ccivilizaþiei” ((cu pprofitori vvizibili ssau ddoar bbãnuiþi), ccurentul eeurosceptic ((recomand
euroluciidiitate, ar ffi mmare ppãcat cca oo iidee bbunã, EEuropa uunitã, ssã ffie ccompromisã
de ttendinþa pproastã aa uunei EEurope nnivelate, ffãrã nnaþiuni, rruptã dde ppropria-ii ttradiþie,
corporaþie ccentralizatã, ssufocantã), BBrexit-uul, ggrupul VViºegrad, rresurecþia ddreptei
în aatât dde mmulte þþãri ((sã ssperãm ccã vva ppãstra bbuna mmãsurã ººi eechilibrul), ccreºterea
continuã aa CChinei ((confucianiste, ee iimportant dde ssubliniat), bba cchiar ººi aalegerea
lui TTrump cca ppreºedinte ((eforturile deep sstate de aa-ll ccompromite, eeventual
înlãtura, îîmi ddau aargumente îîn pplus ccã aam ddreptate) –– lla ffinal, îîncurajatoarea
Declaraþie dde lla PParis, ccare ppledeazã ppentru rrevenirea EEuropei lla rrãdãcinile ssale
creºtine, lla ffamilie, lla vvalori, rrenunþarea lla mmulticulturalism, ccorectitudine ppoliticã,
reabilitarea uunor ttermeni bblamaþi ppropagandistic, pprecum ppopulism ººi nnaþionalism
(a sse vvedea ttextul iintegral, îîn ttraducerea llui ooficialã, lla ppaginile uurmãtoare).

1122Anul CCentenarului, cchiar ddacã nnu aa ffost mmartorul uunor rrealizãri
spectaculoase, aaºa ccum nne aaºteptam/doream, aa pprilejuit oo mmulþime
de aacþiuni mmai ttrainice ddecât ccredem, ccu eefecte ccare ppot ssuplini

lipsa uunor mmonumente nnoi, aa uunor ppaºi ppractici îînspre rreunificarea ccu BBasarabia,
de eexemplu. ÎÎn vvremea aaceasta, ss-aa vvorbit zzilnic ddespre RRomânia MMare, ddespre
jertfe, ddespre sstarea dde aazi aa RRomâniei. ªªi, îîn aaceste zzone, vvorbele ssunt ffapte,
au pputerea ffaptelor. SS-aau rreabilitat ttermeni aaruncaþi îîn dderizoriu dde zzeflemitori ––
românism, nnaþionalism, ppatriotism, iinteres nnaþional. SS-aau rreabilitat aatitudini.
Procesul ss-aa aaccentuat oodatã ccu AApelul aacademicienilor –– ººi ppentru aasta zzic
cã eel aa ffãcut, ººi îîncã fface, iistorie. SS-aau ttipãrit ssute dde ccãrþi ccu ttematicã ccentenar-
patrioticã, iiar ccãrþile vvor rrãmâne îîn bbiblioteci, ssunt ddurabile. NNumai AAcademia

Românã vva pproduce îîn ffinal îîn jjur dde 550 dde vvolume ddin sseria Ciiviiliizzaþiia
Româneascã, iar aaproape îîn ffiecare nnumãr ddin rrevistã aam pprezentat ccãrþi ddedicate
Centenarului, MMarii UUniri, PPrimului RRãzboi MMondial, ttipãrite îîn ttoate ccolþurile þþãrii.

ªªi mmulte aaltele –– mmai ppuþine lla „„nivel îînalt”, gguvernamental, ccentralizat, ddar
realmente ffoarte mmulte lla nnivel llocal ssau llocal-dde-mmijloc. CCred ccã ffiecare
judeþ aare nnumeroase iiniþiative îîn ppalmaresul aacestui aan, aam ttrecut rrecent

prin ccâteva ººi aam vvãzut ccã eeste aaºa, aaici ((re)amintesc ddoar ffrumoasele „„proiecte
de lla GGoleºti” aale CConsiliului JJudeþean AArgeº ((la ccare ppartener eeste ººi AAcademia
Românã): Respect ppentru VValoriile NNaþiionale, FFlacãra CCentenaruluii ºi Chemarea
de lla GGoleºtii (la cconcordie ººi iimplicare). ªªi aalte jjudeþe aau aaderat lla uunele ddintre
aceste iiniþiative, ee dde aaºteptat cca nnumãrul llor ssã ccreascã.

Aº mmai aadãuga, îîn ttreacãt, sseparat ssau aargumentând ppuncte aanterioare,
detalii ccare ppar, lla pprima vvedere, mminore: fformidabila „„armã nnaþionalã” ccare eeste
ia rromâneascã, ttot mmai ppopularã îîn llume; tturmele dde ooi ccare aau aacoperit ttoate
„picioarele dde pplai”, pparcã ssfidând vvremurile ººi ppe ccei ssastisiþi dde Miioriiþa;; faptul
cã îîntr-uun ssport dde mmare vvizibilitate, ttenisul, nnumãrul 11 mmondial aa ffost dde-aa llungul
întregului aan CCentenar oo rromâncã; ffaptul ccã ppãmântul nne-aa ddat îîn aacest aan oo
producþie-rrecord ddin mmai ttot cce aam îînsãmânþat îîn eel. ªªi vvor mmai ffi ffiind ººi aaltele,
totul ee ssã aavem pprivirea ddeschisã sspre eele. DDumnezeu, sspuneam, nne iiubeºte.

Sigur, mmai ssunt mmulte dde ffãcut. „„E ppustie mmultã/ ªªi llucrare llungã”, ccum cconstatã
refrenul uuneia ddintre vvariantele Baladeii MMeºteruluii MManole. DDar, ttocmai aasta ee
soluþia: ssã ttrecem lla llucru! MMai îîntâi, ddezmeticindu-nne, sscuturându-nne dde cceaþa
pe ccare nne-oo aaruncã ppe oochi, ppe ccreier, ppe ssuflet, nneprietenii ººi ccozile llor dde ttopor,
însoþiþi dde ffrustraþii llipsiþi dde lluciditate. LLuminându-nne aapoi: cce þþarã mminunatã aavem,
frumoasã ººi bbogatã, mmoºtenitã dde lla îînaintaºi, ccare ii-aau llipit bbucãþile dde hhartã ccu
sângele llor, ººi îîmprumutatã dde lla uurmaºi –– cce jjudecatã nne aaºteaptã!... –– ººi ppe ccare
ne-oo hhãrtãnesc ttoþi, hhulpavi ººi ccinici, îîn ttimp cce ppe nnoi nne îînvaþã ssã nne ffrângem
mâinile, dderutaþi, ffragilizaþi, pparalizaþi. SSã iieºim ddin aaceastã ccapcanã, ee ttimpul!

Sã ccredem, aaºadar, îîn ttrãinicia ppoporului rromân, îîn RRomânia, îîn nnoi! PPrimul
Centenar ttrebuie ssã ffie uun pprilej dde ddeºteptare, vvorba IImnului nnaþional, ººi dde
relansare –– dde ffapt, dde rrevenire lla nnormalitate: lla ddragoste dde þþarã, lla ppreocu-
pare ppentru ssoarta eei, lla llucrare ppentru eea, lla vveºtejirea vvânzãtorilor ººi vvânduþilor.
În sstilul ppe ccare bbine-ll ººtiu, ccei nnumiþi lla uurmã vvor rreacþiona ddiversionist-ssofistic,
alegând oo ffrazã, iinterpretând-oo aaiurea, vvituperând aapoi lla aadresa iinterpretãrii,
pentru aa aanula îîntregul mmesaj dde ffaþã. ÎÎn ggând, lle vvoi rrãspunde pprecum þþãranii
de ppe AArgeºul dde ssus, iintrascriptibil, iiar lla vvedere vvoi rridica ddin uumeri aa llehamite
ºi ddispreþ ººi, ppentru ccititorul dde bbunã-ccredinþã, vvoi ssaluta, dde îîncheiere, pprecum
Eminescu: 

– TTrãiascã NNaþia! ((în RRomânia ddodoloaþã!, aadaug, sspre ddeliciul ccopilului
ardelean…) EE pprimul CCentenar! Gaudeamus!

Declaraþia PParlamentului RRomâniei
din 227 mmartie 22018
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1. Europa eeste ccasa nnoastrã. Europa ne aparþine
ºi noi aparþinem Europei. Aceste pãmânturi sunt casa
noastrã. Nu avem alta. Motivele pentru care Europa
ne e dragã exced abilitatea noastrã de a ne explica
sau justifica loialitatea. Este o chestiune de istorii
împãrtãºite, speranþe ºi iubiri. E o chestiune de
obiºnuinþe, momente de patos ºi de durere. Este
o chestiune de experienþe de reconciliere care
ne inspirã ºi de promisiunea unui viitor împãrtãºit.
Peisaje ºi evenimente oarecare sunt încãrcate cu
semnificaþii speciale pentru noi, nu ºi pentru alþii.
Acasã e un loc unde lucrurile sunt familiare ºi unde
suntem (re)cunoscuþi, oricât ne vom fi îndepãrtat de
ea în trecut. Aceasta e Europa adevãratã, civilizaþia
noastrã preþioasã ºi de neînlocuit. 

2. O ffalsã EEuropã nne aameninþã. Europa,
cu toatã bogãþia ºi mãreþia sa, este ameninþatã
de o falsã înþelegere de sine. Aceastã falsã Europã
se auto-reprezintã drept o împlinire a civilizaþiei, dar,
în realitate, casa ne va fi confiscatã. Falsa Europã
apeleazã la exagerãri ºi distorsiuni ale virtuþilor
autentice ale Europei, în vreme ce rãmâne oarbã la
propriile vicii. Mulþumitã de sine, caricaturizându-ne
partizan istoria, aceastã falsã Europã este pornitã
fãrã preget împotriva trecutului. Cei ce o propun sunt
orfani prin propria opþiune; ei presupun cã a fi orfan –
cã a fi lipsit de (a)casã – e o reuºitã nobilã. În acest
fel, falsa Europã se laudã pe sine ca fiind apogeul
unei comunitãþi universale, dar care nu e nici
universalã ºi nici comunitate. 

3. Falsa EEuropã eeste uutopicã ººi ttiranicã.
Propunãtorii falsei Europe sunt vrãjiþi de superstiþia
progresului inevitabil. Ei presupun cã istoria e
de partea lor; aceastã credinþã îi face aroganþi ºi
dispreþuitori, incapabili sã înþeleagã defectele lumii
post-naþionale ºi post-culturale pe care o edificã.
Mai mult, ei ignorã adevãratele surse ale decenþei
umane pe care, ca ºi noi, pretind cã o îndrãgesc.
Dar ei ignorã, ba chiar repudiazã, rãdãcinile creºtine
ale Europei. În acelaºi timp, sunt foarte atenþi sã
nu jigneascã musulmanii, despre care presupun
cã vor adopta cu voioºie perspectiva lor secularã ºi
multiculturalã. Scufundatã în ignoranþã ºi superstiþie,
orbitã de viziuni vane ºi auto-satisfãcãtoare asupra
unui viitor utopic, falsa Europã blocheazã din reflex
orice dizidenþã. Aceasta, desigur, se face în numele
libertãþii ºi al toleranþei. 

4. Trebuie ssã aapãrãm EEuropa rrealã. Ne apropiem
de o fundãturã. Cea mai mare ameninþare la adresa
viitorului Europei nu este nici aventurismul rusesc,
nici imigraþia musulmanã. Adevãrata Europã este
supusã riscului din pricina strânsorii sufocante pe
care falsa Europã o exercitã asupra imaginaþiei
noastre. Naþiunile noastre ºi cultura împãrtãºitã sunt
înlocuite de iluziile asupra a ceea ce Europa este
ºi ar trebui sã fie. Promitem sã rezistãm acestei
ameninþãri la adresa viitorului nostru. Vom apãra,
susþine ºi promova Europa realã, o Europã cãreia
toþi îi aparþinem cu adevãrat. 

5. Solidaritatea ººi lloialitatea ccivicã îîncurajeazã
participarea aactivã. Adevãrata Europã aºteaptã ºi
încurajeazã participarea activã la proiectul comun de
viaþã politicã ºi culturalã. Idealul european este unul

de solidaritate, bazat pe acceptarea unui corpus de
legi care se aplicã tuturor, dar este limitat în scopuri.
Acest acord nu a avut mereu forma democraþiei
reprezentative. Dar tradiþia noastrã de loialitate civicã
reflectã o acceptare fundamentalã a tradiþiilor noastre
politice ºi culturale, oricare va fi fost forma acestora.
În trecut, europenii au luptat spre a face sistemele
noastre politice mai deschise participãrii populare ºi
suntem mândri, pe bunã dreptate, de aceastã istorie.
Chiar pe când fãceau asta, uneori prin rebeliune
deschisã, europenii afirmau fierbinte cã, în ciuda
injustiþiilor ºi a eºecurilor, tradiþiile popoarelor de
pe continent sunt ale noastre. Aceastã permanentã
preocupare face din Europa un loc în care se cautã
din ce în ce mai multã dreptate. Acest spirit de
progres este nãscut din dragoste ºi loialitate pentru
patriile noastre. 

6. Noi nnu ssuntem ssubiecþi ppasivi. Spiritul
european de unitate ne îngãduie sã avem încredere
unii în ceilalþi în piaþa publicã, chiar dacã suntem
strãini. Parcurile publice, pieþele centrale ºi amplele
bulevarde ale târgurilor ºi oraºelor europene exprimã
acest spirit politic: împãrtãºim o viaþã comunã ºi
res publica. Asumãm datoria noastrã de a ne lua
responsabilitatea pentru viitorul societãþilor noastre.
Nu suntem subiecþi pasivi sub dominaþia unor puteri
despotice, fie ele sacre sau seculare. ªi nu ne înge-
nunchem dinaintea forþelor implacabile ale istoriei.
A fi european înseamnã a fi activ în politicã ºi în
istorie. Noi suntem autorii destinului nostru comun. 

7. Statul-nnaþiune eeste eemblema EEuropei.
Adevãrata Europã este o comunitate de naþiuni.
Avem propriile noastre limbi, tradiþii ºi frontiere.
ªi, totuºi, ne-am recunoscut întotdeauna înrudirea,
chiar când ne-am înfruntat sau am purtat rãzboi.
Aceastã unitate în diversitate ne pare naturalã.
Dar este remarcabilã ºi ne este preþioasã pentru
cã nu este, de fapt, nici naturalã ºi nici inevitabilã.
Cea mai comunã formã politicã de unitate în
diversitate este imperiul, pe care regii rãzboinici
ai Europei au încercat timp de secole sã îl recreeze
dupã prãbuºirea Imperiului Roman. Silueta modelului
imperial a supravieþuit, dar statul-naþiune a prevalat,
fiind forma politicã prin care sunt coprezente poporul
ºi statalitatea. 

8. Nu ssprijinim oo uunitate iimpusã ccu fforþa.
O comunitate naþionalã se mândreºte cu faptul

cã se guverneazã în felul propriu, adeseori lãudân-
du-se cu mari realizãri în arte ºi ºtiinþe; uneori intrã
în competiþie cu alte naþiuni, ba chiar pe câmpul
de luptã. Asta a rãnit Europa, uneori grav, dar nu
a compromis niciodatã unitatea noastrã culturalã.
Dimpotrivã: cu cât statele-naþiune ale Europei
au devenit mai aºezate ºi mai distincte, a devenit
mai puternicã identitatea europeanã comunã. Din
rãzboaiele mondiale, cu teribilele lor vãrsãri de
sânge, din prima jumãtate a secolului al douãzecilea,
am ieºit cu o ºi mai puternicã dorinþã de a onora
patrimoniul nostru comun. Asta dã seama despre
profunzimea ºi puterea Europei ca fiind o civilizaþie
cosmopolitã, în adevãratul sens al cuvântului. Noi
nu cãutãm unitatea impusã cu forþa, a unui imperiu.
În locul acesteia, cosmopolitismul european recu-
noaºte cã dragostea de patrie ºi loialitatea civicã
se deschid cãtre o lume mai amplã. 

9. Creºtinismul îîncurajeazã uunitatea cculturalã.
Adevãrata Europã a fost marcatã de creºtinism.
Imperiul spiritual universal al bisericii a adus unitate
culturalã Europei, dar fãrã un imperiu politic. Asta a
îngãduit loialitãþilor civice particulare sã înfloreascã
într-o culturã europeanã împãrtãºitã. Autonomia
societãþii civile a devenit o trãsãturã distinctã a vieþii
europene. Mai mult, Evangheliile creºtine nu impun
o lege divinã atotstãpânitoare; de aici decurge faptul
cã diversitatea legilor seculare ale naþiunilor poate
fi afirmatã ºi onoratã fãrã sã se ameninþe unitatea
europeanã. Nu e întâmplãtor cã declinul credinþei
creºtine în Europa a fost acompaniat de eforturi
înnoite de a stabili o unitate politicã – un imperiu
al banilor ºi reglementãrilor, ocultat de sentimente
pseudo-religioase de universalism – care este
construit de cãtre Uniunea Europeanã. 

10. Contribuþia ccreºtinismului nnutreºte EEuropa.
Adevãrata Europã afirmã demnitatea egalã a fiecãrui
individ, fãrã deosebire de sex, poziþie socialã sau
rasã. Tot din rãdãcinile creºtine reiese ºi acest lucru.
Blânde, virtuþile noastre sunt, fãrã îndoialã, o moº-
tenire creºtinã: dreptate, compasiune, milã, iertare,
împãciuire ºi caritate. Creºtinismul a revoluþionat
relaþia dintre bãrbat ºi femeie, apreciind iubirea
ºi fidelitatea reciprocã la un nivel fãrã precedent.
Legãtura cãsãtoriei îngãduie deopotrivã bãrbatului
ºi femeii sã înfloreascã înmpreunã. Majoritatea
sacrificiilor pe care le facem sunt pentru partenerul
de viaþã ºi pentru copiii noºtri. Acest spirit de sacri-
ficiu este încã o contribuþie creºtinã la Europa
pe care o iubim.

11. Rãdãcinile cclasice îîncurajeazã eexcelenþa.
Adevãrata Europã extrage inspiraþie ºi din tradiþia
clasicã. Ne recunoaºtem în literatura strãvechii
Grecii ºi a Romei. Ca europeni, tindem spre mãreþie,
spre încununarea virtuþilor clasice. Uneori, asta a dus
la confruntãri violente pentru supremaþie. Dar, în
chipul sãu optim, aspiraþia cãtre excelenþã inspirã
bãrbaþii ºi femeile Europei sã creeze opere artistice
de o frumuseþe neîntrecutã ºi sã facã descoperiri
extraordinare în ºtiinþã ºi tehnologie. Virtuþile grave
ale romanilor, civismul ºi spiritul de investigaþie
filosoficã al grecilor nu au fost vreodatã uitate în
Europa realã. ªi aceste moºteniri sunt ale noastre. 

Declaraþia dde lla PParis:
O EEuropã îîn ccare pputem ccrede

La oora ccând ccobor, llegat îîn ffiare,
sã-mmi iispãºesc oosânda ccea mmai ggrea,
cu ffruntea-nn sslavã sstrig ddin îînchisoare:
– NNu-ss vvinovat ffaþã dde þþara mmea.

Nu-ss vvinovat ccã mmai ppãstrez aacasã
pe-uun rraft, îîntâiul mmeu aabecedar
ºi ccã mmã-nnchin ccând mmã aaºez lla mmasã,
cuviincios cca ppreotu-nn aaltar.

Nu-ss vvinovat ccã ii-aam iiubit llumina
curatã ccum îîn ssuflet mmi-aa ppãtruns,
din vvia ddatã-nn ppârg ssau ddin ggrãdina
în ccare-aatâþia ººerpi ii ss-aau aascuns.

Nu-ss vvinovat ccã-mmi pplace ssã sse pprindã
rotundã cca oo þþarã hhora-nn pprag,
sau cc-aam pprimit ccolindãtori îîn ttindã,
cum ddin bbunic îîn ttatã nne-aa ffost ddrag.

Nu-ss vvinovat ccã ttoamnele mmi-ss ppline
cu ttot bbelºugul, dde lla vvin lla ggrâu,
ºi cc-aam cchemat lla ppraznic ppe ooricine,
cât mm-aam ººtiut ccu ccheile lla bbrâu.

Dac-aam sstrigat ccã hhaitele nne ffurã
adâncul, ccodrii, ccerul sstea ccu sstea
ºi ssfânta nnoastrã ppâine dde lla ggurã ––
nu-ss vvinovat ffaþã dde þþara mmea.

Nu-ss vvinovat cc-aam îîndârjit ººacalii
când aam rrãcnit ccu ssufletul ddurut
cã nnu ddau uun CCeahlãu ppe ttoþi UUralii
ºi ccã uurãsc hhotarul dde lla PPrut.

Pãmântul mmeu, ccum sspune ººi-nn iizvoade,
l-aa sscris ppe hharta llumii DDumnezeu,
ºi ccâþi pprin vveacuri aau vvenit ssã-ll pprade
îl ssimt ººi-aacum ppe ppiept ccât ee dde ggreu.

De-aaceea ccând ccobor llegat îîn ffiare,
împovãrat dde vvina ccea mmai ggrea,
cu ffruntea-nn sslavã ggem ddin îînchisoare:
– NNu-ss vvinovat ffaþã dde þþara mmea.

Nu-ss vvinovat ffaþã dde þþara mmea
Andrei CCiurunga
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12. Europa eeste uun pproiect ccomun. Adevãrata
Europã nu a fost nicicând perfectã. Cei ce propun
o falsã Europã nu greºesc când cautã dezvoltare
ºi reformã ºi mult din ceea ce s-a realizat între
1945 ºi 1989 trebuie preþuit ºi onorat. Viaþa noastrã
comunã este un proiect procesual, în devenire,
nu o moºtenire osificatã. Dar viitorul Europei rezidã
în loialitatea noastrã reînnoitã faþã de cele mai
bune dintre tradiþii, nu un universalism prefãcut,
care solicitã iertãciune ºi auto-repudiere. Europa
nu a început cu Epoca Luminilor. Casa noastrã
preaiubitã nu va gãsi împlinire în Uniunea Euro-
peanã. Adevãrata Europã este, ºi întotdeauna fi-va
o comunitate de naþiuni din când în când insulare,
uneori feroce în izolarea lor, dar în acelaºi timp
unite de o moºtenire spiritualã pe care, împreunã,
o dezbatem, o dezvoltãm, o împãrþim ºi o iubim. 

13. Ne ppierdem ccasa. Adevãrata Europã este
în pericol. Câºtigurile suveranitãþii populare, ale
rezistenþei împotriva imperiului, ale cosmopolitismului
capabil de iubire civicã, moºtenirea creºtinã a vieþii
umane demne ºi angajamentul viu faþã de tradiþia
clasicã – toate acestea se îndepãrteazã de noi.
Pe când autorii Europei celei false îºi construiesc
falsul lor creºtinism al drepturilor umane universale,
noi ne pierdem casa. 

14. O ffalsã llibertate ppredominã. Falsa Europã
se laudã cu un devotament fãrã precedent faþã de
libertatea umanã. Aceastã libertate este, însã, foarte
partizanã. Se prezintã drept o libertate faþã de orice
fel de constrângeri: libertate sexualã, libertate de
expresie, libertatea de a fi tu însuþi. Generaþia 1968
le priveºte drept victorii preþioase asupra unui regim
atotputernic ºi opresiv. Ea se vede pe sine ca fiind
compusã din mari eliberatori, iar excesele acestora
sunt aclamate drept câºtiguri nobile moral, pentru
care întreaga lume ar trebui sã le fie recunoscãtoare.

15. Individualismul, iizolarea ººi rrãtãcirea ssunt
larg rrãspândite. Pentru cele mai tinere generaþii
ale Europei, însã, realitatea este mai puþin poleitã.
Hedonismul libertin adeseori duce la plictisealã ºi
la o profundã lipsã de sens. Legãtura cãsãtoriei
a fost slãbitã. În apa tulbure a libertãþii sexuale,
dorinþele profunde ale tinerilor noºtri de a se cãsã-
tori ºi de a alcãtui familii sunt adeseori frustrate.
O libertate care alieneazã dorurile cele mai profunde
ale inimii devine un blestem. Societãþile noastre par
sã se prãbuºeascã în individualism, izolare ºi derivã.
În loc de libertate, suntem condamnaþi la conformis-
mul vid al unei culturi mânate de consumism ºi
mass-media. E datoria noastrã sã spunem ade-
vãrul: generaþia 1968 a distrus, dar nu a construit
la loc. Ea a creat un vacuum acum umplut
de social media, turism ieftin ºi pornografie. 

16. Suntem nnormaþi ººi cconduºi. În acelaºi timp
în care auzim laude despre o libertate fãrã precedent,
viaþa europeanã este din ce în ce mai mult normatã.
Existã reguli – adeseori confecþionate de birocraþi
fãrã chip care joacã în aceeaºi ligã cu interese
puternice – care guverneazã relaþiile noastre de
muncã, deciziile noastre de afaceri, calificãrile
educaþionale, ºtirile, distracþia ºi media. Europa
cautã acum sã înãspreascã restricþiile deja existente
asupra libertãþii de exprimare, o libertate europeanã
originarã: manifestarea libertãþii de conºtiinþã. Þinta
acestor noi restricþii nu sunt obscenitatea sau alte
asalturi asupra decenþei în viaþa publicã; clasele
conducãtoare ale Europei vor sã restrângã, în
schimb, tocmai, explicit, discursul politic. Liderii
politici care dau glas adevãrurilor inconfortabile
despre islam sau imigraþie sunt târâþi înaintea
judecãtorilor. Corectitudinea politicã întãreºte tabuuri
puternice care pun la încercare status-quo-ul dincolo
de limitã. Falsa Europã nu încurajeazã cu adevãrat
o culturã a libertãþii. Ea promoveazã, în schimb,
o omogenitate condusã de piaþã ºi o conformitate
implementatã politic.

17. Multiculturalismul nnu ppoate ssã ffuncþioneze.
Falsa Europã se laudã, pe de altã parte, cu o
aplecare fãrã precedent cãtre egalitate. Pretinde
cã promoveazã absenþa discriminãrii, inclusivismul
tuturor raselor, religiilor ºi identitãþilor. Aici, au fost

fãcute progrese reale, dar o utopicã detaºare de
realitate ºi-a fãcut loc. Pe parcursul precedentei
generaþii, Europa a promovat un mare proiect
multicultural. A solicita sau a promova asimilarea
noilor veniþi musulmani faþã de manierele ºi obice-
iurile noastre, ca sã nu mai vorbim de religia noastrã,
a fost privit ca o injustiþie grosolanã. Ni s-a spus
cã a fi dedicaþi egalitãþii presupune ca nici mãcar
sã nu facem aluzie la superioritatea culturii noastre.
În chip paradoxal, proiectul multicultural, care
reneagã rãdãcinile creºtine ale Europei, se bazeazã
de fapt pe idealul creºtin al caritãþii, dar într-o formã
exageratã ºi nesustenabilã. El cere de la popoarele
europene un grad de abnegaþie aproape nepãmân-
tean. Suntem aici ca sã proclamãm colonizarea
patriilor noastre ºi renunþarea la cultura noastrã
ca fiind cele douã acte de auto-sacrificiu de dragul
unei forme de nouã comunitate a pãcii ºi prosperitãþii
care stã sã se nascã. 

18. Reaua ccredinþã sse aamplificã. Existã un
grad important de credinþe greºite în acest mod de
gândire. Majoritatea celor care ne guverneazã fãrã
îndoialã presupun superioritatea culturii europene –
care, însã, nu trebuie afirmatã în public în forme care
i-ar putea ofensa pe imigranþi. Datã fiind aceastã
superioritate, guvernanþii cred asimilarea se va
petrece natural ºi repede. Într-un ecou ironic al vechii
gândiri imperialiste, guvernanþii europeni, cumva,

cred cã, prin legile naturii ºi istoriei, „ei” vor deveni
necesarmente „noi” – ºi nu poate fi conceput un
proces invers. Între timp, multiculturalismul oficial
a fost folosit ca un instrument terapeutic pentru
rezolvarea nefericitelor, dar temporarelor tensiuni
culturale. 

19. Tirania ttehnocraticã sse aamplificã. ªi mai este
încã multã rea-credinþã, de un fel mai lugubru. De-a
lungul ultimei generaþii, un segment din ce în ce mai
amplu din pãtura conducãtoare a decis cã propriul
sãu interes rezidã într-o globalizare acceleratã. Vor
sã construiascã instituþii supranaþionale pe care sã
le poatã controla fãrã inconvenienþele suveranitãþii
populare. E din ce în ce mai clar cã deficitul demo-
cratic al Uniunii Europene nu este doar o problemã
tehnicã, de naturã a fi remediatã prin mijloace
tehnice. Mai degrabã, acest deficit este asumat în
chip fundamental ºi apãrat cu mult zel. Fie legitimate
de presupuse necesitãþi economice, fie dezvoltând
legi ale drepturilor umane în mod autonom, manda-
rinii supra-naþionali ai instituþiilor europene confiscã
viaþa politicã a Europei, rãspunzând la toate
întrebãrile cu sloganul tehnocratic: Nu existã
alternativã. Aceasta este tirania discretã, dar
din ce în ce mai realã, cu care ne confruntãm. 

20. Europa ccea ffalsã eeste ffragilã ººi iimpotentã.
Acest orgoliu al falsei Europe devine acum evident,
în ciuda eforturilor partizanilor sãi de a-l camufla în
iluzii confortabile. Mai presus de orice, falsa Europã
se vãdeºte a fi mai slabã decât ºi-a imaginat cineva.
Distracþia popularã ºi consumismul materialist
nu susþin viaþa civicã. Lipsite de idealuri înalte
ºi descurajate, prin ideologia multiculturalistã,
de la a-ºi manifesta mândria patrioticã, societãþile
noastre au acum dificultãþi în a-ºi mobiliza voinþa
de auto-apãrare. Mai mult, încrederea civicã ºi
coeziunea socialã nu pot fi reînnoite prin retorica
inclusivistã sau printr-un sistem economic dominat
de corporaþii internaþionale gigantice. Din nou, trebuie
sã fim sinceri: societatea europeanã se fragilizeazã

din ce în ce mai grav. Chiar ºi la o privire superficialã,
deja vedem din ce în ce mai multa putere a guver-
nelor, managementul social ºi îndoctrinarea educa-
þionalã. Nu doar teroarea islamistã aduce soldaþi
din ce în ce mai înarmaþi pe strãzi. Trupele speciale
sunt acum necesare spre a calma protestele anti-
establisment, tot mai violente, ba chiar ºi pentru
a þine sub control mulþimi bete de fani ai echipelor
de fotbal. Fanatismul loialitãþilor fotbalistice este
un semnal disperat al nevoii profund umane de
solidaritate, o nevoie nesatisfãcutã în falsa Europã. 

21. O cculturã aa rrefuzului pprinde rrãdãcini. Clasele
intelectuale ale Europei sunt, din pãcate, printre
partizanii cei mai înfocaþi ai îngâmfãrii falsei Europe.
Fãrã îndoialã, universitãþile sunt printre gloriile
civilizaþiei europene. Dar, în vreme ce, odinioarã,
ele cãutau sã transmitã fiecãrei noi generaþii
înþelepciunea trecutelor epoci, astãzi mulþi din
interiorul acestor universitãþi pun semnul egalitãþii
între gândirea criticã ºi o repudiere simplistã
a trecutului. Unul dintre principiile cãlãuzitoare
ale spiritului european a fost disciplina riguroasã
a onestitãþii ºi obiectivitãþii intelectuale. Dar, de-a
lungul ultimelor douã generaþii, acest nobil ideal
s-a transformat. Ascetismul care odinioarã cãuta
sã elibereze mintea de tirania opiniei dominante
a devenit un spirit adeseori mulþumit de sine, non-
reflexiv ºi îndreptat împotriva a tot ce ne este propriu.
Aceastã formã de repudiere culturalã trece drept
o formã ieftinã ºi facilã de spirit critic. În ultima
generaþie, a fost exersat în amfiteatre, devenind
o doctrinã, o dogmã. Iar a profesa acest credo este
trecut drept elevare ºi elecþiune spiritualã. Drept
consecinþã, universitãþile noastre sunt astãzi agenþi
activi ai distrugerii culturale. 

22. Elitele îîºi eexhibã ccu aaroganþã ppropria vvirtute.
Clasele conducãtoare promoveazã drepturile omului.
Luptã împotriva schimbãrilor climatice. Articuleazã
o economie de piaþã mai integratã la scarã globalã
ºi armonizeazã politicile de taxare. Monitorizeazã
progresele fãcute cãtre o egalitate de gen. Ele fac
atât de multe pentru noi! Ce conteazã prin ce meca-
nisme au ajuns sã îºi ocupe birourile? Ce conteazã
dacã popoarele europene sunt din ce în ce mai
sceptice la adresa modului lor de a administra?... 

23. Existã aalternativã. Acest scepticism în
creºtere este perfect îndreptãþit. Azi, Europa este
dominatã de un materialism fãrã þintã, care pare
incapabil de a motiva bãrbaþii ºi femeile sã formeze
familii ºi sã aibã copii. O culturã a refuzului lipseºte
urmãtoarea generaþie de un sens al identitãþii. Unele
din þãrile noastre au regiuni în care musulmanii
trãiesc într-o autonomie informalã faþã de legile
locale, ca ºi când ar fi colonizatori mai degrabã
decât membri ai naþiunilor unde au ales sã se
aºeze. Individualismul ne izoleazã unul de celãlalt.
Globalizarea transformã planurile de viaþã ale
milioanelor de oameni. Dacã sunt întrebate, clasele
conducãtoare spun cã ele doar lucreazã în vederea
acomodãrii inevitabilului, fãcând ajustãri dinaintea
necesitãþilor implacabile. Niciun alt curs nu e posibil
ºi este iraþional sã te împotriveºti. Lucrurile nu pot
fi altfel. Celor care comenteazã li se spune cã suferã
de nostalgie, pentru care meritã condamnarea moralã
ca fasciºti sau rasiºti. Cum diviziunile sociale ºi
neîncrederea civicã devin tot mai evidente, viaþa
publicã europeanã devine tot mai neliniºtitã, mai
ranchiunoasã ºi nimeni nu vede sfârºitul acestui
proces. Nu trebuie sã continuãm sã urmãm acest
drum. Trebuie sã scãpãm de tirania falsei Europe.
Existã o alternativã. 

24. Trebuie ssã aabandonãm rreligia ersatzz. Opera
de înnoire începe cu auto-cunoaºterea teologicã.
Pretenþiile universaliste ºi universalizante ale falsei
Europe se vãdesc a fi un ersatz religios, cu tot cu
gesturi de credinþã ºi anateme. Acesta este puternicul
opiaceu care paralizeazã Europa ca organism politic.
Subliniem cã aspiraþiile religioase sunt domeniul
religiei, nu al politicii ºi în niciun caz al administraþiei
birocratice. Pentru a recupera acþiunea politicã
ºi istoricã este imperativ sã resecularizãm viaþa
publicã europeanã. 
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25. Trebuie rrestaurat aadevãratul lliberalism.
Aceasta va presupune renunþarea la limbajul
mincinos, iresponsabil ºi care suplimenteazã
manipularea ideologicã. Discuþia despre diversitate,
incluziune ºi multiculturalism e goalã. Adeseori, acest
limbaj este folosit ca un mod de a ne caracteriza
cãderile ºi reuºitele: deºirarea solidaritãþii sociale
este, de fapt, un semn de bun-venit, de toleranþã,
de incluziune. Acesta este limbaj de marketing,
un limbaj menit sã oculteze realitatea, mai degrabã
decât sã o ilumineze. Trebuie sã recuperãm respectul
ferm pentru realitate. Limba e un instrument delicat
ºi este discreditat când e folosit ca mãciucã. Trebuie
sã promovãm decenþa lingvisticã. Recursul la denunþ
este un semn de decadenþã a momentului prezent.
Nu trebuie sã tolerãm intimidarea verbalã ºi cu
atât mai puþin ameninþãrile cu moartea. Trebuie
sã îi protejãm pe cei care (ne) vorbesc rezonabil,
chiar ºi atunci când credem cã opiniile
lor sunt greºite. Viitorul Europei trebuie
sã fie liberal în cel mai bun sens
al termenului, adicã dedicat dezbaterii
publice robuste, dar libere de orice
ameninþãri cu violenþa sau coerciþia. 

26. Avem nnevoie dde ooameni dde sstat
responsabili. Depãºirea blestemului falsei
Europe, cu cruciada ei utopicã, pseudo-
religioasã, pentru o lume fãrã frontiere
ar însemna croirea unui nou fel de a fi
om de stat ºi a unui nou om de stat. Un
conducãtor politic bun conduce o adunare
liberã a persoanelor particulare. Un bun
om de stat vede moºtenirea noastrã
europeanã comunã ºi tradiþiile noastre
naþionale particulare drept daruri magnifice
ºi dãtãtoare de viaþã, dar ºi fragile. El
nu refuzã aceastã moºtenire, nici nu îºi
asumã riscul de a o pierde cu totul de
dragul unor vise utopice. Asemenea lideri
râvnesc la onorurile ce le sunt aduse
de cãtre poporul lor; ei nu tânjesc dupã
aprobarea „comunitãþii internaþionale”, care
este, de fapt, aparatul de relaþii publice
al unei oligarhii. 

27. Trebuie ssã nne rreînnoim uunitatea ººi
solidaritatea nnaþionalã. Recunoscând caracterul
particular al naþiunilor europene ºi amprenta lor
creºtinã, nu trebuie sã fim miraþi de acuzaþiile
multiculturaliºtilor. Imigraþia fãrã asimilare este
colonizare, iar aceasta din urmã trebuie respinsã.
Avem dreptul sã ne aºteptãm ca acei care migreazã
spre pãmânturile noastre sã se încorporeze în
naþiunile noastre ºi sã adopte modul nostru de viaþã.
Aceste aºteptãri trebuie sã fie sprijinite de politici
corecte. Limbajul multiculturalismului a fost importat
din America. Dar marea epocã a imigraþiei ameri-
cane a venit la începutul secolului al douãzecilea,
o perioadã de creºtere economicã remarcabil de
rapidã, într-o þarã practic lipsitã de asigurãri sociale ºi
cu un foarte puternic sentiment al identitãþii naþionale,
în care era de presupus ca imigranþii sã fie asimilaþi.
Dupã ce a admis un numãr mare de imigranþi,
America ºi-a închis porþile aproape complet pentru
aproape douã generaþii. Europa trebuie sã înveþe din
aceastã experienþã americanã, mai degrabã decât sã
adopte ideologii americane la zi. Aceastã experienþã
ne spune cã locul de muncã este un puternic motor
de integrare, cã un sistem de asigurãri sociale prea
generos poate bloca asimilarea ºi cã o conducere
politicã prudentã uneori dicteazã reduceri ale cotelor
de imigrare – chiar reduceri drastice. Nu trebuie
sã îngãduim ca o ideologie multiculturalistã sã ne
deformeze judecãþile politice asupra binelui comun,
care cer comunitãþi naþionale destulã unitate ºi
solidaritate pentru a vedea binele lor drept bine
comun. 

28. Doar iimperiile ssunt mmulticulturale. Dupã cel
de-Al Doilea Rãzboi Mondial, Europa occidentalã
a dezvoltat democraþii vitale. Dupã colapsul impe-
riului sovietic, naþiunile central-europene ºi-au refãcut
ºi ele vitalitatea civicã. Acestea sunt printre cele mai
preþioase realizãri europene. Dar ele vor fi pierdute
dacã nu discutãm despre imigraþie ºi schimbãri
demografice în naþiunile noastre. Doar imperiile
pot fi multiculturale, adicã exact ceea ce Uniunea
Europeanã riscã sã devinã dacã noi vom da greº
în a face din reînnoirea solidaritãþii ºi unitãþii noastre

civice criterii cu care sã cântãrim politicile de imigrare
ºi strategiile de asimilare. 

29. O iierarhie ccumpãnitã nnutreºte bbunãstarea
socialã. Mulþi greºesc crezând cã Europa se zbate
doar datoritã controverselor privind imigrarea. În
realitate, aceasta este doar una dintre dimensiunile
unei neliniºti mai generale, al cãrei sens trebuie
inversat. Trebuie sã recucerim demnitatea rolurilor
particulare în societate. Pãrinþii, învãþãtorii ºi profe-
sorii au o îndatorire faþã de cei aflaþi în grija lor.
Trebuie sã rezistãm cultului experienþei acumulate
în dauna înþelepciunii, a tactului ºi a cãutãrii unei vieþi
cultivate. Nu poate fi înnoire în Europa fãrã un refuz
dârz al egalitarismului exagerat, cu reducerea înþelep-
ciunii la cunoºtinþe tehnice. Sprijinim izbânzile politice
ale erei moderne. Fiecare bãrbat ºi femeie trebuie
sã aibã un vot egal. Drepturile fundamentale trebuie

protejate. Dar o
democraþie sãnã-
toasã are nevoie
de ierarhii sociale
ºi culturale care sã
încurajeze cãutarea
excelenþei ºi sã
îi onoreze pe cei
care servesc binele
comun. Trebuie sã
restaurãm un sens
al mãreþiei spirituale
ºi sã o onorãm cum
se cuvine, astfel
încât civilizaþia
noastrã sã o poatã
compara cu simpla
bogãþie, a cãrei
putere creºte, pe
de o parte, dar ºi
cu distracþia vulgarã,
pe de altã parte. 

30. Trebuie ssã rreintroducem oo cculturã mmoralã.
Demnitatea umanã este mai mult decât un drept
care poate fi lãsat izolat, în vreme ce doctrine ale
drepturilor umane internaþionale nu reuºesc sã
epuizeze cererile de justiþie, necum pe cele ale
binelui. Europa are nevoie de o înnoire a consen-
sului asupra culturii morale, încât populaþia sã
poatã fi ghidatã spre o viaþã virtuoasã. Nu trebuie
sã îngãduim unei înþelegeri greºite a libertãþii
sã împiedice utilizarea prudentã a legii ca mijloc de
eradicare a viciului. Trebuie sã fim iertãtori la adresa
slãbiciunii umane, dar Europa nu poate supravieþui
fãrã o restaurare a aspiraþiilor comune cãtre un
comportament vertical ºi cãtre excelenþa umanã.
O culturã a demnitãþii decurge din decenþã ºi din
împlinirea obligaþiilor impuse de fiecare moment al
vieþii noastre. Trebuie sã reînnoim respectul mutual
dintre clasele sociale, cel care caracterizeazã
o societate care valorizeazã contribuþiile tuturor. 

31. Pieþele ttrebuie oordonate îîn vvederea sscopurilor
sociale. Recunoaºtem aspectele pozitive ale econo-
miilor de piaþã liberã, dar trebuie sã rezistãm
ideologiilor care cautã sã împingã logica pieþei la
extrem. Nu trebuie sã îngãduim ca totul sã fie de
vânzare. Pieþele funcþionale impun domnia legii, iar
domnia legii, în viziunea noastrã, trebuie sã tindã
spre mai mult decât simpla eficienþã economicã.
Pieþele funcþioneazã optim când sunt aºezate
împreunã cu instituþii puternice, organizate dupã
principii proprii, nu neapãrat de piaþã. Creºterea
economicã, deºi este beneficã, nu este binele
suprem. Pieþele trebuie orientate cãtre obiective
sociale. Astãzi, gigantismul corporatist ameninþã
suveranitatea politicã însãºi. Naþiunile trebuie sã
coopereze spre a reduce aroganþa ºi prostia forþelor

economice globale. Sprijinim utilizarea prudentã a
puterilor guvernamentale care sã susþinã obiectivele
binelui non-economic. 

32. Educaþia ttrebuie rreformatã. Credem cã
Europa are o istorie ºi o culturã care meritã susþinute.
Universitãþile noastre, pe de altã parte, prea adeseori
ne trãdeazã moºtenirea culturalã. Trebuie sã refor-
mãm curricula educaþionalã pentru a sprijini transmi-
siunea culturii noastre comune, mai degrabã decât
îndoctrinarea tinerilor cu o culturã a refuzului.
Profesorii ºi mentorii la fiecare nivel au o sarcinã
a memoriei. Ei trebuie sã se mândreascã cu rolul de
pod între generaþiile trecute ºi cele viitoare. Trebuie
sã reînnoim cultura înaltã a Europei prin aºezarea
sublimului ºi a frumuseþii drept standarde comune
ºi prin refuzarea degradãrii artelor într-un soi de
propagandã politicã. Asta va cere cultivarea unei
noi generaþii de clienþi: corporaþiile ºi birocraþiile
s-au dovedit a fi pauperi ca patroni ai artelor. 

33. Cãsãtoria ººi ffamilia ssunt eesenþiale. Cãsãtoria
este fundaþia societãþii civile ºi baza armoniei dintre
bãrbaþi ºi femei. Este legãtura intimã organizatã
împrejurul susþinerii unei gospodãrii ºi creºterii
copiilor. Afirmãm cã rolul nostru fundamental în
societate ºi ca fiinþe umane este cel de taþi ºi mame.
Cãsãtoria ºi copiii sunt parte integralã din orice
viziune a înfloririi umane. Copiii cer sacrificiu de
la cei ce îi aduc în lume. Acest sacrificiu e nobil
ºi trebuie onorat. Sprijinim politici sociale prudente
care sã încurajeze ºi întãreascã mariajul, naºterea
de prunci ºi creºterea lor. O societate care nu-ºi
întâmpinã cum se cuvine copiii nu are niciun viitor. 

34. Populismul ttrebuie ssã ffie uunul iimplicat.
Existã o anxietate în Europa astãzi din pricina
creºterii a ceea ce este numit „populism” – deºi
înþelesurile termenului nu par a fi determinate ºi este
folosit mai mult ca invectivã. Avem rezervele noastre.
Europa are nevoie sã se bazeze pe adânca înþelep-
ciune a tradiþiilor sale mai degrabã decât pe sloganuri
simpliste ºi apeluri emoþionale, care ne divizeazã.
Cu toate acestea, admitem cã mare parte din acest
nou fenomen politic poate reprezenta o rebeliune
împotriva tiraniei falsei Europe, care pune eticheta
de „anti-democraticã” oricãrei ameninþãri la adresa
monopolului pe care îl exercitã asupra legitimitãþii
morale. Aºa numitul „populism” ameninþã dictatura
status-quo-ului, „fanatismul centrului” ºi pe bunã
dreptate. E un semn cã pânã ºi în miezul culturii
noastre politice, degradate ºi împovãrate, acþiunea
istoricã a popoarelor europene poate sã renascã. 

35. Viitorul nnostru eeste aadevãrata EEuropã.
Respingem ca falsã aserþiunea cã nu existã o
alternativã responsabilã la solidaritatea artificialã,
lipsitã de suflet a pieþei unice, a birocraþiei trans-
naþionale ºi a distracþiei facile. Alternativa
responsabilã este adevãrata Europã. 

36. Trebuie ssã nne aasumãm rresponsabilitatea.
În acest moment, cerem tuturor europenilor sã ni
se alãture în refuzarea fanteziei utopice a unei lumi
multiculturale, fãrã graniþe. Ne iubim patriile, e dreptul
nostru ºi cãutãm sã înmânãm copiilor noºtri toate
lucrurile nobile pe care le-am primit la rândul nostru
drept patrimoniu. Ca europeni, împãrtãºim o
moºtenire comunã, iar aceasta ne cere sã trãim
în pace ca Europã a naþiunilor. Sã ne reînnoim
suveranitatea ºi sã descoperim demnitatea unei
responsabilitãþi politice comune pentru viitorul
Europei!

Philippe Bénéton (Franþa)
Rémi Brague (Franþa)
Chantal Delsol (Franþa)
Roman Joch (Cehia)
Lánczi András (Ungaria)
Ryszard Legutko (Polonia)
Pierre Manent (Franþa)
Janne Haaland Matlary (Norvegia)
Dalmacio Negro Pavón (Spania)
Roger Scruton (UK)
Robert Spaemann (Germania)
Bart Jan Spruyt (Olanda)
Matthias Storme (Belgia)

(Traducerea oficialã în limba românã de la adresa
https://thetrueeurope.eu/o-europa-in-care-putem-
crede/)

Capela dde ppe
Muntele GGiurgea,
com. VVizantea, PPutna.

Ca ssemn dde mmulþumire llui DDumnezeu ppentru
izbãvirea ddin pprimejdia aaccidentului dde aautomobil
întâmplat AA.S.R. PPrincipele CCarol, mmoºtenitorul
Tronului RRomâniei, ppe ccând iinspecta ffrontul, îînsoþit
ºi dde DDnul GGeneral MMãrgineanu, ccomandantul DDiviziei
III-aa, îîn zziua dde 55 ddecembrie 11917.

Ofiþerii ººi ttrupa RReg. AArgeº NNo. 44
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S
criu aaceste rrânduri mai înainte de a fi
trecut ºi petrecut ziua de 1 Decembrie 2018.
Nu am, însã, nãdejde cã ea va arãta, dincolo

de opereta politicã, altfel decât anul nimicniciei
noastre. Cãci, judecat în ansamblul lui, anul împãrã-
tesc al nemuririi noastre n-a fost decât o ipocritã
înghesuialã la moaºtele sfintei Parascheva. ªi dacã
unii au încercat, ºi mulþi au încercat, sã-ºi acordeze
bãtãile inimii la vibraþia ceasului de acum o sutã
de ani, la cântecul de orgã pe care îl pãstreazã
în eternitate memoria cerului de-acasã, ecoul celest
s-a stins cu grãbire în moleºeala endemicã din jur,
în indiferenþa cu care contemporaneitatea se leapãdã,
precum de o hainã veche, de mândria ºi umanitatea
pe care vieþuirea ei milenarã le-a structurat dupã
cutume morale ºi datini inconturnabile, menite
sã pãzeascã valorile fãrã de care omul nu este
altceva decât o treaptã pe scara animalitãþii.

Bronzul chemãrii lui Andrei Murãºanu,
„Deºteaptã-te, române, din somnul cel de moarte/
în care te-aruncarã barbarii de tirani” ºi-a altoit
astãzi sonurile pe belfereala uºarnicã a anamnezei
pe care i-o fãcea conului Leonida marele semiolog
I.L. Caragiale: „Naþiune, fii deºteaptã. ªi noi dormim,
domnule!” Dormim, iar somnul, nu doar al raþiunii,
ci ºi al naþiunii, naºte monºtri.

S
criam ccândva cã prostia este, în ultimã
instanþã, nu produsul unui deficit de inte-
ligenþã, ci al lenei de a gândi, cãci proºtii

sunt puturoºii minþii care-ºi delegã voinþa manipulãrii
universale, mercenariatului informaþional ale cãrui
efecte le trãim zilnic. Ne-am lãsat pradã cântecului
sirenelor de procopsealã ºi talciocului nãimiþilor
pentru care patria e doar cãptuºeala buzunarelor,
cât mai adânci fie ele! Ar fi trebuit sã fim sublimi
ºi n-am fost decât o turmã de niumurugi, cum zice
ardeleanul, cãzuþi în capcana unor nãzãriri din care
lacrima suferinþei de o mie de ani a fost alungatã.

„De o mie de ani vã aºteptãm ºi aþi venit sã nu
ne mai despãrþim niciodatã! Sunt clipe în viaþa unui
neam de fericire atât de mare cã rãscumpãrã veacuri
întregi de dureri. Bucuria noastrã nu e bucuria unei
singure generaþii, ea e sfânta cutremurare de fericire
a întregului popor românesc, care de sute ºi sute
de ani a stat sub urgia soartei celei mai cumplite,
fãrã a pierde credinþa lui nestrãmutatã în aceastã

zi ce ne uneºte ºi care nu se putea sã nu vie.” Aºa
i-a întâmpinat Ion I.C. Brãtianu pe deputaþii ardeleni
în Parlamentul României Mari. Treizeci de ani de
internaþionalism capitalist au reuºit sã le inducã
multora de pe acest pãmânt al durerii care e
Transilvania iluzia tragicã a unei afinitãþi mai de
grabã cu cei pentru care, pânã acum un veac, „când
eram apropiaþi de tot, fie de n-ar fi fost Ip, Trãznea,
Huedin, Moisei etc., eram [doar] «valahi puturoºi»”,
cum scria Augustin Buzura, decât cu ai lor.

ª
i ttotuºi, mmã îîncãpãþânez aa ccrede, ce alta
mi-ar mai rãmâne de fãcut?, cã „testa-
mentul” lui Simion Bãrnuþiu, legatul sãu

de pe Câmpia Libertãþii de la Blaj, mai înseamnã
ceva ce ne-ar putea smulge din inerþie, indiferenþã
ºi dihonie, întru „pohta ce-au pohtit” marii bãrbaþi
ai acestui neam:

„Libertatea unui popor este bunul lui cel mai înalt
ºi naþionalitatea e libertatea lui cea din urmã; ce preþ
mai are viaþa lui dupã ce ºi-a pierdut tot ce îl face
demn sã mai fie pe pãmânt? […] Þineþi cu poporul
toþi, ca sã nu rãtãciþi, pentru cã poporul nu se abate
de la naturã, nici nu-l trag strãinii aºa de uºor în
partea lor, cum îi trag pe unii din celelalte clase, cari
urlã împreunã cu lupii ºi sfâºie pe popor împreunã
cu aceºtia; nu vã abateþi de la cauza naþionalã de
frica luptei; cugetaþi cã alte popoare s-au luptat sute
de ani pentru libertate. Însã vi se va pãrea lupta cu

neputinþã, când se vor ridica
greutãþile asupra voastrã ca
valurile marii turbate asupra
unei nãvi; când va dezlega
principele întunericului pe toþi
necuraþii ºi-i va trimite ca sã
rupã legãturile frãþiei voastre
ºi sã vã abatã de la cauza ºi
amoarea ginþii noastre la idoli
strãini; aduceþi-vã aminte atunci cu câtã însufleþire ºi
bãrbãþie s’au luptat strãbunii noºtri din Dacia pentru
existenþa ºi onoarea naþiunii noastre, precum ne-au
lãsat scris Bonfiniu cu aceste cuvinte: «Coloniile ºi
Legiunile romane, copleºite de Barbari, þin încã limba
romanã ºi, ca sã nu o piardã, cu totul, atât de tare
se luptã, încât se pare cã nu s’au bãtut atât pentru
þinerea vieþii cât pentru neatingerea limbii. Cãci
comptând bine desele inundaþiuni ale Sarmaþilor ºi
ale Goþilor, apoi erupþiunile Hunilor, Vandalilor ºi ale
Gepizilor, incursiunile Germanilor ºi ale Lombarzilor,
cine nu se va mira foarte cã încã s’au þinut urmele
limbii Romane între Daci ºi Geþi?»

Aºa, Fraþilor!

A
duceþi-vvã aaminte atunci cã vor striga din
mormânt strãbunii noºtri: Fiilor! Noi încã
am fost nu odatã în împrejurãri grele, cum

sunteþi voi astãzi; noi încã am fost înconjuraþi de
inamic în pãmântul nostru, cum sunteþi voi astãzi,
ºi nu de puþine ori am suferit doarã ºi mai mari rele
decât voi; fost-am cu Goþii, dar nu ne-am fãcut Goþi;
fost-am cu Hunii, dar nu ne-am Hunit; fost-am cu
Avarii ºi nu ne-am Avarit; fost-am cu Bulgarii ºi
nu ne-am Bulgãrit; cu Ruºii ºi nu ne-am Ruºit; cu
Ungurii ºi nu ne-am Ungurit; cu Saºii ºi nu ne-am
Nemþit; ci ne-am luptat ca Români, pentru pãmântul
ºi numele nostru ca sã vi-l lãsãm vouã împreunã cu
limba noastrã cea dulce ca cerul sub care s’a nãscut;
nu vã nemþiþi, nu vã ruºiþi, nu vã unguriþi nici voi,
rãmâneþi credincioºi neamului ºi limbii voastre;
apãraþi-vã ca fraþii cu puteri unite în pace ºi în
rãsboi; vedeþi cum ne-am luptat noi pentru limba
ºi Romanitatea noastrã; luptaþi-vã ºi voi ºi le apãraþi
ca lumina ochilor voºtri...!”

Dixi et salvavi animam meam, spun ºi eu
dimpreunã cu Simion Bãrnuþiu.

Deºteaptã-tte, rromâne!
Horria BBÃDDESCU

Rezoluþiunea 
Adunãrii NNaþionale dde lla AAlba IIulia

din 118 NNoiembrie/1 DDecembrie 11918
I. AAdunarea NNaþionalã aa ttuturor RRomânilor ddin TTransilvania, BBanat ººi ÞÞara UUngureascã, aadunaþi pprin rreprezentanþii llor îîndreptãþiþi lla AAlba IIulia îîn zziua dde 118

Noiembrie/1 DDecembrie 11918, ddecreteazã uunirea aacelor rromâni ººi aa ttuturor tteritoriilor llocuite dde ddânºii ccu RRomânia. AAdunarea NNaþionalã pproclamã îîndeosebi ddreptul
inalienabil aal nnaþiunii rromâne lla îîntreg BBanatul ccuprins îîntre rrâurile MMureº, TTisa ººi DDunãre.

II. AAdunarea NNaþionalã rrezervã tteritoriilor ssus iindicate aautonomie pprovizorie ppânã lla îîntrunirea CConstituantei aaleasã ppe bbaza vvotului uuniversal. 
III. ÎÎn llegãturã ccu aaceasta, cca pprincipii ffundamentale lla aalcãtuirea nnoului SStat RRomân, AAdunarea NNaþionalã pproclamã uurmãtoarele: 
1. Deplinã llibertate nnaþionalã ppentru ttoate ppopoarele cconlocuitoare. FFiecare ppopor sse vva iinstrui, aadministra ººi jjudeca îîn llimba ssa pproprie pprin iindivizi ddin ssânul

sãu ººi ffiecare ppopor vva pprimi ddrept dde rreprezentare îîn ccorpurile llegiuitoare ººi lla gguvernarea þþãrii îîn pproporþie ccu nnumãrul iindivizilor cce-ll aalcãtuiesc. 
2. Egalã îîndreptãþire ººi ddeplinã llibertate aautonomã cconfesionalã ppentru ttoate cconfesiunile ddin SStat. 
3. Înfãptuirea ddesãvârºitã aa uunui rregim ccurat ddemocratic ppe ttoate ttãrâmurile vvieþii ppublice. VVotul oobºtesc, ddirect, eegal, ssecret, ppe ccomune, îîn mmod pproporþional,

pentru aambele ssexe, îîn vvârstã dde 221 dde aani lla rreprezentarea îîn ccomune, jjudeþe oori pparlament. 
4. Desãvârºitã llibertate dde ppresã, aasociere ººi îîntrunire, llibera ppropagandã aa ttuturor ggândurilor oomeneºti. 
5. Reforma aagrarã rradicalã. SSe vva fface cconscrierea ttuturor pproprietãþilor, îîn sspecial aa pproprietãþilor mmari. ÎÎn bbaza aacestei cconscrieri, ddesfiinþând ffidei-ccomisele

ºi îîn ttemeiul ddreptului dde aa mmicºora ddupã ttrebuinþã llatifundiile, ii sse vva fface pposibil þþãranului ssã-ººi ccreeze oo pproprietate ((arãtor, ppãºune, ppãdure) ccel ppuþin aatât ccât oo
sã ppoatã mmunci eel ººi ffamilia llui. PPrincipiul cconducãtor aal aacestei ppolitici aagrare ee ppe dde oo pparte ppromovarea nnivelãrii ssociale, ppe dde aaltã pparte, ppotenþarea pproducþiunii. 

6. Muncitorimei iindustriale ii sse aasigurã aaceleaºi ddrepturi ººi aavantagii, ccare ssunt llegiferate îîn ccele mmai aavansate sstate iindustriale ddin AApus.
IV. AAdunarea NNaþionalã ddã eexpresie ddorinþei ssale, cca ccongresul dde ppace ssã îînfãptuiascã ccomuniunea nnaþiunilor llibere îîn aaºa cchip, cca ddreptatea ººi llibertatea

sã ffie aasigurate ppentru ttoate nnaþiunile mmari ººi mmici, ddeopotrivã, iiar îîn vviitor ssã sse eelimine rrãzboiul cca mmijloc ppentru rregularea rraporturilor iinternaþionale. 
V. RRomânii aadunaþi îîn aaceastã AAdunare NNaþionalã ssalutã ppe ffraþii llor ddin BBucovina, sscãpaþi ddin jjugul MMonarhiei aaustro-uungare ººi uuniþi ccu þþara mmamã RRomânia. 
VI. AAdunarea NNaþionalã ssalutã ccu iiubire ººi eentuziasm lliberarea nnaþiunilor ssubjugate ppânã aaici îîn MMonarhia aaustro-uungarã, aanume nnaþiunile: ccehoslovacã, aaustro-

germanã, iiugoslavã, ppolonã ººi rruteanã ººi hhotãrãºte cca aacest ssalut aal ssãu ssã sse aaducã lla ccunoºtiinþa ttuturor aacelor nnaþiuni.
VII. AAdunarea NNaþionalã ccu ssmerenie sse îînchinã îînaintea mmemoriei aacelor bbravi rromâni, ccare îîn aacest rrãzboi ººi-aau vvãrsat ssângele ppentru îînfãptuirea iidealului nnostru

murind ppentru llibertatea ººi uunitatea nnaþiunii rromâne. 
VIII. AAdunarea NNaþionalã ddã eexpresiune mmulþumirei ººi aadmiraþiunei ssale ttuturor PPuterilor AAliate, ccare pprin sstrãlucitele llupte ppurtate ccu ccerbicie îîmpotriva uunui dduºman

pregãtit dde mmulte ddecenii ppentru rrãzboi aau sscãpat ccivilizaþiunea dde gghiarele bbarbariei. 
IX. PPentru cconducerea mmai ddeparte aa aafacerilor nnaþiunei rromâne ddin TTransilvania, BBanat ººi ÞÞara UUngureascã, AAdunarea NNaþionalã hhotãrãºte iinstituirea uunui MMare

Sfat NNaþional RRomân, ccare vva aavea ttoatã îîndreptãþirea ssã rreprezinte nnaþiunea rromânã ooricând ººi ppretutindeni ffaþã dde ttoate nnaþiunile llumii ººi ssã iia ttoate ddispoziþiunile
pe ccare lle vva aafla nnecesare îîn iinteresul nnaþiunii.
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D
esfãºuratã îîntr-uun
cadru iinternaþional
favorabil, ca urmare

a victoriei Antantei asupra
Puterilor Centrale ºi a destrã-
mãrii Imperiilor Austro-Ungar,
Þarist, German ºi Otoman,
lupta pentru unirea românilor

într-un singur stat a intrat în anul 1918 în faza finalã.
Basarabia a fost primul teritoriu românesc cu care

a început procesul reîntregirii naþionale. În atmosfera
întunecatã a începutului de an 1918, o razã de
luminã s-a ivit în teritoriul dintre Prut ºi Nistru.
Fruntaºii politici basarabeni au avut convorbiri cu
oamenii politici de la Iaºi, inclusiv cu Ion I.C. Brãtianu
(Foto. 1), pentru pregãtirea marelui act al Unirii. În
ziua de 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Þãrii, întrunit
în ºedinþã solemnã la Chiºinãu, voteazã, dupã 106
ani de ocupaþie rusã, unirea Basarabiei cu România –
document de importanþã
fundamentalã în Istoria
Românilor. Actul Unirii, semnat
de Ion Inculeþ (2), preºedintele
Sfatului Þãrii, Pan Halippa (3),
vicepreºedinte, ºi I. Buzdugan,
secretarul Sfatului Þãrii,
menþioneazã: „Republica
Democraticã Moldoveneascã
(Basarabia), în hotarele ei dintre
Prut, Nistru, Dunãre, Marea
Neagrã ºi vechile graniþe cu
Austria, ruptã de Rusia acum
o sutã ºi mai bine de ani
din trupul vechii Moldove,
în puterea dreptului istoric ºi
dreptului de neam, pe baza principiului cã noroadele
singure sã-ºi hotãrascã soarta lor, de azi înainte ºi
pentru totdeauna, se uneºte cu mama sa, România.”

La 30 martie, cu prilejul sosirii la Iaºi a membrilor
Guvernului Republicii Democratice Moldoveneºti
pentru a anunþa oficial hotãrârea de unire, au fost
iniþiate grandioase manifestaþii. Ziarul România
Nouã relateazã: „Deºi zi de lucru, lumea îºi uitase
de treburi ºi mii de oameni alergau de dimineaþã spre
garã ca sã vadã ceea ce niciodatã nu mai vãzuse.
[…] Pe tot parcursul drumului – armatã, steaguri
naþionale, ordine ºi însufleþire.” Iar în toastul rostit
la prânzul dat în cinstea reprezentanþilor Basarabiei,
regele Ferdinand I (6) spunea: „Vã salut azi, pe voi,
fraþi de dincolo de Prut. Voi sunteþi aceia care aþi
înþeles sentimentul ce demult domnea în inimile
fraþilor voºtri moldoveni ai Basarabiei; l-aþi înþeles
aºa de bine cã azi putem vorbi unii cu alþii ºi ca fraþi
ºi ca prieteni. Sãrbãtorim astãzi înfãptuirea unui vis
care demult zãcea în inimile tuturor românilor de
dincolo ºi de dincoace de apele Prutului. Din graniþã
aþi fãcut punte unindu-vã cu þara mumã ºi de aceea
vã zic: Bine aþi venit între noi!”

P
rin îînaltul DDecret RRegal nr. 842 din 9 aprilie
1918 a fost adoptat actul de unire al
Basarabiei cu România, doi reprezentanþi

ai Sfatului Þãrii, Ion Inculeþ ºi Daniel Ciugureanu,
fiind numiþi ca miniºtri fãrã portofoliu în Guvernul
român, iar pentru administrarea provizorie a
Basarabiei a fost numit un Consiliu directorial
format din nouã persoane.

„Basarabia n-a fost anexatã de România, cum
afirma nota ucraineanã, care cataloga actul unirii
ca o agresiune asupra Ucrainei, ci s-a unit cu Patria-
Mamã ºi anume pe baza unei hotãrâri care a fost
luatã aproape în unanimitate de Sfatul Þãrii, de
Adunarea naþionalã ºi legislativã a Republicii
Moldoveneºti din Basarabia”, organe reprezentative
al acestui þinut românesc. (Gh.V. Andronachi,
Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al
Unirii, Editura Asociaþiei române pentru educaþie
democraticã, Bucureºti, 2000, p. XXXVII)

A urmat Bucovina, unde „Congresul General al
Bucovinei, întrunit în 15/28 noiembrie 1918, în sala
sinodalã din Cernãuþi, considerând cã de la fundarea
Principatelor Române, Bucovina, care cuprinde
vechile þinuturi ale Sucevei ºi Cernãuþilor, a fãcut

pururea parte din Moldova care în jurul ei s-a
închegat ca Stat;

Considerând cã în cuprinsul hotarelor acestei þãri
se gãsesc vechiul scaun de domnie de la Suceava,
gropniþele domneºti de la Rãdãuþi, Putna ºi Suceviþa,
precum ºi multe alte urme ºi amintiri scumpe din
trecutul Moldovei; [...]

considerând cã în 1774, prin vicleºug, Bucovina
a fost smulsã din trupul Moldovei ºi cu de-a sila
alipitã coroanei Habsburgilor;

considerând cã 144 de ani poporul bucovinean
a îndurat opresiunile unei ocârmuiri strãine care
îi nesocotea drepturile naþionale […];

considerând deci cã, cu toate acestea, bucovine-
nii n-au pierdut nãdejdea cã ceasul mântuirii, aºteptat
cu atâta dor ºi nerãbdare, va sosi […]

constatã cã ceasul acesta mare a sunat! […]
Drept aceea, noi, membrii Congresului General

al Bucovinei, întrunind suprema putere a þãrii ºi fiind

singurii învestiþi cu puterea legiuitoare, în numele
suveranitãþii naþionale hotãrâm: Unirea necondiþionatã
ºi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare pânã
la Ceremuº, Colacin ºi Nistru, cu Regatul României.”
(Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Humanitas, Bucureºti,
1991, pp. 395-397. Vezi ºi Mihail Kogãlniceanu,
Rãpirea Bucovinei, Opere, tom I, Scrieri istorice,
1946, p. 697.)

T
oate aacestea ssunt ccuprinse în Declaraþia de
Unire adoptatã în unanimitate de Congresul
General al Bucovinei, alcãtuit din 74 de

membri ai Consiliului Naþional, între care se afla
ºi Iancu Flondor (4), ºeful guvernului bucovinean.

În legãturã cu data smulgerii Bucovinei din
„trupul Moldovei”, cercetãrile ulterioare, inclusiv
cele ale lui Mihail Kogãlniceanu, au dovedit cã
acest eveniment a avut loc nu în 1774, cum se
menþioneazã în Declaraþia de Unire a Congresului
General al Bucovinei, ci la 7 mai 1775, în urma
unei convenþii turco-austriece.

La Congres au luat parte, aderând la Unire,
7 delegaþi ai germanilor, 6 ai polonezilor
ºi 13 reprezentanþi ai comunelor ucrainene.

Basarabia era reprezentatã la Congres de Halippa
Pantelimon, Pelivan Ion, Buzdugan Ion ºi Cazacliu
Grigore. Din Transilvania au venit Criºan Gheorghe,
Deleu Victor, Osvada Vasile. (Ibidem, pp. 394-395)

Votul unanim al Congresului a fost adus la
cunoºtinþa regelui Ferdinand I printr-o telegramã,
în care între altele se spune: „Congresul General
al Bucovinei, care întrupeazã suprema putere
a þãrii, în numele suveranitãþii naþionale, a votat
azi cu unanimitate Unirea necondiþionatã ºi pentru

vecie a Bucovinei în hotarele ei actuale cu Regatul
României. […].” (Ibidem, p. 399)

L
a rrândul ssãu, rregele FFerdinand II a rãspuns
prin urmãtorul mesaj: […] „Salut cu nespusã
bucurie actul mãreþ prin care Congresul

General al Bucovinei, ca expresie a voinþei poporului
întreg al acestui vechi pãmânt românesc a hotãrât
unirea completã a Bucovinei cu Regatul român.
Din adâncul sufletului meu mulþumesc proniei cereºti
care mi-a îngãduit ca, sub domnia mea, fiica rãpitã
acum 144 ani sã se reîntoarcã în sânul þãrii-mame,
aducând noi forþe pentru propãºirea neamului.”
(Ibidem, p. 400)

La 18/31 decembrie 1918 a fost emis Decretul-
Lege privitor la Unirea Bucovinei, semnat de Regele
Ferdinand I ºi Ion I.C. Brãtianu, preºedintele
Consiliului de Miniºtri ºi ministrul Afacerilor Externe.

Dupã ce au trãit bucuria retragerii precipitate a
vrãjmaºului înfrânt, la 1 decembrie 1918, populaþia
Capitalei – scrie Elisabeta Simion în studiul sãu
introductiv la volumul al doilea al Memoriilor Sabinei
Cantacuzino, pag. XXVIII, „a fãcut o primire entu-
ziastã autoritãþilor de la Iaºi, în frunte cu regele, cu
prilejul revenirii în Bucureºti. În acea zi, în care la
Alba Iulia se hotãra Unirea Transilvaniei cu România,
alãturându-se astfel actelor de Unire ale Basarabiei
ºi Bucovinei, parcã toþi locuitorii oraºului ieºiserã
pe strãzi sã se manifeste, sã trãiascã o realitate
mult timp aºteptatã.” 

„Dupã doi ani cumpliþi, relateazã la rândul ei
Regina Maria (5) în cartea ei Povestea vieþii mele,
vol. II, pag. 494, „ne întoarserãm biruitori în ciuda
nenorocirii ºi a umilinþei, iar visul de veacuri al

României era acum împlinit.
Nu e de mirare cã-ºi ieºise din
fire poporul de atâta bucurie,
nu e de mirare cã pânã ºi pie-
trele de sub picioarele noastre
pãreau cã ne aclamã ºi cã se
îmbatã de gloria întoarcerii.”

La rândul lor, Sabina Canta-
cuzino ºi Pia Alimãneºtianu s-au
aplecat mai mult asupra familiei
lor ºi în special asupra lui Ionel
Brãtianu. „S-au reîntors, rând
pe rând ai noºtri – noteazã
Pia Alimãneºtianu în cartea ei,
Însemnãri din timpul ocupaþiei

germane 1916-1918, apãrutã în 1929, pag. 127 –,
cei mici mult crescuþi, cei mari aproape neschimbaþi;
afarã de Ionel, al cãrui pãr este alb ºi privirea îngri-
joratã. Asupra umerilor sãi a apãsat o prea încercatã
rãspundere ºi va mai apãsa pânã ce se va încheia
pacea generalã. Nu mai are veselia de altã datã,
el, care, cu mine, eram cei mai veseli din casã!”

Î
n 229 nnoiembrie/12 ddecembrie 11918, în locul
guvernului Coandã demisionat, s-a alcãtuit
un nou guvern naþional-liberal prezidat de Ion

I.C. Brãtianu. „E firesc ca formarea noului guvern
sã se încredinþeze ºefului Partidului Naþional-Liberal,
care, declarând rãzboiul, a realizat prin el Unirea
tuturor românilor”, scria Viitorul din 1/14 decembrie
1918. În declaraþia fãcutã la reinvestirea sa ca prim-
ministru, Ionel Brãtianu arãta cã în politica externã
România va fi „strâns legatã de Aliaþii noºtri” ºi
cã va acþiona „pentru deplina realizare a drepturilor
neamului, sprijinite pe atâtea jertfe ºi exprimate
cu hotãrâre de toate þinuturile locuite de români”.
În politica internã guvernul va concentra toatã munca
lui pentru desãvârºirea fãrã întârziere a reformelor
agrarã ºi electoralã. (Declaraþia noului guvern,
Viitorul, 30 noiembrie/13 decembrie 1918)

Unirea Transilvaniei, Banatului, Criºanei ºi
Maramureºului cu România a fost un act hotãrât de
Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, la care au
participat 1228 de delegaþi aleºi ºi peste 100.000 de
oameni veniþi din toate pãrþile Ardealului ºi Banatului,
îmbrãcaþi în haine de sãrbãtoare. Acest eveniment,
care a avut loc la 18 noiembrie/1 decembrie 1918,
marca încheierea procesului de fãurire a statului
naþional unitar român.

MMaarriillee ppeerrssoonnaalliittããþþii aallee ffããuurriirriiii
RRoommâânniieeii MMaarrii

Ioan TTODDEA
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C
uvântul dde ddeschidere al Marii Adunãri
Naþionale de la Alba Iulia l-a rostit ªt. Cicio-
Pop (7), preºedintele Consiliului Naþional

Român Central, organizatorul acþiunii, dupã care
s-a alcãtuit biroul Adunãrii, al cãrui preºedinte
a fost ales Gheorghe Pop de Bãseºti.

Discursul solemn l-a rostit Vasile Goldiº (8) – unul
dintre conducãtorii Partidului Naþional Român din
Transilvania, care în final a supus aprobãrii Rezoluþia
de unire. Punctul I al documentului prevedea:

„Adunarea Naþionalã a tuturor românilor din
Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã, adunaþi prin
reprezentanþii lor îndreptãþiþi la Alba Iulia în ziua de
18 noiembrie–1 decembrie 1918; decreteazã unirea
acestor români ºi a tuturor teritoriilor locuite de dânºii
cu România. Adunarea Naþionalã proclamã îndeosebi
dreptul inalienabil al naþiunii române la întreg Banatul,
cuprins între râurile Mureº, Tisa ºi Dunãre.” 

În discursul sãu, Iuliu Maniu ruga Adunarea
Naþionalã sã primeascã Proiectul de Rezoluþie
„pentru a întemeia pe vecie România unitã ºi mare
ºi a înstãpâni pentru totdeauna o adevãratã demo-
craþie ºi deplinã dreptate socialã”. La rândul lui, Iosif
Jumanca, unul dintre conducãtorii Partidului Social-
Democrat, „a exprimat adeziunea social-democraþilor
români la unire, pentru cã noi, muncitorii, ne simþim
una cu întreg neamul”. 

Dupã aceste cuvântãri, Gheorghe Pop de Bãseºti
(9), om în vârstã de 83 de ani, preºedintele Adunãrii,
a supus spre aprobare Proiectul de Rezoluþie care
a fost adoptat în unanimitate, rostind la sfârºitul
ei cuvinte biblice ale dreptului Simion: „Acum
slobozeºte, Stãpâne, pe robul tãu în pace, cãci
vãzurã ochii mei mântuirea
neamului românesc!”

În continuare, la propune-
rea lui Al. Vaida-Voevod (10),
Adunarea a aprobat compo-
nenþa Marelui Sfat Naþional,
organism cu caracter legislativ,
compus din reprezentanþi ai
diferitelor profesii ºi categorii
sociale.

A doua zi s-a întrunit
Marele Sfat Naþional, care
l-a desemnat ca preºedinte
pe Gheorghe Pop de Bãseºti;
dupã care a aprobat compo-
nenþa unui guvern provizoriu, numit Consiliul Dirigent,
în frunte cu Iuliu Maniu.

Î
n Neamul RRomânesc din 25 noiembrie 1918,
N. Iorga aprecia unirea Transilvaniei, care
încheia fericit procesul întregirii României,

ca fiind „cea mai mare faptã din toatã viaþa neamului
nostru. Pentru unii e un vis nebun care se îndepli-
neºte. Pentru noi e o necesitate istoricã ajunsã
la recunoaºtere ºi o suferinþã mângâiatã, o muncã
ce-ºi gãseºte rãsplata. ªi astfel avem dreptul
de a crede acest fapt definitiv ºi etern.”

1/14 decembrie 1918. În uralele mulþimii, soseºte
în Gara de Nord, întâmpinatã de prim-ministrul Ion
I.C. Brãtianu ºi guvernul sãu, delegaþia ardelenilor
alcãtuitã din Vasile Goldiº, Al. Vaida-Voevod, Miron
Cristea (11), Iuliu Hossu (12), pentru a prezenta
M.S. Regelui ºi Guvernului român actul unirii sãvârºit
la Alba Iulia.

Invitat sã se adreseze mulþimii, Episcopul Miron
Cristea a spus: „Noi, românii de dincolo de Carpaþi
am venit adesea la voi ºi am coborât din munþi pe
acest pãmânt sfânt al Patriei Mame. Am fost mânaþi
de o mulþumire sufleteascã nesfârºitã când am venit
aici. Patria-Mamã ne-a oþelit întotdeauna sufletele
ºi numai aºa am putut rezista asupririlor din acea
Patrie, care pentru noi a fost întotdeauna vitregã.
Voi aþi fost aceia care, la sfatul prea iubitului meu
amic Ion Brãtianu, în numele legãturilor frãþeºti, cãci
toþi suntem de o lege, de o seamã ºi de o mamã,
aþi luptat ºi aþi reuºit; voi sunteþi aceia care aþi fãcut
sacrificiile cele mai mari ºi cele mai pline de roade.
Vã aduc mulþumirile celor care de veacuri au suferit
dincolo!” (Viitorul, 2/15 decembrie 1918)

La rândul lui, Ion I.C. Brãtianu a spus: „În numele
acelora care de atâtea veacuri au suferit ºi au crezut,
în numele acelora care au luptat ºi au înfãptuit, în
numele acelora care de acum pe veci se vor bucura
de roadele zilelor de azi, vã zic: Bine aþi venit!
Trãiascã România Mare.” (Idem)

Dupã Te Deumul de la Mitropolie, în prezenþa
Regelui ºi a lui Ion I.C. Brãtianu, a urmat remiterea
actului Unirii Suveranului de cãtre Al. Vaida-Voevod,

care a dat citire ºi prezentat Regelui Rezoluþia votatã
de Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, scrisã
pe un admirabil pergament. Luând cuvântul, Regele
Ferdinand I a spus: „În numele românilor din Vechiul
Regat, din Basarabia ºi din Bucovina, astãzi uniþi, cu
profundã recunoºtinþã, primesc hotãrârea fraþilor
noºtri de peste Carpaþi de a sãvârºi Unitatea
Naþionalã a tuturor românilor ºi declar pe veci unite
în Regatul Român toate þinuturile locuite de români
de la Tisa pânã la Nistru.”

A urmat, la Hotelul Bulevard, un banchet oferit
de guvern în onoarea delegaþiei ardelenilor venitã
în Capitalã. În toastul sãu, Ion I.C. Brãtianu a spus:
„Prea Sfinþi Pãrinþi. Fraþilor. De o mie de ani vã
aºteptãm ºi aþi venit ca sã nu ne mai despãrþim
niciodatã.

Sunt clipe în viaþa unui neam de fericire atât
de mari cã rãscumpãrã veacuri lungi de dureri.

Bucuria noastrã nu e bucuria unei singure

generaþii, ea e sfânta cutremurare de fericire a
întregului popor românesc, care de sute ºi sute de
ani a stat sub urgia soartei celei mai cumplite fãrã a
pierde credinþa lui nestrãmutatã în aceastã zi ce ne
uneºte ºi care trebuia sã vie, care nu putea sã nu vie.

Fraþilor, bine aþi venit. V-o spunem noi, cei de
faþã, v-o spune suflarea româneascã de pretutindeni,
v-o strigã toþi morþii noºtri, cei de la Turda ºi cei din
Munþii Apuseni ºi cei de pe Siret.

ªi, mulþumind bunului Dumnezeu cã ne-a dat clipa
asta sã o trãim, ne îndreptãm gândul spre Regele
care a ºtiut sã fie al tuturor românilor, spre Reginã,
care a ºtiut sã fie a tuturor suferinþelor, spre oºtirea
care a luptat neclintitã în nãdejdea izbândei, spre
marii noºtri Aliaþi, care ne-au adus triumful dreptãþii.

Trãiascã România Mare!”

A
poi ddr. VVaida-VVoevod aduce un cãlduros
omagiu familiei Brãtianu, al cãrui nume
este legat de atâtea fapte mari ale istoriei

României. „Dacã bãtrânul Ion Brãtianu a avut gloria
de a realiza independenþa Regatului României, fiului
sãu i-a fost dat sã desãvârºeascã opera începutã
ºi sã înfãptuiascã România Mare. De aceea, numele
Brãtianu se bucurã în tot Ardealul de o mare iubire
ºi de o popularitate fãrã margini.”

În acest context, în Memoriile ei, Sabina
Cantacuzino scrie: „Misiunea ardeleanã, care venea
sã notifice Unirea, delegaþie compusã din episcopii
Miron Cristea ºi Hossu, dr. Vaida, dnii Goldiº,
Brediceanu ºi Vlad, cerurã sã vadã pe mama; îi invitã
la dejun la noi – mai erau poftiþi Mihai Popovici, Trifu,
Ionel cu Elisa, Pia ºi Ion Pillat. La sfârºitul mesei,
episcop dr. Miron Cristea fãcu mamei o prea frumoa-
sã cuvântare, reamintind veneraþia ce Transilvania o
avea pentru numele Brãtienilor, începând cu tatãl în
1848, '55, '66, '77 ºi cimentatã cu fiul prin înfãptuirea
României Mari. Sfârºi. «Ca sã fi fost un om în stare
de astfel de lucruri trebuia sã fi crescut de o mamã
superioarã. De aceea, într-acest cerc de familie,
îi pot spune cã ea este iubitã ºi veneratã de întregul
neam românesc ºi este consideratã nu numai ca
bunica nepoþilor ei, ci a fiecãrui român. De aceea,

deºi arhimandrit, îi cer voie ca un nepot obºtesc
sã-i sãrut mâna.» I-a sãrutat-o.” (Sabina Cantacuzino,
Din viaþa familiei Ion C. Brãtianu, vol. II, Ed. Albatros,
Bucureºti, 1996, p. 203)

A
ºadar, MMarea UUnire s-a realizat pe cale
democraticã, deciziile fiind luate de cãtre
organele reprezentative liber alese ale

locuitorilor din aceste teritorii, întreaga acþiune
a îmbrãcat aspectul unei revoluþii de eliberare
naþionalã.

La realizarea acestui ideal mãreþ ºi-au adus
contribuþia o serie de personalitãþi remarcabile: mai
întâi Regele Ferdinand I ºi Ion (Ionel) I.C. Brãtianu,
apoi Ion Inculeþ, Pan Halippa (Basarabia), Ion Nistor,
Iancu Flondor (Bucovina), Vasile Goldiº, ªtefan
Cicio-Pop, Iuliu Maniu, Al. Vaida-Voevod, Ion Flueraº,
Iosif Jumanca (Transilvania) ºi, nu în ultimul rând,

generalul Constantin Coandã,
prim-ministru al Guvernului
României în perioada 24
octombrie-29 noiembrie 1918.

În legãturã cu contribuþia
lui Ion Flueraº la care ne-am
referit mai înainte, în cartea sa
Socialismul în România (Editura
Fundaþiei „Constantin-Titel
Petrescu”, Bucureºti, decembrie
2003, p. 309) Constantin-Titel
Petrescu aminteºte un fapt
semnificativ mai puþin cunoscut.
Ion Flueraº a fost cel ce a propus
în prima ºedinþã a Consiliului

Naþional Român Central, cu sediul la Arad, din 21
octombrie/3 noiembrie 1918, în numele Partidului
Social-Democrat Român, convocarea unei mari
adunãri naþionale pentru a consulta întreg poporul
român asupra viitorului sãu. Propunerea lui a fost
acceptatã în unanimitate ºi astfel la 18 nov./
1 dec.1918 a avut loc Marea Adunare Naþionalã
de la Alba Iulia, care a votat Unirea cu patria-mamã
România. 

Prin Decretul-lege nr. 3631 din 11 decembrie,
publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 13 decembrie
[st.v.], se consfinþea astfel unirea: „Þinuturile cuprinse
în hotãrârea Adunãrii Naþionale de la Alba Iulia de
la 18 noiembrie/1 decembrie 1918 sunt ºi rãmân
de-a pururea unite cu Regatul României.” 

În mod firesc, în guvernul Ion I.C. Brãtianu,
instalat în 30 noiembrie/13 decembrie 1918, pe
lângã miniºtrii naþional-liberali George G. Mârzescu,
Ion G. Duca, g-ral Arthur Vãitoianu, Alexandru
Constantinescu, Anghel Saligny, Oscar Kiriacescu,
Dimitrie Buzdugan s.a., au fost cooptaþi ºi repre-
zentanþi ai teritoriilor unite cu România în 1918 în
calitate de miniºtri secretari de stat fãrã portofoliu.
Aceºtia au fost: pentru Basarabia, Ion Inculeþ ºi
Daniel Ciugureanu; pentru Bucovina, Ion Nistor
ºi Iancu Flondor; pentru Transilvania, Alexandru
Vaida-Voevod, Vasile Goldiº ºi ªtefan Cicio-Pop.

L
a PPrimul RRãzboi MMondial au participat 28 de
state, cu o populaþie de 1,5 miliarde locuitori.
Au fost mobilizaþi 75 de milioane de oameni,

s-au înregistrat 37,5 milioane de morþi, rãniþi ºi
dispãruþi. Într-un clasament al pierderilor umane
suferite, întocmit de cunoscutul istoric Ioan Scurtu,
publicat în lucrarea Istoria Românilor în secolul
XX (Editura Paideia, 1999, pp. 21-22), semnatã de
domnia-sa ºi de profesorul ieºean Gheorghe Buzatu,
România, cu cei 339.117 morþi recunoscuþi, 200.000
ostaºi grav rãniþi ºi 116.000 prizonieri, se aflã pe locul
9 dupã Rusia, Germania, Franþa, Austro-Ungaria,
Marea Britanie, Serbia, Italia ºi Turcia, fiind urmatã
de Belgia, SUA, Bulgaria ºi Grecia.

Dacã adãugãm pierderile din rândul populaþiei
civile (potrivit mãrturiilor timpului, în iarna anului 1917,
numai tifosul exantematic a secerat 300.000 vieþi
omeneºti – Gh. Platon, Istoria Modernã a României,
Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1985,
p. 471), rezultã cã cea dintâi conflagraþie mondialã
ne-a costat vieþile a aproape un milion de militari
ºi civili morþi, grav rãniþi ºi prizonieri. 

Având în vedere cã în 1915 populaþia Regatului
României era de 7,9 milioane de locuitori, ne dãm
mai bine seama de dezastrul uman pe care l-a
cunoscut þara în anii Primului Rãzboi Mondial.
Acesta a fost preþul reîntregirii patriei ºi fãuririi
României Mari!
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I
deea uunitãþii nnaþionale
este cãlãuzitoare ºi
cu rãdãcini adânci

în conºtiinþa neamului româ-
nesc, însoþind poporul din
Transilvania veacuri de-a
rândul, de la leagãn la
mormânt, pânã la Marea

Unire din 1918. Alãturi de marii bãrbaþi ai þãrii, femeile
române au luptat neabãtut pentru unire, mai ales cã
ele au însuºiri sufleteºti care resping ideologiile, în
mintea ºi sufletul lor stãruie ideea unei familii mai
mari: þara. Femeile n-au pãrãsit niciodatã idealul
naþional, deºi trupul þãrii noastre a fost rupt în patru
pãrþi, a fost supus unor regimuri de deznaþionalizare
forþatã, a fost asuprit secole de-a rândul. Cu toate
acestea, femeia românã a pãstrat fiinþa etnicã ºi
ideea unirii într-un singur stat naþional, în pofida
vicisitudinilor istoriei. S-au adus mereu elogii gene-
raþiilor care au precedat ºi care au pregãtit ºi înfãptuit
unirea, oamenilor politici, preoþimii, dascãlilor noºtri
pentru activitatea lor patrioticã neobositã, numai rolul
femeii nu a fost apreciat dupã merit, acel rol educativ
ºi naþional al femeii din gura cãreia a auzit cel dintâi
cuvânt românesc frumos oricare bãrbat care mai
târziu va deveni om politic, cel care va deveni
preot ori dascãl, jurnalist, academician ori scriitor.
Laudã lor!

Cum au acþionat femeile române din Transilvania
în perioada premergãtoare Marii Uniri? Ele erau
credincioase, de o sensibilitate sufleteascã impre-
sionantã, mame devotate, soþii dãruite cu spirit
de sacrificiu pentru soþii lor veºnic ameninþaþi
de asupritori, românce înflãcãrate.

În 1850, femeile din Transilvania, în frunte
cu Maria Nicolau ºi Bãlaºa Cepescu, au înfiinþat
la Braºov o Reuniune a Femeilor Române, care
avea drept scop creºterea ºi educarea fetelor rãmase
fãrã pãrinþi dupã Revoluþia din 1848, în orfelinate.
Despre acest fapt, Elena Hossu-Longin mãrturiseºte
în Amintiri: „Mamele ºi soþiile pleiadei luptãtoare
de la Braºov au înþeles primele sã împãrtãºeascã
lupta bãrbaþilor ºi sã se înºiruie ºi ele înarmate
cu dragostea lor înfocatã, pentru salvarea sufletului
românesc”.

Au început sã ajute la ridicarea culturalã a femeii
din clasele de mijloc; sã ajute þãranca românã sã
se alfabetizeze, sã preþuiascã portul popular naþional:
de la reginã pânã la þãrancã, femeile purtau cu
demnitate frumosul port popular românesc, cu brâul
sãu tricolor.

O
întreagã lluptã ss-aa ddat îîn TTransilvania pentru
vânarea tricolorului; astfel în 17 septembrie
1906, în localitatea Ilia mureºanã, douã

surori, Maria ºi Simina Boboc, sunt pedepsite cu câte
5 zile de temniþã pentru cã au avut panglicã tricolorã
în pãr; în 27 octombrie 1906, fetiþa Maria Colibaº din
Ilia e pedepsitã de pretor cu 10 zile de temniþã ºi 50
de coroane amendã; în 30 octombrie, avocatul ªtefan
Rozvan e osândit la 15 zile temniþã ºi 200 coroane
amendã pentru cã florile cu care îºi decorase poarta
erau în cele trei culori din steagul românesc. (Vasile
Stoica, Suferinþele din Ardeal, ediþia a III-a, Cluj-
Napoca, Ed. S.C. Murion Impex SRL, 1994, p. 185)
La 1 iulie, 1907, în Fãget, Caraº-Severin, la maialul
copiilor, doi elevi sunt arestaþi ºi bãtuþi de jandarmi
pentru cã aveau tricolor la pãlãrie; în 8 iulie 1907,
în localitatea Brad se bate toba într-o zi de târg,
aducându-se la cunoºtinþa tuturor cã purtarea
tricolorului românesc va fi pedepsitã cu mare
asprime; în aceeaºi zi, o femeie din Vaca, purtând
tricolor în pãr, e arestatã ºi amendatã cu 10 coroane;
în 12 iulie 1907, în Petruman, Timiº, jendarii au
sfârtecat haina domniºoarei Sofia Cercel, pentru
cã în cusãtura ei erau cele trei culori româneºti,
apoi le aresteazã pe Octavia Micu ºi Viorica Gera.
Solgãbirãul le pedepseºte pe toate trei cu câte o zi
de temniþã ºi 5 coroane amendã. În 18 decembrie
sunt pedepsiþi de jendarii din Orãºtie cu câte douã
zile temniþã ºi 30 de coroane dr. Aurel Oprea ºi
Ioan Mihali, deoarece copilaºii lor aveau tricolor la
costumele româneºti. În 28 august 1909, la Câmpeni
era zi de târg, iar jendarii pornesc în goanã nebunã
sã vâneze tricolorul; aresteazã, bat, sfâºie hainele.
Pe o femeie o lasã în pielea goalã în mijlocul strãzii,

dupã ce i-au sfârtecat ia cusutã cu roºu, galben
ºi albastru. O mulþime de oameni sunt rãniþi, unii
strãpunºi cu baioneta; în 15 septembrie 1910, Ion
Gallu din Igriº, Torontal, e pedepsit de solgãbirãul din
Periamoº cu 1 zi de temniþã ºi 10 coroane amendã
pentru cã a purtat brâu tricolor; la Nãsãud, în 31
ianuarie 1911, la o nuntã româneascã nãvãlesc
jendarii asupra oamenilor, fiindcã steagul vorniceilor
era fãcut din nãframe roºii, galbene ºi albastre.
Smulg steagul ºi-l sfâºie, rup tricolorul de pe hainele
nuntaºilor ºi le fac amendã contravenþionalã. (Ibidem)

Haina popularã este un lanþ care-l leagã pe þãran
de întreg neamul sãu românesc ºi din aceste consi-
derente au fost înfiinþate la Orãºtie ateliere de cusã-
turi ºi scoarþe româneºti cu motive naþionale, de o
frumuseþe deosebitã, cu motive geometrice ºi florale.

În Revista Orãºtiei, an I, nr. 38, 16/28 septembrie
1895, p. 3, avem urmãtoarea ºtire:

„Prima ardeleancã bacalaureatã
Între domniºoarele care au trecut zilele din urmã

cu succes examenul de bacalaureat în Bucureºti,
este ºi o româncã din Ardeal, domniºoara Emilia
Cioran, fiica domnului Emilian Cioran, preot în
Rãºinari. Domniºoara Cioran, dupã câte ºtim, este
cea dintâi ardeleancã bacalaureatã. O felicitãm cu
cãldurã. Dumneaei a învãþat la institutul Educaþiunea
Românã de sub direcþia d-nei Elisa I. Manliu, una
dintre cele mai cu
renume directoare de
ºcoalã din Bucureºti,
pedagogã cu meritatã
reputaþie, din institutul
cãreia au ieºit domni-
ºoare care azi sunt
profesoare, parte
urmeazã la universitate.
Institutul doamnei Manliu
este de altfel ºcoala
unde învaþã fiicele din
familiile cele mai mari
din Bucureºti ºi din
întreaga þarã.

ª
i îîn BBeiuº ziua
de 1 Decembrie
1918 a avut

fastul cuvenit. D-nele
Viora Ciordaº [fotografia de mai sus], Livia Cosma
ºi Eufemia ªtefãnicã, cu câteva zile înainte s-au dus
în delegaþie la pãrintele Moise Popovici, rectorul
internatului ortodox ºi administratorul protopopesc
al Beiuºului ºi la d-l Valeriu Heþco, pentru ca în ziua
mãreaþã de 1 Decembrie sã sfinþeascã steagurile
naþionale pentru cele douã biserici. Sãrbãtoarea
s-a început cu sfânta slujbã de laudã ºi mulþumire
cãtre Dumnezeu, pe urmã în cadrele unor vorbiri
înãlþãtoare s-au sfinþit steagurile ºi, în frunte cu ele,
întreg norodul a plecat la liceul greco-catolic unde
s-a þinut festivalul. Aici profesorul dr. Constantin
Pavel, într-un discurs magistral, a arãtat importanþa
istoricã a zilei. Seara, o mare revãrsare de popor pe
toate strãzile oraºului, iluminat ca la înviere ºi retra-
gere cu torþe, cu muzicã ºi cântece patriotice.” (Petru
E. Papp, Din trecutul Beiuºului. Pagini de glorie ºi
jertfe, Ediþie îngrijitã ºi Cuvânt înainte de pr. prof.
Teodor Þenþ, Ed. Buna Vestire, Beiuº, 2011, p. 215) 

Reuniunea Femeilor Române din Beiuº ºi din jur
a fost înfiinþatã în 27 noiembrie 1918, în mod provi-
zoriu, iar în 5 ianuarie 1919 a fãcut alegeri ºi a votat
un birou din care au fãcut parte: Viora Ciordaº,
preºedinte, Livia Cosma, Angela Sãlãgean Butean,
vicepreºedinte, dr. Ioan Ossian, secretar, Eliza Pavel
ªtefãnicã, Veturia Butean, notare, Elena Ardelean,
casierã, Elena Muntean, Aurelia Raþ, bibliotecare.
Membre de încredere au fost alese: Iza Ardelean,
Paulina Bogdan, Florica Ciavici, Barbara Gera,
Cornelia Hetco, Iolanda Hetco, Livia Ignat, Maria
Popluca, Elisabeta Pelloni, Nina Petra, Elena Pinter,
Eufemia ªtefãnicã, Ana Costa, Catiþa Cosma, Elena
Crainic, Victoria Mesaroº, Mãrioara Muþiu, Maria
Perenyi. Consilieri au fost numiþi: dr. I. Ciordaº,
dr. Cornel Nyeº, Moise Popovici. (Idem, p. 219)

Aceastã reuniune a desfãºurat o activitate
culturalã impunãtoare, dar ºi socialã, caritabilã.
Astfel, an de an, în ajunul Crãciunului, sunt îmbrãcaþi
copiii sãraci din oraº cu haine noi, sunt ajutoraþi

bãtrânii bolnavi ºi neputincioºi, femeile împart
cãrþi, cozonaci, prãjituri ºi alte daruri celor suferinzi,
ospãteazã pe soldaþii armatei naþionale, colecteazã
pentru soldaþi pachete de tutun, fãinã de grâu,
cucuruz, orz, cartofi, unturã, slãninã, vin, sãpun,
cãmãºi, pantaloni, ºtergare, batiste, ciorapi. Aceste
minunate femei române, cu sufletul vibrând de
un cald patriotism, au îngrijit pe rãniþii din spitale.
(Idem, p. 221) 

U
na ddintre mmembrele RReuniunii, Maria Iepure,
adunã de prin satele din jurul Beiuºului 15
orfani de rãzboi ºi deschide pentru ei un

orfelinat susþinut din donaþii, în anul 1919. Paralel
cu aceste acþiuni caritabile, Reuniunea desfãºoarã
un amplu plan de conferinþe la sate, pentru luminarea
poporului, iar la oraº susþine festivaluri, ºezãtori
literare, concerte cu muzicã româneascã, spectacole
de teatru, cântãri ºi dansuri naþionale, recitãri patrio-
tice, expoziþii etnografice ºi de artã popularã naþiona-
lã, de ceramicã ºi obiecte din lemn, din lut, necesare
înfrãþirii unui neam însetat de culturã ºi luminã. 

În aceastã perioadã, femeile Reuniunii au dez-
voltat o prodigioasã activitate literarã: se remarcã
Viora Ciordaº care a tipãrit volumele de prozã
ºi poezie Din Cetatea Sfântã, Mozaicuri, Poeme
în prozã, iar Ana Bucur a scris poezii adunate în

volumul Crâmpee din suflet, dar ºi câteva piese
de teatru, dintre care Pentru un vis, jucatã cu
succes pe scenele Beiuºului, în care s-au redat
fidel suferinþele ºi zbuciumul neamului nostru de
pe valea Criºului Negru, dar ºi tragicul sfârºit al
martirilor dr. I. Ciordaº ºi dr. N. Bolcaº. Despre
aceºti martiri a scris profesorul Mihail Diaconescu
romanul Sacrificiul, o capodoperã epicã despre
Marea Unire ºi suferinþele poporului român din
Transilvania. Memoria infailibilã a documentelor
este vie încã, iar rãnile sunt dureroase, chiar
dupã un secol. Trebuie sã mai scriem despre
ele, mãcar o datã la 100 de ani, pentru cã sunt
cântece de adormit durerea...

În Revista Orãºtiei, an I, nr. 44, 1895, p. 3,
se aratã cât de mare este însemnãtatea portului
naþional. În vreme ce la noi se interzice portul
popular cu brâu tricolor, în Bavaria s-a înfiinþat de
curând o Societate pentru pãstrarea ºi cultivarea
portului naþional! O seamã de bãrbaþi de frunte

au convocat o adunare de peste 1000 de þãrani la
München, fiecare sã vinã îmbrãcat cu portul sãu,
pentru cã portul naþional era ameninþat cu stingerea
ºi pieirea. Existã ºi în zona noastrã o astfel de
asociaþie, se menþioneazã în articol: Reuniunea
femeilor române din comitatul Hunedoarei, care
pledeazã pentru cultivarea portului naþional ºi a
industriei casnice, manufacturiere, de covoare,
scoarþe, ii, cojoace ºi catrinþe. Vãzând modelul
bavarezilor, ar fi bine sã înþelegem însemnãtatea
acestei asociaþii ºi sã-i acordãm mai mult sprijin,
îndemna revista pe cititorii sãi. În Revista Orãºtiei,
an I, nr. 45, 1895, p. 3, avem informaþii despre
adunarea generalã a Reuniunii femeilor române
din comitatul Hunedoarei. Astfel, cititorii sunt infor-
maþi cã din Haþeg, Brad, Bãiþa, Dobra, Orãºtie, Cugir,
Hunedoara sosesc la Deva femeile din aceastã parte
a Transilvaniei ºi, dupã ce iau prânzul în casa d-nei
Elena Hossu Pop, fiica lui George Pop de Bãseºti,
participã la întrunire. Acolo s-a luat hotãrârea ca sã
fie premiate cele mai frumoase costume populare,
scoarþe, þesãturi, cu suma de 20-30 de florini. Sunt
nominalizate persoane care formeazã juriul ºi care
se vor deplasa pe teren pentru jurizare. Ele oferã
banii þãrãncilor noastre pricepute ºi harnice, premiind
costumele cele mai frumoase, ca sã încurajeze
pãstrarea ºi cultivarea portului nostru naþional ºi nu
era dupã un model bavarez, ci dupã ideea femeilor
Reuniunii.

Î
n Gazzeta TTransiilvaniieii, un articol intitulat
Jertfa femeii române, semnat de aceeaºi
înflãcãratã milostivã Elena Pop Hossu-Longin,

atenþioneazã pe cititorii braºoveni cã Reuniunea
Femeilor Române din Hunedoara vine în ajutorul
vãduvelor ºi orfanilor de rãzboi, dar ºi a copiilor
minori ai cãror taþi sunt înrolaþi pe front, solicitând
ºi sprijinul caritabil al acestora. 

FFeemmeeiillee rroommâânnee ººii MMaarreeaa UUnniirree
Marria VVAIDDA
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A
rgumentele ssunt iimpresionante: „Au stat ºi
vor sta femeile române veghind la cãpãtâiul
eroilor noºtri prin spitale, ducându-le toate

mângâierile sfintei noastre religiuni, ridicã ºi înalþã
cu cuvântul ºi cu fapta vãduve zdrobite de durere
împreunã cu orfanii lor rãmaºi în urma vitejilor
apãrãtori ai patriei.” (Gazeta Transilvaniei, an LXXIX,
nr. 26, Braºov, 5/18 februarie 1916, p. 1) În alt numãr
al aceleiaºi publicaþii, Maria Baiulescu, preºedinta
Uniunii Femeilor Române din Ungaria (înþelegând
prin asta pãrþile ungurene ale Transilvaniei, aflate sub
stãpânire maghiarã), invitã la înfiinþarea unui alt orfeli-
nat ºi la Blaj, dupã exemplul Sibiului. (Gazeta Transil-
vaniei, an LXXIX, nr. 32, 12/25 februarie 1916, p. 1)

„O mulþime de intelectuali, preoþi, învãþãtori,
þãrani, toþi care nu fuseserã destul de smeriþi în faþa
slujbaºilor unguri, furã învinovãþiþi de trãdare, arestaþi,
bãtuþi ºi chinuiþi în modul cel mai barbar. Unii au
înnebunit, alþii au murit de dureri, iar alþii au fost
spânzuraþi fãrã prea multã vorbã. Pânã ºi femei
au fost supuse acestor chinuri. Biata Mãrioara Puia,
tânãra dactilografã din Blaj, a fost omorâtã în temniþa
din Alba Iulia ºi îngropatã ca un câine, fãrã a i
se îngãdui nici mãcar mamei sale s-o mai vadã!”
(Vasile Stoica, Suferinþele din Ardeal, ediþia a IV-a,
Ed. Vicovia, Bacãu, 2008, p. 363)

Femei pparticipante lla AAdunarea 
de lla AAlba IIulia
Lemeni EEleonora
Prea puþine femei au fost

desemnate sã participe la Marea
Unire din 1 Decembrie 1918 la
Alba Iulia, deoarece, conform
uzanþelor vremii, ele nu ocupau
funcþii politice, nu aveau drept
de vot, deºi aveau capacitãþi
intelectuale ºi disponibilitãþi
asemenea bãrbaþilor. Un caz fericit
este acela al Eleonorei Lemeni,
despre care se ºtie cã a fost prima
româncã din Transilvania cu titlul
de doctor, pe care l-a luat la
Universitatea din Cluj cu distincþia
summa cum laude. Din spicuirile
presei acelor vremuri, Eleonora
Lemeni avea legãturi cu femeile din Bihor, fiind
prezentã la înfiinþarea Reuniunii Femeilor Române
la Oradea, unde susþine un discurs fulminant,
dovedind marea sa dorinþã pentru unitatea
ºi libertatea neamului românesc. 

Eleonora Lemeni s-a nãscut în 15/27 august 1885,
la Sãliºte, fiind fiica lui Liviu Lemeni ºi nepoata lui Ion
Bran de Lemeni, cel care a fost unul dintre secretarii
Marii Adunãri de la Blaj, din 3/15 mai 1848, þinutã pe
Câmpia Libertãþii în acest oraº recunoscut ca Roma
micã. Tânãra Eleonora face clasele primare în
Sãliºtea natalã, iar liceul la Sibiu, la ºcoala de
stat ungureascã. Dupã aceea urmeazã studiile
superioare, fãcute la Universitatea din Cluj, la
Facultatea de Litere ºi Filosofie. Un semestru
studiazã la Universitatea din Geneva, în Elveþia, dupã
care îºi ia doctoratul la Cluj. În anul 1908 este numitã
profesoarã la ªcoala de Fete a Asociaþiunii Astra
din Sibiu. În 1918 a participat la Marea Unire din
1 Decembrie, fiind aleasã în Marele Sfat. Din
15 decembrie 1918, Eleonora Lemeni a fost numitã
consilier de secþie la Resortul Ocrotiri Sociale,
implicându-se activ în organizarea acestei secþii.
Din anul 1926 a fost inspector medico-pedagogic
la Ministerul Sãnãtãþii, iar din 1935 ºi-a cerut
pensionarea din motive de boalã. Eleonora Lemeni
a trãit din 1935 la Bucureºti, de unde trimite datele
cãtre Sibiu, profesorului Ioachim Crãciun, în 1943.
(Gelu Neamþu, Mircea Vaida-Voevod, 1 Decembrie
1918. Mãrturii ale participanþilor, Ed. Academiei,
Bucureºti, 2008, pp. 174-175)

Î
n 88 iiunie 11914, la Bãile Episcopeºti din Oradea,
s-a constituit Reuniunea Femeilor Române din
Oradea ºi jur, sub preºedinþia doamnei Aurelia

Coriolan Pop. Raportorul a fost d-na Lemeni Eleonora,
care într-un discurs înflãcãrat aratã obligaþiunile pe
care le are femeia românã în lupta pentru existenþa
naþionalã. Ea îi invitã pe cei prezenþi la solidaritate ºi
cooperare, apoi citeºte proiectul de statut, se discutã
pe paragrafe ºi se voteazã. Dr. Aurel Lazãr citeºte
adeziunile d-nelor Viora Ciordaº ºi Maria Cosma
din Beiuº; în absenþã, Viora Ciordaº este aleasã
vicepreºedintã. Scopul Reuniunii este: Promovarea
culturalã ºi economicã a femeii române ºi ajutorarea

vãduvelor ºi orfanelor. Aceste deziderate se vor
realiza prin: sprijinirea ºcolilor de fete; sprijinirea
unui internat de fete; dezvoltarea industriei manu-
facturiere ºi valorizarea produselor ei; þinerea de
cursuri practice, potrivit priceperii femeii (croitorie,
menaj, manufacturã); cursuri populare cu conþinut
ºtiinþific ºi practic; sprijinirea acþiunilor filantropice
ºi umanitare; înfiinþarea unui cãmin pentru femei;
împãrþirea de ajutoare elevilor sãraci; îngrijirea
rãniþilor din spitale etc.

Intervenþiile Eleonorei Lemeni în dezbaterile
Marelui Sfat Naþional aratã cã hotãrârile de la Alba
Iulia trebuie respectate; sã se înscrie dreptul de
vot al femeilor în acest proiect, cât ºi reprezentarea
proporþionalã. Pentru cã nu se prevãd aceste
postulate în proiect, d-ra Lemeni cere Marelui Sfat
sã se conformeze strict hotãrârilor poporului. Tânãra
afirmã cã nu femeile au pornit rãzboiul, n-au lucrat
pentru el, ci, dimpotrivã, au alinat durerile lui ºi vor
sã mijloceascã pe viitor buna înþelegere între
popoare, ajutând scopurilor civilizaþiei. Nu drepturile
politice zdruncinã familia, ci mizeria, iar simþãmintele
materne nu pot fi zdrobite niciodatã. Inteligenta ºi
combativa tânãrã se declarã împotriva proiectului,
dacã nu se va introduce votul pentru femei ºi
reprezentarea proporþionalã a minoritãþilor. (Gazeta
Transilvaniei, an 80, nr. 159, 6 august 1919, p. 1) 

La ºedinþa Marelui Sfat Naþional din 5 august
1919, într-un colþ la intrare, aproape de fereastrã,

stãtea d-ra Eleonora Lemenyi, singura
femeie membrã a Marelui Sfat. Înaintea
deschiderii ºedinþei din 30 iulie 1919, o
delegaþie de femei din toate clasele, în
frunte cu doamnele Andrei Bârsan ºi
Eleonora Lemeni, au prezentat Consiliului
Dirigent un memoriu pentru acordarea
drepturilor civile ºi politice femeilor prin
vot activ ºi pasiv, conform înscrierilor
acestor drepturi în Adunarea Naþionalã
de la Alba Iulia. Aratã activitatea femeii
ºi bãrbãþia cu care s-a purtat în actualul
rãzboi. Dl. Maniu rãspunde: „Suntem
perfect de acord cu dvs. Avem ca bazã
egalarea sexelor. Partidul Naþional a
înscris întâiul, în trecut, drepturile femeii.
A apreciat întotdeauna importanþa egalã

a femeii. Convingerii politice se adaugã convingerea
ºtiinþificã. Dacã în întunericul vremilor femeia a avut
rol inferior, azi nu se mai poate. Suntem civilizaþi.
Ne vom þine fãgãduinþa datã la Alba Iulia.” (Gazeta
Transilvaniei, an 80, nr. 157, 2 august 1919, p. 2)

Petrovici EErsilia
Altã doamnã participantã la Marea Unire din

1 Decembrie de la Alba Iulia a fost Ersilia Petrovici,
care s-a nãscut în 7
noiembrie 1884 în comu-
na Idioara, judeþul Caraº-
Severin. Încã din anul
1905, Ersilia Petrovici
a participat la reor-
ganizarea Reuniunii
Doamnelor Române
din Lugoj. Din partea
acestei organizaþii a fost
delegatã ca membrã cu
credenþional la Adunarea
Naþionalã de la Alba
Iulia, din 1 Decembrie
1918, unde ºi ea a cerut
unirea Transilvaniei cu Patria Mumã, fãrã condiþiuni.

Dupã revenirea în Lugoj, Ersilia Petrovici a fost
aleasã în Consiliul comunal Lugoj, în douã rânduri:
între 1925-1927 ºi 1930-1933. Începând cu anul
1927, Ersilia Petrovici devine preºedinta Societãþii
Principele Mircea, filiala Lugoj. Dupã aceea devine
membrã în Consiliul de Patronaj al judeþului Severin.
Pentru munca sa rodnicã în folosul comunitãþii româ-
neºti, a fost decoratã cu Meritul Sanitar cl. I din
partea Crucii Roºii Române ºi cu Medalia de aur
a Societãþii Principele Mircea. (Idem, pp. 260, 261)

ªerban RRoza
Pentru frumuseþea, inteligenþa ºi dãruirea sa,

dacã ar fi sã-i acordãm postum un titlu de miss
a Marii Uniri din 1 Decembrie 1918, cu certitudine
acesta i s-ar cuveni doamnei Roza ªerban, care
a reprezentat la Alba Iulia Reuniunea Femeilor
Române din Blaj. Fotografia pãstratã peste veacuri
aratã chipul unei frumuseþi rãpitoare, ca dovadã
cã ºi în vremea aceea existau românce frumoase,

dupã cum se spune.
Roza ªerban s-a nãscut în 26 februarie 1881,

în localitatea Cãpuºul Mare, judeþul Cluj; n-am
descoperit cine erau pãrinþii ei. Dupã ºcoala primarã
ºi secundarã, a absolvit ªcoala Normalã de Fete din
Blaj, în anul 1898. Urmeazã apoi Institutul Pedagogic
Superior din Budapesta, iar dupã absolvire ajunge
profesoarã la fostul sãu liceu, Liceul de Fete din Blaj,
unde va sluji cu devotament învãþãmântul românesc
din 1899 pânã în 1920. În anul 1911, cu prilejul
semicentenarului Astrei, ea este aceea care a aranjat
secþia de Artã Naþionalã a expoziþiei organizate cu
acest prilej în cadrul Adunãrii Generale de la Blaj.

Însuºi marele Iorga
a scris elogios despre
aceastã expoziþie,
mai ales despre secþia
de Artã Naþionalã. 

Între 1916 ºi 1920,
a fost vicepreºedintã
a Reuniunii Femeilor
Române din Blaj;
în aceastã calitate a
reprezentat Reuniunea
Blaj la Marea Unire
din 1 Decembrie 1918
de la Alba Iulia. În
1920 Roza ªerban
este profesoarã de

pedagogie la cursurile pregãtitoare de profesori de
la Universitatea din Cluj, dar în acelaºi an a înfiinþat
Reuniunea Femeilor Române din Sighet, a cãrei
preºedintã a fost pânã în 1932. În perioada 1933-
1940, Roza ªerban a fost preºedinta Crucii Roºii din
Sighet. Din aceastã ipostazã ea a înfiinþat dispensare
medicale la Borºa, Sighet, Petrova.

În 1912 s-a cãsãtorit cu eminentul profesor Mihail
ªerban, director al Liceului „Dragoº Vodã” din Sighet.
Pentru meritele sale ºcolare ºi extraºcolare deo-
sebite, Roza ªerban a fost decoratã cu Meritul Muncii
cl. I. În anul 1945 ea a rãmas vãduvã în Sibiu, unde
se refugiase din cauza prigoanei ungureºti. Odatã cu
revenirea Universitãþii la Cluj, Roza ªerban s-a stabilit
în oraºul de pe Someº, împreunã cu fiica sa, reunind
arcul de cerc peste timp ºi peste strãvechiul pãmânt
binecuvântat al iubitei Transilvanii: Cãpuºul Mare,
Blaj, Sighet, Sibiu, Cluj. (Ibidem, pp. 351-352)

Munteanu EElena
Profesoara Elena Munteanu din Beiuº a plecat

alãturi de soþul ei, protopopul Al. Munteanu, la Alba
Iulia, în 1 Decembrie 1918, cu credenþional semnat
din partea Reuniunii Femeilor Române din Beiuº
ºi din jur, votând Unirea fãrã condiþiuni. În Românul,
an IX, nr. 117, 6 iunie 1920, p. 2, se reproduce o
scrisoare din Beiuº, în care este relatat modul cum
au fost decorate douã doamne profesoare, membre
ale Reuniunii Femeilor Române din Beiuº ºi din jur
cu distincþia Crucea Regina Maria: Elena Muntean
ºi Livia Cosma. Enumerând acþiunile filantropice reali-
zate (colecte pentru orfani ºi rãniþi, îngrijirea rãniþilor
prin spitale, prelegeri populare, ºezãtori culturale,
înfiinþarea bibliotecii populare a Reuniunii), se preci-
zeazã cã festivitatea s-a desfãºurat în sala de gim-
nasticã a Liceului de Fete din Beiuº, fiind prezidatã
de profesoara Angela Sãlãgean, soþia directorului
de la „Samuil Vulcan”, profesorul dr. Camil Sãlãgean,
în prezenþa unui public numeros, majoritatea inteli-
ghenþiei Beiuºului, cum se aratã în articol. 

Foarte emoþionant este discursul rostit de
profesoara Elena Munteanu: „Ceea ce simt nu este
mulþumire, nu-i emoþie... ºi nici duioºie. Cãldura dulce
ce-mi învãluie sufletul este o cereascã fermecare.
Aceste momente nu sunt sãrbãtoreºti, sunt sfinte!
În faþa mãreþiei lor, vredniciile îmi apar în contururi
palide ºi disparate. Aceastã înaltã apreciere însã
ne dã încredinþarea cã glasul sufletului, îndemnul
dragostei ºi al devotamentului ne-au fost înþelese.
Puþin am putut face, pe cât de mare ne era preþul
mântuirii noastre; din picurii rãnilor sângerânde a
rãsãrit înãlþãtoarea înviere a neamului nostru mare
ºi drag. Fericirea înaltã ce o simt, tainicele ºoapte
de mulþumire nu sunt vrednicia noastrã. Ca pe magii
de la rãsãrit o stea mândrã ne-a condus, care azi e
cea mai strãlucitoare pe orizontul scumpei Românii:
Regina – Mama rãniþilor! Cu douã zile ne-a premers
în acel spital – cãldura ei, care menire sfântã are
de a rãspândi fericire ºi mângâiere – a înflãcãrat
scânteia celui mai nobil altruism din inima bunei
noastre prezidente. Ea ne-a îndemnat, ea ne-a
încurajat. 
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O iinimã îîn ssatul rromânesc
Constanþa VVAIDDA HHALIÞÃ

A
cum, ccând aanii
mei ccei mmulþi mã
împresoarã, în jurul

meu se adunã tot mai mult
figurile celor pe care i-am
cunoscut, dar nu mai sunt
pe aceastã lume. Din ce în
ce mai mulþi sunt cei pe care
îi uitasem ºi care apar în

gândurile mele, vii, de parcã mai ieri stãteam cu ei
de vorbã. Îi revãd ºi descopãr, acum, când ochelarii
au devenit de neînlocuit, multe lucruri ce mai demult
pãreau amãnunte nesemnificative sau preocupãri mai
puþin atractive ºi care îºi dezvãluie pe neaºteptate
adevãrata lor valoare.

Mãtuºa mea Titi – Elena Secoºan – sora tatãlui
meu, a fost una dintre persoanele care au jucat un rol
de seamã în adolescenþa mea, urmãrind evoluþia ºi
preocupãrile mele, chiar orientându-mi privirile cãtre
frumuseþile artei noastre populare. La vremea aceea,
eram mai curând atrasã de domenii de activitate mai
apropiate de prezentul imediat, mai dinamice, mai vii,
în concepþia mea, ºi, mãrturisesc, la un moment dat,
mã ispitea chiar actoria. Pãrinþii mei, ca majoritatea
celor din altã generaþie, în conjunctura politicã
de atunci ºi în spiritul educaþiei lor conservatoare,
mã îndrumau cãtre o profesie „serioasã”, practicã.
„Pita în mânã!” era o lozincã des vehiculatã. Am
fãcut atunci un compromis, între domeniul artei
ºi cel practic al tehnicii, alegând arhitectura, urmând
în acest fel ºi drumul pe care l-a ales mai înainte
veriºoara mea, Agir Mardan-Berindei (1939-2009,
arhitect proiectant, deþinut politic, arestatã în 1950
pentru activitate „subversivã”). Astfel, nu am ascultat
sugestia mãtuºii Titi. De altfel, nici nu aveam capa-
citatea sã apreciez, nici atunci ºi nici mai târziu,
valoarea ºi frumuseþea unei astfel de profesiuni
nobile care mi se propunea.

Î
nceputul rrelatãrii mmele legate de Elena Secoºan
se situeazã în anii de dupã rãzboi, când mãtuºa
mea s-a mutat din Timiºoara la Bucureºti, dupã

decesul celui de al doilea soþ, doctorul Secoºan.
Îºi croia un nou început, într-un alt oraº, diferit ca
atmosferã ºi societate decât cel în care trãise ani
de zile. În prima cãsãtorie, alãturi de inginerul prof.
Dionisie Mardan, a trãit un episod dintr-un roman
interbelic, cu prosperitatea, spiritul de aventurã ºi
evenimentele mondene caracteristice epocii. Mardan
era un personaj exotic, mult mai în vârstã decât ea,
lipsit de inhibiþii, spiritual ºi neîngrãdit de precepte
burgheze. Înfãþiºarea lui stârnea adesea comentarii
contradictorii. Masiv, dar nu greoi, purta lavalierã
ºi pantaloni bufanþi, la înãlþimea gambei – Knicker-
bocker. Multe dintre rude ºi prieteni se întrebau
prin ce putea atrage acest personaj o fatã tânãrã,
frumoasã ºi delicatã. Doar bunica mea, Sultana,
mama Elenei, povestindu-mi întâmplãri din trecutul
familiei, mi-a explicat cã enigma se dezlega uºor,
dacã petreceai câteva ore în compania lui Didi
Mardan. În ceea ce o priveºte pe Titi, bunica îmi
povestea cã din copilãrie a manifestat preocupãri
artistice. În timp ce alte fete de vârsta ei se jucau
cu pãpuºile, ea prefera sã confecþioneze rochiþe
brodate cu aþã coloratã. Mai târziu, în sfera aceloraºi
preocupãri, a descoperit tezaurul artei populare din

zona Nãsãudului; împreunã cu o veriºoarã, colinda
gospodãriile þãrãneºti din preajmã, copiind pe hârtie
milimetricã motivele broderiei de pe straie.

Dupã terminarea liceului a studiat la Cluj, istorie
ºi etnografie, avându-i ca profesori pe Vasile Pârvan
ºi Romulus Vuia. (Acesta de pe urmã, 1887-1963,
a fost profesor la Catedra de Etnografie ºi Folclor a
Facultãþii de Litere ºi Filosofie din Cluj.  La 1 ianuarie
1923 a fost numit, de cãtre Principele Carol, direc-
torul Muzeului Etnografic al Transilvaniei.) Dupã
cãsãtoria cu Mardan, la Timiºoara, Elena Secoºan
îºi completeazã ºi consolideazã cunoºtinþele în
domeniul artei populare, în cadrul Institutului Social
Banat–Criºana, filialã a Institutului Social Român,
condus de Dimitrie Gusti, acumulând experienþã,
în special, în munca de cercetare pe teren.

M
ardan îîi aaprecia ppasiunea, deºi pentru
el acest domeniu nu avea prioritate.
Ca profesor universitar la Politehnica

din Timiºoara ºi director al Fabricii de Þigarete (vezi
Aurel Cosma jr, Memorii, Timiºoara, 2010), era foarte
ocupat ºi astfel mãtuºa Titi avea timp pentru propriile
ei preocupãri profesionale, pe lângã cele mondene.
Activitatea soþului i-a oferit prilejul unor cãlãtorii peste
hotare, cãci Mardan se deplasa în vederea încheierii
unor tranzacþii comerciale cu furnizorii occidentali
de tutun, care aduceau marfa din coloniile lor, de
exemplu, Olanda, care exploata plantaþiile de tutun
din „Indiile Olandeze”. Cu ocazia acestor cãlãtorii,
fãcute evident cu trenul, erau vizitate oraºele
importante aflate pe traseul lor. Budapesta ºi Viena
erau cu siguranþã asemenea puncte de atracþie,
dar urmau apoi München, Köln, Bruxelles, Anvers
ºi, bineînþeles, marele port Amsterdam, sediul multor
companii comerciale legate de teritoriile îndepãr-
tatelor colonii. ªederea în aceste locuri dura mai
mult decât era necesar pentru rezolvarea problemelor
de afaceri. Periplul artistic al mãtuºii se completa
ºi pe parcurs, acolo unde era necesarã schimbarea
trenurilor. Chiar dacã era vorba doar de câteva ore
de aºteptare a legãturii, Titi se urca într-o trãsurã ºi
fãcea un tur al oraºului, lãsându-l pe Mardan, fericit,
în restaurantul gãrii. Alteori, cei doi petreceau mici
vacanþe în Italia ºi Franþa, pentru care mãtuºa se
pregãtea din timp, consultând ghidurile turistice ale
vremii, Baedecker (fondat în 1827) sau Les Guides
Bleues (din 1916). Pãstra în bibliotecã câte un
exemplar al acestor ghiduri, pe care mi le-a arãtat,
la vremea când noi nu puteam trece graniþa decât

cu formalitãþi dificile ºi garanþii.
Didi Mardan nu era un om cu vocaþie de soþ,

potrivit unei cãsnicii durabile, aºa încât, între cei
doi intervine divorþul. Cel de al doilea soþ, doctorul
Nicolae Secoºan, o persoanã total diferitã, delicat
ºi discret, i-a oferit consoartei ani fericiþi ºi tihniþi.
Din nefericire pentru mãtuºa mea, viaþa lui a avut
un sfârºit prea curând ºi neaºteptat. Mãtuºa Elena,
nãscutã Haliþã, Mardan, din prima cãsãtorie,
îºi pãstreazã, pânã la sfârºitul vieþii, numele
de Secoºan, dupã cel de al doilea soþ.

Relaþia mea cu mãtuºa Elena Secoºan s-a
stabilit dupã venirea ei în Bucureºti. Aici s-a
încadrat în echipa condusã de acad. George

Oprescu, directorul Muzeului de Artã Popularã din
Bucureºti, fructificând bagajul de cunoºtinþe ºi culturã
acumulat de-a lungul anilor. A coordonat sectorul
de etnografie al Institutului Român pentru Relaþii
Culturale, unde a organizat o serie de expoziþii în
multe þãri din lume ºi a susþinut conferinþe despre
arta popularã româneascã, fãcând cunoscutã valoa-
rea ºi originalitatea acesteia. Ultima ei conferinþã a
susþinut-o pe când avea peste optzeci de ani, în
Statele Unite-California. Înaintea plecãrii în America,
ne mãrturisea cã regretã cã nu ºtie limba englezã ºi
cã astfel este nevoitã sã vorbeascã în francezã, prin
interpret.

Munca ei nu s-a rezumat doar la cea din cadrul
strict instituþional. În paralel cu activitatea de zi cu zi
în sãlile muzeului ºi în depozitele aferente acestuia
sau în pregãtirea minuþioasã a exponatelor care
luau calea expoziþiilor din strãinãtate, a muncit ºi
ca îndrumãtor ºi animator, în colectivele de tineri
cercetãtori de atunci. Aº menþiona în mod special
pe doamna Maria Bâtcã, etnograf, cercetãtor la
Institutul de Etnografie ºi Folclor „Constantin Brãiloiu”
al Academiei, sau pe domnul profesor dr. Ioan St.
Lazãr, istoric, etnolog, critic literar, fideli discipoli
ºi colaboratori ai Elenei Secoºan, ei înºiºi
cu o importantã operã ºtiinþificã.

A
rta ppopularã era parte din viaþa ei, un
crez profesional, dar ºi o pasiune. În acest
sens citez o caracterizare fãcutã de prof.

dr. Gheorghe Deaconu, etnolog, istoric, fost director
al Direcþiei Judeþene pentru Culturã, Culte ºi Patri-
moniu Cultural Naþional Vâlcea, într-un articol publicat
în revista Curierul de Râmnic, din 7 aprilie 2009, cu
frumosul ºi elocventul titlu, spunând mai bine ºi mai
mult decât am ºtiut eu, „Elena Secoºan, tinereþea
fãrã bãtrâneþe a tradiþiei”: „Admirabila ºi charismatica
bãtrânicã era ea însãºi întruchiparea tinereþii fãrã
povarã ºi fãrã regret, ne umilea pur ºi simplu cu
inepuizabilele resurse de vigoare ºi energie...”
La peste ºaptezeci de ani, Elena Secoºan a încetat
sã mai lucreze la muzeu, dar a rãmas în continuare
în legãturã cu elevii ei din multe Case de Creaþie
Popularã din þarã, îndemnându-i ca în munca lor de
cercetare sã se bazeze în primul rând pe contactul
direct cu cei care pãstreazã ºi creeazã în continuare
opere de artã, în spiritul tradiþiei poporului român,
cu actul viu al creaþiei autentice.

Într-un interviu apãrut în Revista România
Pitoreascã din 1989 gãsim mãrturisirea ei: „Profesorii
mei cei mai de seamã au fost þãranii.”

A
ceastã ddistincþie oo vvoi pprivi ppururea ca pe o comoarã comunã, din
care fiecare are parte, cei care au înþeles intenþiunea ei ºi cu aceeaºi
însufleþire dezinteresatã au plecat spre lãcaºurile durerilor cu dorul

de a alina. Strãlucirea acestor decoraþii se reîntoarce în prima linie la înãlþimea
de unde ne-au fost trimise. În decursul zilelor ce vor urma, privind la aceastã
cruce, gândul nostru se va îndrepta la acele zile de glorie ºi sacrificiu ºi ne
vor apãrea icoanele mãreþe, în fruntea lor va strãluci imaginea adoratã a celei
mai bune Regine ºi a celui mai iubit crai, care azi este simbolul dragostei
ºi al devotamentului în tot sufletul de român! Trãiascã Mama rãniþilor! Trãiascã
gloriosul nostru Rege!” (Românul, an IX, nr. 117, 6 iunie 1920, p. 2)

D
upã UUnire, ffemeile aau ccontinuat mmunca lor în folosul comunitãþii.
Elocvent este exemplul doamnei Elvira Botez, care a sosit în Orãºtie
când societatea româneascã avea de lucru sã promoveze noile proiecte

demarate anterior: internatul pentru liceul românesc; atelierul de þesãtorie care
trebuia readus la fala lui de dinainte de rãzboi; organizarea unui orfelinat pentru
numeroºii orfani de rãzboi, iar doamna Elvira, soþia colonelului Botez a fost
numitã preºedintã a acestei activitãþi. Munca ei a fost fãcutã cu dãruire,
zi de zi, o faptã nobilã ce a condus la înflorirea aºezãmântului. În favoarea

orfelinatului, doamna Elvira a organizat serate, concerte, chiar ºi dupã ce soþul
ei a fost transferat din Orãºtie la Sibiu, ea rãmânând un model de împlinire
a datoriei obºteºti, iar pentru aceasta, românii îi vor purta veºnicã amintire.
(Doamna Elvira Botez, în Libertatea, an XIX, nr. 45, 10 nov. 1921, p. 1)

Da, a existat o miºcare feministã, care s-a nãscut dupã revoluþia paºoptistã.
În 1850 a avut loc prima reuniune a femeilor române în Transilvania. Scopul
miºcãrii nu a fost, însã, de a obþine drepturi egale cu cele ale bãrbaþilor, precum
se întâmpla în Europa, ci de a lupta pentru libertate ºi unitate naþionalã. „Numai
femeia este capabilã sã pãstreze tezaurului naþionalitãþii”, era convinsã Maria
Baiulescu, preºedinta Uniunii femeilor române din Ungaria. Se considera cã
„emanciparea realã a femeii poate fi realizatã numai dupã emanciparea deplinã
a naþiunii”, noteazã conf. univ. dr. Simona Rodica Stiger într-un articol pe acest
subiect. (Ioan-Aurel Pop, Marea Unire ºi vecinii României, conferinþã susþinutã
la Târgu-Mureº, martie, 2018)

În concluzie, femeile române din Beiuº n-au rãmas nepãsãtoare la înfãptuirea
ºi consolidarea Marii Uniri din 1 Decembrie 1918. Oare astãzi mai vedem aºa
dãruire ºi abnegaþie? Greu de spus, nu-i aºa? Cinste lor! Dumnezeu sã aºeze
sufletul lor frumos printre îngeri!
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Festivitãþile dde ppredare aa ooperelor 
din aansamblul mmonumental
Luptele eroice de pe Jiu din toamna anului 1916

au fost comemorate an de an, la aceeaºi datã de
14 octombrie. O schimbare s-a constatat în 1938,
când Ministerul Apãrãrii Naþionale „a aprobat ca
serbarea victoriei din Valea Jiului, sã aibã loc în anul
acesta, în ziua de 27 Oct., în loc de 14 Octombrie”,
aºa cum reiese din adresa Secretariatului General al
M.A.N., nr. 17551 din 14 octombrie 1938. Cu aceastã
ocazie, se cere întocmirea programului serbãrii
ºi trimiterea lui la secretariat, în caz cã urmau sã
participe ofiþeri ºi trupe din Garnizoana Târgu-Jiu. 

Prefectura judeþului Gorj, prin adresa nr.
17551 din 17 octombrie 1938, înºtiinþeazã pe
Rezidentul Regal al Þinutului Olt cã serbarea
pentru comemorarea a 22 de ani de la lupta
de la podul Jiului a fost amânatã pentru ziua
de 27 octombrie, acelaºi an. În cadrul acestei
manifestãri, la solicitarea d-nei Aretie Tãtãrescu,
urma sã se facã „ºi sfinþirea ºi predarea
Primãriei Tg. Jiu, a Coloanei Recunoºtiinþei
din parcul nou al oraºului, precum ºi Portalul
din grãdina publicã, monumente ridicate de
cãtre Ligã pentru proslãvirea memoriei Eroilor
Gorjului”. Prefectura înainteazã ºi programul
serbãrii, înºtiinþând cã acesta a fost transmis
ºi Secretariatului General al M.A.N. pentru
„a încuviinþa participarea ofiþerilor ºi trupelor
din localitate ºi a fi complectat dacã va fi nevoe
dupã propunerile iniþiatorilor serbãrei...”

Programul festivitãþilor de la 27 octombrie
1938 urma sã se desfãºoare astfel: dupã
sfinþirea „Coloanei Recunoºtinþei”, cortegiul
(format din reprezentanþi ai clerului, oficialitãþi,
public, elevi, profesori ºi militari) se deplaseazã
la Biserica Sf. Apostoli pentru oficierea unui Te Deum
pentru pomenirea eroilor, dupã care acesta „continuã
drumul pe Calea Eroilor, pânã la portalul din grãdina
publicã, unde va avea loc sfinþirea ºi cuvântãrile
ocazionale...”, care „se vor referi la luptele dela Valea
Jiului, la predarea ºi primirea monumentelor oferite
de cãtre Liga Naþionalã a Femeilor din Gorj”. Acelaºi
cortegiu avea programate opriri la Podul Jiului ºi la
mormântul Ecaterinei Teodoroiu, unde urmau sã fie
oficiate, de asemenea, servicii religioase. Festivitãþile
se încheiau cu „defilarea ºcoalelor, societãþilor,
premilitarilor ºi armatei, pe Bulevardul C.A. Rosetti,
în faþa portalului”.

L
iga NNaþionalã aa FFemeilor GGorjene, prin adresa
înregistratã la primãria oraºului cu nr. 7501
din 27 octombrie 1938, anunþã cã „predã

oraºului Tg. Jiu monumentele închinate Eroilor” cu
ocazia festivitãþilor din acea zi. Totodatã, se prezintã
situaþia sumelor cheltuite pentru executarea lucrãrilor
respective, care totalizau la acea datã 2.436.275 lei.
Defalcat, sumele au fost repartizate astfel: Biserica
Sfinþii Apostoli – 666.462 lei, exproprierea pentru
deschiderea Cãii Eroilor – 746.000 lei, Portalul de
piatrã – 683.198 lei ºi Coloana – 340.615 lei. Liga
roagã primãria sã pãstreze aceste monumente
ca „sã ne amintim întotdeauna de Eroi, care
ºi-au jertfit viaþa pentru Patrie”.

Specific aici cã cea mai mare parte din costurile
ridicãrii Coloanei a fost suportatã „de societatea
«Petroºani», care a alocat 2.500.000 lei – «trecute

pe vagoneþi» – ºi a asigurat forþa de muncã nece-
sarã, plãtitã în regie” (Sorana Georgescu-Gorjan,
p. 55). În condiþiile în care România prospera în plan
economic în timpul guvernãrii Tãtãrescu (1934-1937),
Societatea „Petroºani” înregistra ºi ea beneficii
considerabile. Din acestea, directorul general, Ioan
E. Bujoiu (în a cãrui subordine directã era inginerul-
ºef ªtefan Georgescu-Gorjan), a contribuit substanþial
la dezvoltarea economicã ºi socialã a Vãii Jiului. Fiind
ºi un membru marcant al Partidului Naþional Liberal
ºi ministru în Cabinetul Tãtãrescu, el „a fost de acord
ca societatea sã suporte costul execuþiei ºi montãrii
monumentului, precum ºi sã asigure personalul
calificat”.

În arhive existã ºi
afiºul-înºtiinþare prin care
se anunþã programul
acestor festivitãþi (identic
cu cel înaintat cãtre
M.A.N.), când Liga
Naþionalã a Femeilor din
Gorj predã „cele douã
monumente: «Coloana
Recunoºtinþei» din
parcul nou ºi «Portalul»
din grãdina publicã,
construite din iniþiativa
ºi din fondurile Ligei
Femeilor Române”. La
final, se face ºi urmãtorul
apel: „Pentru a se da
fastul cuvenit, acestor
importante serbãri,
toþi cetãþenii sunt rugaþi
a lua parte”. 

Este important de
precizat cã, prin Decretul nr. 1932 din 7 iunie 1940,
Carol al II-lea, Regele României, acordã Ordinul
„Meritul Cultural” pentru Artã în grad de Cavaler cls. I
sculptorului Constantin Brâncuºi, precum ºi altor
personalitãþi marcante ale culturii ºi artei româneºti.

E
ste iinteresant dde mmenþionat cã, în cadrul
festivitãþilor legate de predarea capodoperei
brâncuºiene primãriei din Târgu-Jiu de cãtre

Liga Naþionalã a Femeilor Gorjene, nu se aminteºte
nimic despre Masa Tãcerii ºi Aleea scaunelor.

Dupã I. Pogorilovschi, pentru acest lucru ar fi fost
de vinã slaba organizare a festivitãþilor respective,
care au fost fãcute „de o asemenea manierã încât
pur ºi simplu au ignorat componenta de lângã apã
a capodoperei” (Pogorilovschi, p. 248). Mai precis,
„mulþimea, într-un cortegiu mãreþ, cu preoþii în cap”
s-a deplasat de la Coloanã (care a fost sfinþitã de
16 preoþi) spre Biserica eroilor, iar apoi „pe calea
eroilor spre portal, unde de asemenea s-a oficiat un
scurt serviciu divin”. Cortegiul a fost îndrumat ulterior
prin B-dul Rosetti spre podul Jiului, când de fapt
evocarea celor morþi în 1916 „ar fi trebuit sã se facã
pe dig, în jurul Mesei tãcerii”. (Conform articolului
Comemorarea luptei de la Jiu, 14/27 octombrie 1916.
Inaugurarea, în prezenþa d-lui Rezident regal general
Scãriºoreanu, a operelor de artã ridicate din iniþiativa
Dnei Aretia Tãtãrescu din ziarul Cuvântul Gorjului,
Tg.-Jiu, 19/1938, citat de I. Pogorilovschi.)

Sensul de celebrare a axului ansamblului
sculptural este ºi el un indiciu cã piesa cea mai

importantã a Ansamblului
era Coloana Infinitã. Ar
fi fost însã interesant de
ºtiut indicaþiile lui Brâncuºi
referitoare la parcurgerea
tripticului sãu, dacã acesta
ar fi participat la ceremoniile
respective. El plecase însã
din Târgu-Jiu în septembrie,
probabil de teamã cã rãzboiul iminent
sã nu îl blocheze departe de atelierul sãu.

Este posibil ca eludarea Mesei sã fi fost gânditã
deliberat de cãtre Primãria Târgu-Jiu, datoritã
interesului sãu de a o trece sub tãcere, din cauza
mai multor atacuri în presa din Bucureºti la adresa
sa, pe motiv cã ar irosi fondurile statului cu „lucrãri
inutile” (Coloana, Portalul ºi Strada Eroilor).

E
ste aapreciabilã vvehemenþa PPrimãriei Târgu-
Jiu, în ceea ce priveºte apãrarea imaginii
oraºului ºi a lucrãrilor brâncuºiene. De

exemplu, ca urmare a unui articol denigrator apãrut în
ziarul România din capitalã, în data de 11 septembrie
1938, nr. 102, pag. 11 („Tg. Jiu oraº ruinã”), Primãria
trimite un drept la replicã în data de 16 septembrie,
prin care se explicã problemele la care se fãcea
referire în articolul respectiv: „un oraº fãrã luminã,
piaþã micã, piaþã mare, abatorul comunal, aspecte
periferice etc...” Spre finalul articolului se face
urmãtoarea specificaþie: „La munca depusã de cãtre
edilii comunali, pentru binele ºi înfrumuseþarea
oraºului, se adaugã ºi sprijinul neprecupeþit din
partea Ligei Naþionale a Femeilor Gorjene, prin
neobosita Doamnã Aretie Tãtãrescu, prin ajutoare
bãneºti ºi efectuarea de lucrãri, pe cât de utile, dar
ºi frumoase [...], iar rezultatul acestei munci se poate
vedea din alãturatele fotografii cu diferite vederi
din oraº”. 

Primãria mai trimite ºi douã adrese, cu acelaºi
text justificativ, la ziarele Gorjanul ºi România.
În acestea se menþioneazã în plus (faþã de adresa
din 16 septembrie) faptul cã Liga Naþionalã a Feme-
ilor din Gorj „în ultimul timp a realizat urmãtoarele:
a construit Portalul din grãdina publicã, Mauzoleul
Ecaterinei Teodoroiu, Coloana Eroilor din parcul
nou, a terminat Biserica Sf. Apostoli ºi a creat strada
Eroilor, plãtind ºi exproprierile necesare”.

Î
n zziarul Gorjanul nr. 337, septembrie 1938,
ziaristul Ion Mohor gãseºte regretabile atacurile
din ziarul bucureºtean (care „scria de curând

cã, în timp ce oraºul nostru înnoatã în cea mai mare
mizerie, banii comunei ºi ai statului se irosesc pe
lucrãri inutile, – dând exemplu: Coloana Recunoºtinþii,
strada Eroilor, Portalul din parcul oraºului, etc.”). El
specificã ºi urmãtorul fapt: „Primãria a executat lucrãri
numai în limita sumelor donate, – ºi nimic mai mult.
N-a angajat nici un ban al cetãþenilor în lucrãrile de
artã cu care s-a împodobit oraºul. Tot ce s-a fãcut:
monumentul Eroinei, Coloana Recunoºtinþei, Portalul
Eroilor, Calea Eroilor, masa de piatrã de lângã dig,
absolut totul se datoreazã numai «Ligii Femeilor
Gorjene» ºi excelentei sale prezidente ºi cetãþeanã
de onoare a Tg. Jiului, doamna Aretia Gh. Tãtãrescu,
cãtre care se îndreaptã omagiile ºi recunoºtinþa
tuturor cetãþenilor de bunã credinþã din acest oraº”.

IIssttoorriiccuull CCããiiii EErrooiilloorr ddiinn TTâârrgguu-JJiiuu ((IIII))
Sorrin BBULIGA

Î
n ddevenirea mmãtuºii EElena remarc ceva, probabil mai puþin aºteptat, mai
puþin obiºnuit. Mãtuºa era un etnograf care a cãlãtorit în strãinãtate în
repetate rânduri, a vãzut multe oraºe din Europa ºi a admirat arta de pe

continentul nostru, în variatele ºi splendidele ei forme. Cu o bogatã ºi diversificatã
percepþie a artei occidentale, Elena Secoºan rãmâne întotdeauna legatã de satul
românesc pe care l-a iubit, în care a trãit ºi la care a revenit mereu.

Mãrturisirea citatã mã face sã mã gândesc la Discursul de recepþie în Acade-
mia Românã al lui Liviu Rebreanu, Laudã þãranului român, din 1940, ca ºi la cel
al lui Lucian Blaga, Elogiu satului românesc, din 1937, discurs pe care l-am citit,
fãcut dupã toate regulile genului. Din câte ºtim, dânsa a admirat opera lui Lucian
Blaga, a þinut sã-l vadã, poate l-a ºi vizitat. Citind acum rândurile de mai jos din
Discursul de recepþie al marelui nostru filosof, îmi aduc aminte de mãtuºa mea,
de dragostea ei pentru portul românesc din sate, întrebându-mã la ce s-ar fi putut
gândi dânsa relativ la aceste idei care oricum erau ale epocii în care trãia.

Pentru Blaga, „…satul nostru este clãdit în preajma bisericii, din care iradiazã
Dumnezeu…“ ºi „Satele nu þin sã se conformeze toate la rânduielile unuia singur.
În port, în obiceiuri, în cântec, fiecare sat þine la autonomia ºi la aureola sa.

Instinctul de imitaþie, cãruia o anume sociologie i-a acordat un rol cu totul
exagerat în viaþa umanã, nu depãºeºte decât foarte diminuat ºi foarte sever
controlat pietrele de hotar ale colectivitãþii unui sat. Sã se compare odatã aceastã
neostentativ mândrã comportare cu aceea a orãºenilor, care se supun docil
tuturor ucazurilor modei lansate dictatorial de undeva dintr-un centru mondial.
Intervine aici o diferenþã foarte profundã de psihologie. Orãºenii trãiesc în altfel
de orizonturi ºi sufãr aproape întotdeauna de conºtiinþa ºi teama periferialitãþii.
Între marile oraºe e o adevãratã întrecere de a preface ºi de a proclama
pe toate celelalte drept provincie.“ 

Acum, în anul sãrbãtoririi Centenarului României Mari, socotesc cã este de
folos sã ne amintim de cei mai modeºti sau mai vestiþi oameni de carte ºi artã
care, prin munca, spiritul ºi dragostea lor faþã de poporul din care s-au nãscut,
au contribuit atât la cunoaºterea ºi aprecierea acestuia pe multe meridiane
ale lumii, cât ºi la cunoaºterea românismului de sine însuºi. Exemplul tuturor,
cercetãtori ºi istorici, stã mãrturie ºi imbold pentru noile generaþii, pentru
continuarea acestui drum, în speranþa renaºterii noastre spirituale. 
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Raia RRogac: Dupã cum
am arãtat mai sus, un aport
deosebit în scoaterea din
anonimat a Mitropolitului
pentru publicul larg l-a avut
ºi Asociaþia Obºteascã

Mitropolitul Gurie Grosu. Ce realizãri ale acesteia
sunt demne de consemnat pentru publicul larg?

Silvia GGrossu: Fondatori ai Asociaþiei suntem
mai mulþi. Alãturi de descendenþii familiei Mitropoli-
tului se regãsesc numele cercetãtorilor Maria Danilov
ºi Varvara Buzilã. Suntem susþinuþi de multã lume
bunã. De la înfiinþarea Asociaþiei Mitropolitul Gurie
Grosu, în martie 2014, ne-am propus un larg program
de înveºnicire a numelui Mitropolitului. Mai întâi prin
promovarea operei sale: editarea trilogiei Mitropolitul
Gurie – misiunea de credinþã ºi culturã, a volumelor
de publicisticã, de lucrãri dogmatice ºi de omileticã
º.a.; pe alt palier, a fost prevãzutã organizarea
simpozioanelor ºtiinþifice ºi a conferinþelor tematice
în anii 2017 ºi 2018, cu concursul Institutului de
Istorie al Aª a RM, Asociaþiei Istoricilor din Republica
Moldova, Filialei Basarabia a Asociaþiei Române de
Istorie a Presei (ARIP). De asemenea, în acest vast
proiect s-au regãsit numeroase acte de caritate,
tocmai pentru cã Mitropolitul Gurie era un sârguincios
promotor al filantropiei în Basarabia. Un alt segment
al proiectului ar fi realizarea unui film documentar
dedicat activitãþii ecleziastice ºi culturale a Mitropo-
litului Gurie al Basarabiei, despre care însã nu vreau
sã ofer detalii. Edificarea în capitalã a unui monument
dedicat Mitropolitului Gurie al Basarabiei (eventual,
cu susþinerea Institutului Cultural Român de la
Chiºinãu, a Primãriei municipiului Chiºinãu, a
Ministerului Culturii al Republicii Moldova), împreunã
cu restaurarea la Mãnãstirea Rãciula a casei cãlu-
gãriþei Eliconida, sora Elena a Mitropolitului, ºi
deschiderea în incinta acesteia a Casei memoriale
Mitropolitul Gurie (eventual prin concursul Ministerului
Culturii al Republicii Moldova, Mitropoliei Chiºinãului
ºi a întregii Moldove, Direcþiei de Culturã a raionului
Cãlãraºi) ar depãºi cadrul temporal al celor preco-
nizate pentru aceºti doi ani, dar au demarat deja.
Doamne ajutã!

R.R.: Dacã aveþi un program atât de vast
ºi complex, atunci se poate aprecia cã procesul
de restabilire ºi reevaluare a personalitãþii marelui
ierarh este unul reuºit?

S.G.: ªi da, ºi nu. E necesar sã amintim cã, pe
parcursul a aproape douã secole, noi am fost privaþi
de cunoaºterea valorilor moºtenite, de însuºirea
lor fireascã. Actualmente, e nevoie, probabil, tot de
atâtea decenii ca sã recuperãm ceea ce ni s-a luat cu
forþa ºi fãrã drept de apel. Avem nevoie, mai ales, de
modele de caractere, de personalitãþi cu verticalitate.
Modelul atitudinal–comportamental pe care ni-l oferã
prin acest document vrednicul nostru înaintaº –
comuniunea axiologicã prin credinþã, corectitudine,
onestitate, demnitate, dârzenie, tenacitate, bun-simþ
ºi înaltã moralitate – e demn de studiat în sãlile

de curs, nu doar la facultãþile de teologie, ci ºi
la drept, jurnalisticã, ºtiinþe politice. Dar despre
Mitropolitul Gurie Grosu, la nicio facultate, la nicio
instituþie de învãþãmânt teologic nu este vreun curs
mãcar sau vreun seminar. Bunãoarã, pãrintele Viorel
Cojocaru de la Catedrala Sfinþii Apostoli Petru ºi
Pavel a mãrturisit la lansarea volumului doi cã, atunci
când a studiat la Facultatea de Teologie din Chiºinãu,
nu li s-a vorbit despre Mitropolitul Gurie, ajungând
singur la el. Tot el ne-a
mãrturisit cã este copleºit
de publicistica ºi omiletica
înaltului ierarh, actual-
mente deþinând cam 95 de
procente din fondul revistei
Luminãtorul, întemeiate
ºi menþinute de Gurie
Grosu. În paginile acesteia
a identificat circa 300
de articole, discursuri,
predici ºi pastorale ale
Mitropolitului... ªi cine le
studiazã, cine le cunoaºte?

R.R.: Pânã în prezent
s-au întreprins mai multe
acþiuni întru pomenirea
ºi înveºnicirea numelui
primului nostru mitropolit.
Toate în Republica Moldova? Peste Prut ce se face? 

S.G.: Dificilã întrebare. ªi peste Prut s-a înviorat
interesul pentru activitatea cãrturãreascã a mitropo-
litului, dupã ce am avut prezentãri de carte la
congresele Asociaþiei Române de Istorie a Presei
de la Arad, Timiºoara, apoi anul trecut la târgurile
de carte de la Iaºi ºi Galaþi. Un alt motiv de bucurie
ar fi cã unele dintre lucrãrile sale dogmatice au fost
reeditate ºi sunt repuse în circulaþie. Mã refer la
Cartea de înþelegere a rugãciunilor de toate zilele
ºi a slujbelor bisericeºti. Alcãtuirea Înalt Presfinþitului
Gurie Grosu, adãugitã ºi actualizatã, reeditatã în anul
2004, la Iaºi, de cãtre Editura Christiana. Deoarece
a vãzut lumina tiparului în anul 1930, la Chiºinãu,
respectiva lucrare, extrem de utilã enoriaºilor, a fost
adaptatã ºi redactatã conform normelor ortografice la
zi, aºa cum am procedat ºi noi cu textul memoriului
Procesul ºi apãrarea mea. Denunþarea complotului
apocaliptic. Postul de televiziune Trinitas a fost aici
la Chiºinãu în repetate rânduri ºi a filmat mai multe
subiecte legate direct sau adiacent de personalitatea
mitropolitului. Le suntem recunoscãtori. E cazul sã
mulþumim pe aceastã cale înaltelor feþe bisericeºti de
peste Prut, care nu doar cunosc, dar ºi promoveazã
imaginea Mitropolitului Gurie al Basarabiei. Mã refer
la Înalt Preasfinþitul Calinic, Arhiepiscop al Argeºului
ºi Muscelului, la Preasfinþitul Casian, Episcopul
Dunãrii de Jos (Dobrogei), la Preasfinþitul Pãrinte
Gurie Georgiu, episcopul Devei ºi Hunedoarei,
care a acoperit cheltuielile pentru bustul Mitropolitului
Gurie de pe Aleea personalitãþilor de la Catedrala
Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel din Chiºinãu.

R.R.: Apropo de Aleea mitropoliþilor ºi preoþilor
de la aceastã nouã catedralã, care anual se comple-
teazã cu busturi ale celor mai mari personalitãþi ale
religiei ortodoxe din Basarabia – recent a fost dezvelit
bustul Mitropolitului Gurie. Vã rog sã ne povestiþi
cui aparþine ideea, cine este autorul lucrãrii ºi care
sunt ctitorii ei?

S.G.: Se cuvine precizat cã sunt douã alei:
cea de pe dreapta ºi cea de pe stânga clopotniþei.

Ambele au deja edificate toate soclurile
pentru cele mai valoroase feþe bisericeºti,
personalitãþi dedicate cauzei bisericii ºi
culturii neamului. Aleea de pe partea
dreaptã, a preoþilor, are patru busturi –
Alexei Mateevici, Paul Mihail, Vasile
Þepordei ºi Valeriu Gafencu – deja
instalate ºi sfinþite. Aleea de pe stânga,
a mitropoliþilor, va avea douã segmente.
Pe segmentul din extrema stângã, pânã
pe centru, spre monumentul Sfântului
Apostol Andrei, vor fi instalate pe soclurile
deja edificate busturile mitropoliþilor
Moldovei voievodale – Iosif Muºat,
Dosoftei, Varlaam, Petru Movilã º.a.,
iar pe celãlalt segment – mitropoliþii
moldoveni cãrturari din secolul al XX-lea –
Gurie Grosu, Iosif Naniescu, Nestor
Vornicescu, Antonie Plãmãdealã. Iniþiativa
Aleii personalitãþilor bisericii ortodoxe pe

care le-a dat acest pãmânt aparþine protoiereului
Petru Buburuz, parohul Bisericii Sfinþii Apostoli Petru
ºi Pavel, care nu doar a lansat acest apel, ci a
elaborat conceptul, a identificat donatorii ºi mijloacele
necesare pentru a duce la bun sfârºit acest mãreþ
proiect. Atitudinea inimoasã a preacucernicului Petru
pentru orice detaliu mi s-a reliefat chiar în iarna
acestui an, pe când se lucra la bustul Mitropolitului
Gurie. Am fost invitaþi, eu ºi soþul meu Igor, ca descen-
dent apropiat al lui Gurie Grosu, care i-a fost frate
de bunel paternal, în atelierul sculptorului Veaceslav
Jigliþchii (cetãþean de onoare al Chiºinãului) pentru
a evalua gradul de asemãnare a trãsãturilor feþei,
a poziþiei ºi perspectivei bustului. Atenþia, rãbdarea
ºi migala pãrintelui Petru Buburuz pentru orice
detaliu sau nuanþã sugeratã ne-a fascinat. Iar gradul
de pãtrundere ºi profunzime cu care aceste toate
au fost realizate de cãtre sculptorul executant ne-a
surprins plãcut. În luna martie, pe 25, la Catedrala
Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel, cu ocazia sãrbãtoririi
Unirii Basarabiei cu patria-mamã, a fost instalat ºi
sfinþit acest bust al Mitropolitului Gurie Grosu. La
sfinþirea monumentului a venit jumãtate de Chiºinãu. 

R.R.: Se ºtie cã tot Mitropolitul Gurie, la 27 martie
1918, a oficiat serviciul divin dedicat Unirii Basarabiei
cu România, astfel devenind binecuvântãtorul ei.
Pãrintele Viorel Cojocaru propune ca Pastorala Unirii,
semnatã de Mitropolit, sã fie recomandatã spre citire
studenþilor de Ziua Unirii. Sunt convinsã cã Actul
Unirii a început de la Catedralã – l-am putea numi
pe Gurie Grosu Patriarhul Unirii?

De vvorbã ccu SSilvia GGrossu ((II)
Mitropolitul GGurie GGrosu, bbinecuvântãtorul UUnirii

Raia RROGAC

P
rimarul îînsuºi, prin adresa nr. 6848 din 3 octombrie 1938, va insista
pentru a se prezenta în ziarul România un articol cu realizãrile Ligii
Naþionale a Femeilor din Gorj, specificând, încã de la început, faptul cã

Liga „urmãreºte prin activitatea sa numai scopul artistic, lucrând neîncetat cu tot
entuziasmul pentru înviorarea artei strãmoºeºti ºi scoaterea în evidenþã a tuturor
comorilor trecutului românesc, ca ºi a produselor artistice a þãranilor gorjeni”.
Dupã trecerea în revistã a realizãrilor Ligii, primarul face urmãtoarele aprecieri la
adresa lui Constantin Brâncuºi: „Executarea portalului ºi a Coloanei Eroilor a fost
încredinþatã marelui sculptor C. Brâncuºi, care legat de judeþul Gorj prin naºtere,
fiind din comuna Peºtiºani Gorj, de unde a plecat de peste 30 de ani, în Franþa,
Anglia ºi America, sã-ºi desãvârºeascã marele sãu talent, a depãºit arta
româneascã, transformând-o, într-o concepþiune nouã, de simbolism,
de forme mistice ºi masivitate”. 
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S.G.: Este bine descris evenimentul aceasta de
mai multe ziare din Basarabia. În primul rând, ziarul
lui Onisifor Ghibu, România Mare, redã în detalii
evenimentul votãrii în Sfatul Þãrii a mãreþului act,
publicã discursurile ºi dezbaterile, apoi oferã
panorama marºului delegaþilor sub aplauzele ºi
uralele mulþimii de oameni înºiruiþi de-a lungul
strãzilor, pe care le-au parcurs pânã la Catedralã.
În fruntea procesiunii era viitorul mitropolit Gurie
Grosu cu mai mulþi preoþi patrioþi. A fost slujit un
Te Deum înãlþãtor sub bolþile Catedralei Naºterea
Domnului. Deoarece la 21 noiembrie 2017, Gurie
Grosu, împreunã cu episcopul Gavriil al Akermanului,
a oficiat un serviciu divin la Capela Palatului Sfatului
Þãrii în legãturã cu deschiderea lucrãrilor acestuia, tot
atunci sfinþind primul drapel naþional al regimentului
moldovenesc, apoi a binecuvântat ºi alte ºedinþe ale
primului parlament din Basarabia, iar la 27 martie
1918 ºi Actul Unirii, el este considerat un actor
important al acestui mãreþ eveniment. Dar Patriarh
al Unirii e o hiperbolã, cred eu. Iar Pastorala de care
vorbiþi, fiind una complexã, vibrând de sevã patrioticã,
exemplarã pentru un ierarh ortodox, care face apel
la faptele glorioase ale neamului pentru credinþã ºi
dreptate, necesitã analizã specializatã ºi meticuloasã.
Este preconizatã pentru volumul de omileticã. 

R.R.: La sfârºitul lunii aprilie s-au împlinit 90 de
ani de la înscãunarea mitropolitanã a arhiepiscopului
Gurie Grosu, ocazia fiind comemoratã cu un Te Deum
la monumentul de la Catedrala amintitã mai sus…

S.G.: Da, a fost un Te Deum înãlþãtor, la care
a participat un sobor de preoþi de la Mitropolia
Basarabiei, al cãrei înaintestãtãtor a fost Mitropolitul
Gurie Grosu. Au venit la acest eveniment ºi preotul
Serafim Munteanu, ºi primarul de Nimoreni, satul de
baºtinã al înaltului ierarh, ºi sãtenii de la Ruseºtii-Noi,
sat pe care Mitropolitul îl considera ce-a de-a doua
baºtinã, deoarece mama sa, Ecaterina Tãnase, s-a
recãsãtorit dupã moartea primului soþ, tatãl lui Gurie,
ºi s-a stabilit în Ruseºtii-Noi. Un alt motiv care a
generat o dragoste stabilã pentru acest sat a fost
ºi statutul de îndrumãtor al preotului Vasile Gobjilã
din Ruseºtii-Noi, cu care tânãrul ieromonah Gurie
Grosu a mers prima datã în România, în 1904,
pentru a participa la comemorarea celor 400 de ani
de la moartea domnitorului ªtefan cel Mare. Cãlãtoria
l-a marcat pentru toatã viaþa ºi l-a determinat ºi mai
mult pentru implicarea într-un lung ºi tenace proces
de iluminare ºi culturalizare a basarabenilor sãi
scumpi. Dar înãlþarea pânã la treapta de Mitropolit
al Basarabiei a fost precedatã de un parcurs în
ascensiune pentru alte demnitãþi, pe care le-a deþinut
Gurie Crosu. Astfel, dupã Unire, la 4 iulie 1918,
Arhimandritul Gurie a fost ales ºi hirotonit episcop
vicar la Iaºi cu titlul de Botoºãneanul ºi se numeºte
oficial „arhiereul Gurie, vicar al mitropoliei Moldovei”.
În 1919, în prefaþa unui „Cuvânt” tipãrit fãrã datare,
Gurie se întituleazã deja „Gurie Grosu Botoºãneanul,
Vicarul Mitropoliei Moldovei ºi Sucevei ºi locþiitor al
Vicarului de Bãlþi din Basarabia”. În aceastã calitate,
la Tipografia Naþionalã din Iaºi publicã Cuvioasa
Maica noastrã Paraschiva cea nouã (1919). În
decembrie 1919, arhimandritul Gurie a fost chemat la
Chiºinãu. Sf. Sinod l-a împuternicit mai întâi ca vicar
locþiitor de Arhiepiscop din ianuarie 1920, dupã care
a fost ales de cãtre congresul eparhial al preoþilor ºi
mirenilor din Basarabia ca Arhiepiscop, la 20 febru-
arie 1920. A fost confirmat ca Arhiepiscop titular al
Chiºinãului la 25 decembrie 1920 prin înaltul Decret
regal ºi învestit în aceastã demnitate de MS Regele
Ferdinand, la 29 martie 1921, instalarea în scaun
fãcându-se la 16 mai 1921 de cãtre ÎPS Mitropolit
Primat al României Miron Cristea, ulterior Patriarh
al României. Astfel, din ianuarie 1920, episcopul
vicar Gurie Grosu este rânduit de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române sã conducã Arhiepiscopia
Basarabiei, iar opt ani mai târziu, la 28 aprilie 1928,
este înãlþat la treapta de Mitropolit al Basarabiei. „Luã
parte activã la toate manifestãrile naþionale, fiind chiar
unul dintre dregãtorii din timpul autonomiei provinciei.
Ca o apoteozã a faptelor sale patriotice culturale,
cât mai ales religioase, precum ºi a restabilirii vechii
mitropolii a lui Gavriil, Patriarhia, la 10 ani de la
Unire, ridicã scaunul arhiepiscopal al Chiºinãului
la rangul de Mitropolie, iar pe titularul ei la sanul
de Mitropolit.” Dar, oricare i-ar fi fost postul, este bine
cunoscut tuturor istoricilor ºi cercetãtorilor de la noi
cã ideea revigorãrii morale, confesionale ºi culturale
a basarabenilor a fost obiectivul major al tuturor
activitãþilor Mitropolitului Gurie Grosu, liantul unificator

al tendinþelor, speranþelor ºi eforturilor sale de-o viaþã.
În calitate de Mitropolit al Basarabiei, Gurie Grosu
a fãcut din biserica româneascã din þinut o platformã
deschisã tuturor activitãþilor naþionale spre culturã ºi
progres, dovadã fiind numeroasele asociaþii culturale
pe care le-a înfiinþat, manifestãrile de caritate, pe care
le promova insistent, eforturile pentru întemeierea
învãþãmântului superior în Basarabia (Facultatea
de Teologie fiind meritul sãu incontestabil), nemai-
pomenind de asidua activitate cãrturãreascã etc.
În cartea sa de memorii Pe baricadele vieþii, Onisifor
Ghibu spune despre Mitropolitul Gurie cuvinte foarte
calde: „Mitropolitul Gurie a dovedit dragoste ºi râvnã
pentru culturã, în general, ºi pentru cultura biseri-
ceascã, în special, ºi în calitatea sa de propovãduitor
ºi rãspânditor de carte ºi de suflet românesc”.
Lucrãrile Mitropolitului Gurie se cer citite, activitatea
sa ecleziasticã ºi misionarã analizatã ºi studiatã nu
doar din curiozitate
pentru istoria
noastrã adevãratã,
ci îndeosebi pentru
cã ele constituie
repere de legiti-
mare a demnitãþii
noastre creºtineºti,
naþionale, cetãþe-
neºti ºi personale,
capitole la care
mai suntem
restanþieri. 

R.R.: A existat
ºi propunerea
de a organiza
un pelerinaj la
mormântul Mitro-
politului Gurie
de la Cernica,
propunere întâm-
pinatã cu entuziasm de un numãr mare de doritori.
Mai rãmâne actualã?

S.G.: Da. Au venit propuneri de la preoþii
Mitropoliei Moldovei, ai Mitropoliei Basarabiei, dar nu
s-au pus pe rol nici mijloace logistice, nici demersuri
oficiale pentru a duce la bun sfârºit aceste proiecte.
Asociaþia noastrã nu are încã suficiente forþe pentru
a acoperi atâtea necesitãþi, iminente unui proces
complex de revalorificare a personalitãþii Mitropolitului
Gurie al Basarabiei, dar poate antrena în aceste
activitãþi instituþii de culturã, oameni cu inimã largã,
aºa cã nu disperãm, ci lucrãm. Suntem deschiºi spre
conlucrarea pentru aceastã cauzã nobilã. Mitropolia
Basarabiei, printr-o decizie specialã, a declarat 2017
anul pãrintelui Alexei Mateevici ºi al Mitropolitului
Gurie, preconizând un ºir de manifestãri de evocare,
între care ºi pelerinaje. Ceea ce a reuºit de minune
au fost seminarele ºi simpozioanele ºtiinþifice din
protopiate, la unele am participat ºi eu, precum ºi un
ºir de emisiuni la posturile TV ºi de radio din România
ºi Republica Moldova. ªi Mitropolia Moldovei a avut
iniþiative frumoase, organizând diverse manifestãri
culturale. Împreunã cu cercetãtoarea Institutului
de Istorie al Academiei de ªtiinþe a Moldovei,
conf. Maria Danilov, ºi profesorul Constantin
ªchiopu, am participat la Conferinþa de comemorare
a Mitropolitului Gurie la 140 de ani de la naºtere
la Mãnãstirea Noul Neamþ, acolo unde, în 1902,
proaspãtul absolvent al Academiei Movilene de
la Kiev, Gheorghe Grosu, este tuns în monahism
cu numele Gurie, în onoarea sfântului Gurie,
Arhiepiscop de Kazan. În iunie 2017, o echipã de
preoþi-cercetãtori a participat la Kiev la Simpozionul
dedicat celor 400 de ani de la întemeierea Academiei
Movilene, unde a fost prezentatã ºi o comunicare
ºtiinþificã despre Mitropolitul Gurie. Totdeauna am
considerat cã ortodoxia are cele mai multe ºi mai
trainice punþi pentru împãcarea creºtinilor. Cred cã
una dintre acestea ar fi personalitatea Mitropolitului
Gurie. 

R.R: Ce credeþi, Mitropolitul Gurie va
fi canonizat? Au fost formulate astfel de pãreri
la manifestãrile culturale de anul trecut. 

S.G.: Am auzit nu o singurã datã astfel de opinii,
dar eu nu mã pot pronunþa. Este un domeniu la care
nu am acces – nu ºtiu cine deþine aceastã demnitate
ºi putere de decizie, nu cunosc nici condiþiile pe care
ar trebui sã le întruneascã, eventual, personalitatea
ecleziasticã Mitropolitul Gurie. Dar cred cã mai
e mult pânã atunci. 

R.R.: Aþi putea sã ne oferiþi detalii despre rudele
pe care, dupã multe cãutãri, le-aþi regãsit, totuºi?

S.G.: E mult de povestit, e un parcurs anevoios
ºi îndelungat. De cum a fost deschis hotarul, împreunã
cu soþul am încercat sã dãm de persoane care l-au
cunoscut pe mitropolit sau ºtiau ceva despre rudele
lui. Era nevoie de astfel de cãutãri, deoarece tatãl lui
Igor, Valeriu Grosu, fiul mezin al fratelui mitropolitului,
preotul Andrei Grosu, a fost pedepsit de regimul
sovietic ºi a fãcut ºapte ani de Siberie doar pentru
cã ceilalþi fraþi ai sãi – Vladimir, Lidia, Pavel, Nicolae,
Leonid – s-au retras peste Prut în 1944, el rãmânând
alãturi de pãrinþi, forþaþi sã nu pãrãseascã Basarabia.
Ca sã-ºi protejeze familia, el le-a interzis alor sãi sã-i
scrie sau sã vinã, dupã ce le muriserã pãrinþii: preotul
Andrei a decedat pe 5 martie 1953, în aceeaºi zi
cu Stalin. Deºi preot în satul Codreanca, departe
de evenimentele politice, i s-a interzis familiei, prin
dispoziþia sovietului sãtesc, sã fie înmormântat dupã
datina bisericeascã, aºa cum se face pe la noi. Au
oprit procesiunea, cu sobor de preoþi, cu multã lume,
pânã nu s-au încheiat funeraliile lui Stalin. Nu avea
nimeni voie sã deplângã pe altcineva, decât pe
„marele conducãtor”. Preoteasa Daria s-a stins
ºi ea peste un an ºi jumãtate. Când au venit timpuri
mai blânde, zic de anii ’60, tatãl lui Igor n-a vrut sã
menþinã relaþii cu cei de peste Prut, astfel s-au rupt
legãturile ºi nu s-au mai refãcut decât prin anii ’90.
Chiar Igor, pânã sã termine facultatea, nu a ºtiut cã
Mitropolitul Gurie era fratele bunelului. Tatãl lui nu
le vorbea copiilor despre rudele din România, pentru
a-i feri de consecinþe nedorite. Aºa erau vremurile.
Acum, cã ne-am regãsit ºi, din august 2009, suntem
în relaþii de rudenie cu veri si rãsveri, familia e foarte
mare. La reuniuni avem multe de povestit ºi de
reînnodat. La ei s-au pãstrat multe fotografii, chiar
ºi unele lucruri, care le-au parvenit de la mitropolit.
La noi, doar unele poze care, fiind pãstrate prin podul
casei, ascunse pe dupã bantine, nu sunt în cea mai
bunã stare. Dar le-am publicat în volumele editate. 

R.R.: ªi la Curtea de Argeº am înþeles cã aveþi
o mãtuºã nonagenarã, unica din generaþia nepoþilor
Mitropolitului Gurie…

S.G.: Da, aºa este. Avem mare noroc de tanti
Liuba, soþia lui Pavel, unchiul lui Igor, care s-a stins
cu puþin timp înainte de a-l cunoaºte, în 2006. Mai
avem rude ºi la Râmnicu Vâlcea – veriºoara Ermina
Popescu ºi copiii ei; ºi la Bucureºti – o altã veriºoarã,
regretata Eugenia Râºnoveanu, ºi la Lubeck, în
Germania, un vãr, Ermin Grosu, cu bãiatul Mihai; ºi la
Roma, în Italia – o altã veriºoarã, Daria. Cu toþi copiii
ºi nepoþii am redevenit o familie mare, ca odinioarã.

R.R.: Ce evenimente mai pregãteºte Asociaþia
Mitropolitul Gurie Grosu, în comun cu alte instituþii
ºi organizaþii, dedicate Mitropolitului Gurie?

S.G.: Sunt multe de fãcut. Evocarea cursivã a
unei personalitãþi atât de multilateral înzestrate cere
timp, cere efort constant, cercetare permanentã. Mai
e nevoie ºi de cutezanþã, îmbinatã cu multã cumpã-
tare, pentru spargerea unor tipare ºi pentru depãºirea
unor obiºnuinþe ºi tabieturi de interpretare. E nevoie
de fermitate de caracter, ca a Mitropolitului, ca sã
putem accepta, în Republica Moldova, dar ºi în
România, ºi alte puncte de vedere, pentru a detrona
unele optici prestabilite, de extremã spectralã,
de tonalitate triumfalistã, îndeosebi, în acest an
al Centenarului. Pe acest fãgaº, al reconsiderãrii
valorilor esenþiale, ce þin de axa devenirii noastre,
se înscrie volumul III al tripticului editorial Procesul
ºi apãrarea mea. Defãimarea complotului apocaliptic,
Mitropolitul Gurie – misiunea de credinþã ºi culturã.
În aceastã lucrare de naturã confesivã ni se spun
adevãruri grele, care dor ºi care macinã. ªi care ar
trebui sã ne punã pe gânduri… ºi pe fapte. Eu mã
mândresc mult cu aceastã generaþie ºi cred cã noi
îi datorãm mult mai mult decât am reuºit sã facem
pânã acum. Oricât vom face pentru aceºti vrednici
înaintaºi, cu oricâte titluri i-am gratifica, oricâte
monumente le-am edifica, oricâte cãrþi am edita,
aceste toate nu vor fi suficiente. Generaþia lor de
glorie ºi nobleþe a înfruntat vicisitudini ºi a depãºit
greutãþi care pentru noi astãzi sunt insurmontabile.
Memoria este consideratã drept pavãzã împotriva
ispitei de a recidiva, un factor de prevenire a repetãrii
rãului. Prezentul triptic editorial consacrat Mitropoli-
tului Gurie al Basarabiei este gândit ca o pavãzã
în calea uitãrii. Sperãm ca trilogia sã-ºi gãseascã
uºor cititorul ºi sã constituie un gest de comemorare
demn de vrednicia credinþei neamului nostru.
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Martin OOpitz, uun ppoet ggerman
îndrãgostit dde rromâni

ÎPS Callinic AARGEªEANUL

Transilvanã, ÞÞarã mmândrã!
Am crezut, cred ºi voi crede pentru totdeauna,

cã Transilvania, din cuprinsul Troiþei Româneºti, este
Potirul de Aur din care s-a revãrsat mereu peste fire,
dinlãuntru ºi pe dinafarã, neamul cel nemãrginit
de graniþe ºi alte spaime social politice, îngrijindu-se,
cu sfinþenie, sã nu-ºi piardã credinþa adevãratã în
Dumnezeu ºi identitatea de neam binecuvântat!

Spuneau adesea transilvãnenii cei nemuritori:
trupul ni-l puteþi robi, dar sufletul, ba! El este al lui
Dumnezeu ºi nu se înstrãineazã! Sfântul paºoptist,
Nicolae Bãlcescu, înãlþat-a Imn nemuritor acestei
Þãri a Transilvaniei, scriind, cã este „Cea mai
mândrã ºi mai binecuvântatã dintre toate þãrile
semãnate de Domnul pe pãmânt!“, aceastã þarã
bucurându-se întotdeauna de cinstire ºi mare
admiraþie din partea cãlãtorilor strãini, dar
ºi din partea românilor înºiºi.

Existã în cultura, dar ºi istoria noastrã româ-
neascã, o tipãriturã în mai multe volume, Cãlãtori
strãini despre Þãrile Române, o carte care ar trebui
grabnic retipãritã în româneºte ºi limbi strãine.
În aceastã tipãriturã sunt mãrturii de o valoare
absolutã pentru viaþa noastrã româneascã. Evocã-
rile rãmase de la cãlãtorii strãini – cãrturari, clerici,
misionari, diplomaþi, negustori, strategi etc., din
secolul al XIV-lea începând ºi continuând pentru sute
de ani, pânã în zilele noastre, aratã nivelul cultural
european, Þãrile noastre Române fãcând parte
cu adevãrat integrantã din arealul continentului.

Reamintim cã Nicolae Iorga a scris, în prima ediþie
numitã Istoria Românilor prin cãlãtori, având patru
volume, osteneala cercetãrilor pânã în anul 1850,
arãtându-ne contribuþia majorã a numeroºilor
cãlãtori, care au fost din aproape toate naþiunile
europene ºi chiar din Þãrile Asiei – arabi, greci,
turci, italieni, portughezi, francezi, germani, polonezi,
ruºi, sârbi, bulgari, maghiari ºi alþi cãlãtori englezi,
olandezi, danezi, suedezi...

D
upã ccum sse ººtie, o bunã parte dintre
cãlãtorii strãini care au strãbãtut Þãrile
Române, iar dintre cei mai vechi, reamintim

pe Peter Sparman, Ulrich von Tennesdädt, episcopul
Ioan de Sultaniech, Iacob de Marchia, Stephan
„Taurinus“ (Stieröchsel), Francesco Massaro – au
fost pe drumurile Transilvaniei, de la Braºov la
Oradea, cunoscând oameni, obiceiuri, cetãþi, aurul,
contradicþiile sociale, religioase ºi naþionale, lãsând
rapoarte importante, care mai târziu au pãtruns
în circuitul istoriei. S-a constatat cã localnicii vorbeau
o limbã foarte limpede, înruditã cu limba latinã.

Secolele XV ºi apoi XVI aveau sã înlesneascã
venirea strãinilor în Þãrile Române, iar secolul al
XVII-lea, dupã biruinþele spectaculoase ºi de rãsunet
ale Bravului Mihai Vodã, precum ºi dupã Unirea
celor trei Þãri Române, chiar pentru o scurtã
vreme, principalele capete încoronate ale Europei

îºi întorceau privirile spre noi. O nouã avalanºã de
diplomaþi ºi oameni de culturã se interesau de noua
faþã istoricã a Þãrilor Române, aºa cum Patriarhul
Antiohiei, cu cronicarul sãu, Paul de Alep, aveau
sã cãlãtoreascã de câteva ori, lãsând cronici de certã
valoare istoricã, religioasã ºi culturalã, despre românii
ortodocºi din aceastã parte de lume.

Mihai VViteazul ººi MMartin OOpitz 
în „„oglindã”
Contemporan cu domnitorul Mihai Viteazul, Martin

Opitz, poetul german din Silezia (1597-1639), nãscut
în Boberfeld, a acceptat poftirea, în anul 1622,
a principelui Gabriel
Bethlen (1613-1639),
care visa sã se
declare rege al Daciei,
de a primi o catedrã la
noul înfiinþat Colegiu
Superior Reformat din
Alba Iulia. Frecventat
ºi de tineri români,
avea „moftul” de a
fi universitate cu trei
facultãþi: Teologie,
Filosofie ºi Litere
(Lingvisticã).

Ducele de Silezia
este rugat de Gabriel Bethlen sã-i recomande patru
profesori care sã predea la colegiul nou înfiinþat.
La 14 mai 1622, ducele rãspunde, recomandând
doi profesori iluºtri, Eximer ºi Kirschner, un instructor,
Iacob Copius, pe Ioan Origanus ºi Martin Opitz,
despre care se spunea cã este laureat al Universitãþii
din Heidelberg. Dintre cei cinci inºi recomandaþi, doar
Martin Opitz ajunge la Alba Iulia ºi la Cluj, entuziastul
tânãr, de doar 25 de ani, care voia sã unifice ritmul
poeziei clasice cu ritmul natural al limbii germane.

A
cest ttânãr pprotestant, atins de aripa geniului,
la vârsta de 19 ani publicase prima compo-
ziþie în limba latinã, Strenarum Libellus,

pentru ca un an mai târziu sã redacteze o Apologie
în favoarea folosirii limbii germane în operele literare.

Acest extraordinar fiu superdotat al mãcelarului-
maestru Sebastian Opitz ºi al primei lui soþii, pe
nume Martha Rothmann, a avut prilejul sã studieze
la celebra Universitate Heidelberg, unde a avut
coleg de studenþie pe fiul lui Gabriel Bethlen, ªtefan
Bethlen, ºi pe ªtefan Galeyi. Ei au vãzut în colegul
lor, Martin Opitz, o celebritate pe care a recunoscut-o
ºi principele Gabriel Bethen, când l-a poftit ca
profesor la Colegiul din Alba Iulia.

În acest colegiu el a predat poeþii clasici, iar pe
lângã aceastã lucrare didacticã de mare excepþie,
el se ocupã cu predilecþie de civilizaþia daco-romanã.
În lucrarea sa Dacia înainte de romani, Grigore
Tocilescu afirma cã Procuratorul Aurariam, pe care

îl cunoaºtem în Dacia este M. Ulpius Hermias,
un libert al împãratului Traian, aºa cum ne aratã
inscripþia de la Zlatna, publicatã în Corpus
inscriptionum latinorum, revista ungarã a minelor
ºi topitoriilor din 1890, piatra fiind descoperitã
pe malul râului Ampoiului de cãtre Martin Opitz.

Aºadar, avem bucuria ca acest mare poet cu
inima de aur sã se aplece asupra studiului vechilor
inscripþii romane ºi din Þara Vlahilor, adunând
material pentru o lucrare vastã, Dacia Antiqua.
Desigur, pe lângã Martin Opitz au mai fost invitaþi ºi
alþi dascãli vestiþi pentru a da viaþã Universitãþii: Ioan
Heinrich-Alstedt, filosof ºi pedagog, Ludovic Piscator

din Heidelberg, filolog ºi lingvist,
H. Bisterfeld, naturalist, ºi alte
somitãþi universitare.

Dintre toþi profesorii universitari,
Martin Opitz se va lega cu inima
ºi sufletul sãu sensibil cel mai mult
de românii din Transilvania, din
împrejurimile oraºului Alba Iulia ºi
Zlatna. Pregãtirea sa ºtiinþificã era
binecunoscutã ºi mult apreciatã de
contemporani. În anul 1617 publicã
un manifest în limba latinã prin
care susþine limba literarã germanã,
urmând un volum de Ode ºi sonete
lirice (1618). Pe lângã aceste

activitãþi, a peregrinat prin þãrile Europei în lung ºi
în lat, începând cu Þãrile de Jos, unde a stat doi ani.

Totuºi, cât de micã era lumea ºi atunci ºi cum
se ducea vestea despre învãþaþii vremii! Iatã cã, în
anul 1622, la vârsta de doar 25 de ani, Martin Opitz
este recunoscut ca o celebritate ºi este chemat
la Universitatea din Alba Iulia.

Acolo a stat doar un an ºi câteva luni, timp
în care ºi-a legat numele de activitatea din colegiu,
dar mai ales contribuþia lui exemplarã la cunoaº-
terea ºi apãrarea vieþii românilor transilvãneni;
cu deosebire cei din regiunea oraºului Zlatna,
cel mai mare centru minier pentru extragerea aurului
din Munþii Apuseni.

M
artin OOpitz, fire romanticã, în loc sã stea
în atmosfera oficialã a curþii principelui,
prefera natura pitoreascã a regiunii, munþii

acoperiþi cu pãduri bogate, manifestãrile artistice
ºi cu deosebire jocurile românilor, portul popular,
cântecele þãranilor români, petrecându-ºi tot timpul
liber prin satele româneºti, amintind doar câteva:
Ighiul, ªardul, Þelna, locuri care aveau podgorii
cu vinuri alese, despre care a scris, dupã cum
vom vedea.

Cea mai mare bucurie a lui Martin Opitz, fãcând
aceste escapade în naturã, a fost fericita întâlnire
cu vechiul prieten din Olanda, inginerul de mine
H. Lisabon, care ºi el, prea bucuros, i-a deschis
inima ºi uºa casei sale de la Zlatna. Dimpreunã au

mers prin locurile mirifice ale Munþilor
Apuseni, locuri pline de vestigii
istorice, în care se gãseau urmele
civilizaþiei daco-romane: minele
castrelor, inscripþii, morminte, vase,
podoabe, cunoscând viaþa plinã
de bucurie ºi veselie a satelor, cu
durerile ºi lacrimile lor, provocate
de opresiunea permanentã, socialã,
religioasã, ºi naþionalã, precum
ºi chiote de veselie, din când
în când, izvorâte din datinile
folclorice ºi din bunele speranþe
nãdãjduitoare.

În ssplendida sserie dde ccãrþi ttrimise îîn llibrãrii dde EEditura
Arhiepiscopiei AArgeºului ººi MMuscelului ddin CCurtea dde AArgeº ((sub
îngrijirea eeditorialã aa MMãnãstirii AAninoasa), îîn ppreajma ssãrbãtoririi
a 5500 dde aani dde lla ssfinþirea MMãnãstirii AArgeºului, aau aapãrut ººi uun
numãr dde vvolume ccare ccuprind sscrieri aale ÎÎPS CCalinic, AArhiepiscop
al AArgeºului ººi MMuscelului, ppublicate mmai ddemult. DDouã vvolume dde
mari ddimensiuni ppoartã ttitlul ccomun Aº vvrea ssã vvã sspun…… Primul
volum eeste iintitulat Cu ppana ppriintre iideii ºi iinclude ccãrþile Bucuriia
lecturiiii, PPace ººii bbucuriie ccu BBrâncuºii, FFrumuseþea llumiiii vvãzzute,

Albiinele ffac ppoliitiicã, PPatriiarhul bbiibliic, TTraiista ccu sstele, SSpre
columna lluii TTraiian, VVeºniiciia dde zzii ccu zzii, BBiiseriica nneamuluii îîn
pumniiii ttiiranuluii, SSã nne ssalvãm dde lla uun nnou hholocaust, al ddoilea ––
Când ggândul îîºii rriidiicã ppleoapa, conþine „„capitolele”–cãrþi Fereastra
luii IIorga, MMersul ppriintre sstele, DDiintr-aale llumiiii, IInterviiurii, AAdevãratul
Ciioran, IIubiirea nnemuriitoare aa lluii DDumnezzeu, MMartiin OOpiitzz, uun ppoet
german îîndrãgostiit dde rromânii. Din aaceastã uultimã pparte aa ccelui
de-aal ddoilea vvolum, rreluãm, aaproape îîn îîntregime, ddouã ffragmente,
plus ppatru ppoeme aale ppoetului ggerman. ((Redacþia)

Din ddepãrtate AAsii, vvenind ppe ccai ggonacii

Cãlcând îîn ggoanã GGoþii ccu aalþii-nn ººir ggrãbit 
Al DDaciei ººi-aal RRomei ppãmânt dde mmulþi rrâvnit,
Nu ººterg aa vvoastre nnume ccum nnu vv-aau nnici îînvins 
De vv-aaþi ppãstrat llumina aaºa ccum ee îînscris...
Din ddepãrtate AAsii vvenind ppe ccai ggonaci
Pe GGreci ssã îîi ssupunã, ppe MMisii vvechi ººi TTraci,
Cu bbiciul, nnici AAtila ccu hhoardele dde SSchiþi
Nu ppoate ffrânge nneamul nnepieritoarei gginþi.
Într-uun ppârdalnic ttropot nnãvala llor zzoreºte
Iar SSlavii vvã-nnconjoarã cca mmarea îîntr-uun ccleºte...

ªi ttotuºi, llimba vvoastrã, pprin ttimp aa sstrãbãtut 

ªi ttotuºi, llimba vvoastrã  pprin ttimp aa sstrãbãtut;
E ddulce ccum ee mmierea ººi-mmi pplace ss-oo aascult! 
Cum EEsperida eeste ccu GGalica vvecinã 
Italica-ii ccu-aa vvoastrã ddintr-uun iizvor, LLatinã; 
Nemuritoare gginta ddin ccare-aau ffost ppornit
Romanii ssub uun sscheptru ppe ttoate lle-aau uunit.
Chiar aalbele ccãsuþe ccu ººiþã îînvelite 
ªi pprag dde ppiatrã aalbã, ccu dduh mmeºteºugite, 
Vorbesc dde-aacele ddatini sstrãvechi cce nnu sse sschimbã 
Cum nnici ccredinþa vvoastrã îîn mmoºtenitã llimbã.
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A
cest mmare ppoet, cu sufletul de aur, ºi-a
legat inima ºi sufletul de aceste locuri ºi de
oamenii minunaþi, manifestându-ºi admiraþia

totalã prin închinarea celebrului poem Zlatna, sau
despre liniºtea sufletului, folosind numele românesc
al oraºului, pentru cã în doar un an a învãþat a grãi
ºi în limba românã (fiindcã în limba germanã acesta
se numeºte Schlaten). Trebuie sã subliniem, cu acest
prilej, cã despre Zlatna au mai scris pânã la Martin
Opitz ºi alþi diplomaþi ºi cãlãtori, remarcând farã nicio
îndoialã, pe lângã marea bogãþie auriferã a Zlatnei ºi
caracterul dominant românesc. Se cunoaºte afirmaþia
istoricului ºi diplomatului Georg Reicherstorffer, sas
de origine, într-un memoriu din anul 1550, adresat
împãratului Ferdinand I, cã Zlatna este un „oraº
pe care îl locuiesc românii”, cum de altfel locuiau
în toatã Transilvania.

Lucrarea sasului, numitã Chorographia
Transilvaniei, tipãritã la Viena în 1550, era dedicatã,
atenþie, lui Nicolae Olahus, care era de origine
româneascã, unul dintre cei mai mari umaniºti
ai timpului.

ªi, ca o laudã a sasului nostru din Transilvania,
cinstit ca savant, el a scris în limba latinã încã o
Chorographie a Moldovei, arãtând caracterul latin
al acesteia, el fiind cel mai bun cunoscãtor al Þãrilor
Române din timpul vieþii lui, afirmând cã este locuitã
de români.

Reamintim, vorbind despre Zlatna, cã istoricul
maghiar Toth Zoltán tipãreºte în anul 1955 o lucrare
(Miºcãri þãrãneºti din Munþii Apuseni, pânã în 1848)
în care – spre cinstea lui istoricã – afirmã cã: „printre
locuitorii oraºului Zlatna, gãsim din primele timpuri
românii”.

Trebuie sã constatãm, revenind la Martin Opitz, cã
i-a depãºit pe toþi înaintaºii sãi, ba chiar ºi pe urmaºii
sãi, volumul sãu Zlatna..., fiind o realizare literarã
strãlucitã ºi totodatã invocând cu ºtiinþã realitatea,
care aduce un elogiu superb ºi o pledoarie susþinutã
cu mare însufleþire pentru viaþa românilor împodobiþi
cu virtuþi alese ºi dreptul ce li se cuvenea la viaþã,
libertate ºi dreptate în propria lor þarã. (...)

Ceea ce a uimit acest suflet uriaº, un sfânt al
neamului românesc, aº putea afirma, farã rezerve,
a fost ºi faptul cã a adunat un vast material pentru
alcãtuirea unei istorii a Daciei, Dacia Antiqua, la care
a lucrat 12 ani, el fiind copleºit de trecutul istoric al
dacilor ºi de cele douã lupte eroice, dintre împãratul
Traian ºi regele Decebal.

D
e aaceea, ssuntem îîn aadmiraþie ºi preþuire
pentru acest genial cãrturar ºi arheolog,
deopotrivã, pentru cã în cãutãrile lui febrile,

îngerul Domnului îl ducea pretutindeni unde se aflau
dovezi istorice despre neamul daco-roman ºi românii
transilvãneni, cu care se întâlnea adesea, cerându-le
voie sã caute prin curþile ºi grãdinile lor pietre pentru
a scoate înscrisurile epigrafice ºi a dovedi, cu argu-
mente mai tari ca piatra, cã românii sunt urmaºii
romanilor.

În grãdina unui alt român din oraºul Ampelum,
s-a descoperit o piatrã din anul 161, era noastrã,
unde se scrie cã la Roma era împãrat Marc Aurelius,
sprijinitor al literelor, omenos cu sclavii, dar mare
prigonitor al creºtinilor. Piatra cu inscripþia a fost
dusã în 1723 la Viena ºi pãstratã intr-un coridor
al Bibliotecii Imperiale.

Alcãtuirea poemului numit Zlatna..., nu a fost doar
un moment de inspiraþie localã, ci a însoþit întreg
materialul cu note istorice, literare, de întinsã culturã
umanistã europeanã. Mai mult, acest poem a fost
tipãrit la Strassbourg, în anul 1624, la numai un
an dupã ce a Martin Opitz a plecat din Transilvania.
Vedem ºi din acest gest al lui Martin Opitz dragostea
lui de a nu se risipi osteneala în care a pus atâta

iubire pentru românii transilvãneni! Cred cã nimeni
n-a scris ºi nici n-a mai fãcut o bucurie mai mare
pentru Transilvania, nu de un om, ci de înger
al lui Dumnezeu, trimis la noi!

Dar, Martin Opitz nu se opreºte doar la
Strasbourg, cu tipãrirea poemului sãu celebru, care,
auziþi! a apãrut la Frankfurt am Main ºi la Amsterdam,
mãrind aria cunoaºterii unui neam de obârºie divinã.

Vãdit lucru, Marin Opitz este o celebritate a
veacului sãu, ca ºi pentru noi astãzi ºi rãmâne de-a
pururi. Parcã îmbogãþit de harurile transilvane, dupã
plecarea de la noi, în anii urmãtori, a publicat intens,
precum: Cartea poeticii germane (1624), Poeme
germane (1624), traduceri: Seneca, Troienele (1625),
Sofocle, Antiqona (1636), Ottavio Rinuccini, Tragedia
pastoralã a lui Daphne (1636), Philip Sidney, poet
englez, Arcadia (1629), John Barkley (1631),
traducere Argenis, cu acestea din urmã punând
temelia romanului pastoral ºi politic în literatura
germanã, fiind un inspirat deschizãtor de drumuri
în literaturã.

Pentru toatã osteneala maximã, într-o perioadã
de timp minimã, acest poet unic a fost recunoscut,
semn cã lumea citea carte serios!, prin decernarea
la Viena, în anul 1624, a Cununii de lauri pentru
poezia germanã, iar împãratul Ferdinand I
îi acordã titlul de nobil!

N
u ddoar cca ppoet cconsacrat, dar ºi ca uma-
nist european recunoscut, atât pentru
pregãtirea lui enciclopedicã, cât ºi pentru

cunoaºterea a zeci de limbi clasice ºi moderne, ci ºi
pentru abilitatea lui diplomaticã, a primit încredinþãri
în diferite þãri ºi capitale ale Europei de atunci,
Berlin, Dresda, Varºovia, Praga, Paris (1630). A fost
secretarul ºi istoriograful Casei Regelui Vladislav
al IV-lea al Poloniei. Au urmat ºi multe alte prezenþe
diplomatice în state europene, ajungând ºi la Danzig
în anul 1639. Dupã atâtea peregrinãri europene,
într-un timp atât de scurt, a murit de ciuma care bân-
tuia oraºul, molipsindu-se de la un cerºetor cãruia
i-a dat de pomanã, ca un milostiv ce era! Potrivit
obiceiului, cei care erau infectaþi de aceastã boalã
necruþãtoare erau izolaþi ºi lãsaþi sã moarã, dupã care
li se dãdea foc, atât celor ciumaþi, cât ºi lucrurilor
personale, precum ºi locului unde ºi-au sfârºit viaþa.

Odatã cu sfârºitul lui Martin Opitz, au dispãrut în
flãcãri cãrþile, bruma de lucruri personale ºi mai ales
manuscrisele, printre care valoroasa lucrare Dacia
Antiqua, la care, dupã cum am mai spus, a lucrat
timp de 12 ani! Ce operã fundamentalã a putut
distruge ciuma ºi flãcãrile de la Danzig, dimpreunã
cu autorul lor, Martin Opitz! A purtat cu sine, mereu
lucrând la opera dragã inimii lui, Dacia Antiqua!
Negreºit, era un fiu spiritual al Daciei Felix! Înainte
de a cunoaºte noi toate acestea, mai întâi le-a
cunoscut Europa. Noi românii, transilvani mai

ales, doar în anul 1888, dupã 264 de ani de la prima
apariþie, la Strassbourg (1624), aveam sã aflãm
despre capodopera poeticã ce încununa fruntea
urmaºilor, din neamul dacilor, atat de mult iubiþi –
mai bine zis, adoraþi! – de Martin Opitz.

Î
n ggazeta Triibuna de la Sibiu (nr. 107-113, 1888,
pag. 426–450), apãrea poemul Zlatna, tradus
de poetul George Coºbuc, care a descoperit,

se pare, celebrul poem în biblioteca Universitãþii
din Cluj sau în biblioteca profesorului sãu, Grigore
Silaºi, profesor de Literaturã, care îºi fãcuse studiile
la Viena. Mai poate fi luatã în considerare ºi varianta
semnalãrii poemului de cãtre Ion Slavici, directorul
de atunci al Tribunei.

Oricum, îngerul pãzitor al românilor transilvãneni
nu a dormit nicicând! El a arãtat drumul spre poemul
Zlatna! S-au mirat mulþi de atunci, ne miram ºi noi
azi, cum a rãmas acest poem în paginile Tribunei,
atâta vreme, adicã 56 de ani (1888-1944), fãrã sã
vadã lumina tiparului, într-o carte de sine. A fost
reactualizat de cãtre protopopul Elie Dãianu, fost
director al Tribunei (1899-1903), apoi a fost publicat
în ziarul Timpul (23 ianuarie) sub titlul: „Poemul
Zlatna este un certificat poetic al sufletului nostru
latin”.

Au mai trecut 50 de ani de uitare! Din grija tot
a unui poet, Mihai Gavril, cãrturar harnic ºi înzestrat
cu har, care a fost captivat de strãlucirea poemului,
dar ºi de sfârºitul tragic al autorului sãu, Martin Opitz,
a încercat sã aducã printre români, un „român-dac”,
care a ars de iubire, la propriu ºi la figurat, ducând
în desagã, Dacia Antiqua!

Mihai Gavril, spre deosebire de poetul George
Coºbuc, nu-i spune poemului „traducere”, ci poem
„rãsãdit în româneºte”, intitulând creaþia lui Martin
Opitz Zlatna, Cumpãna dorului!, cu un cuvânt înainte
de cãrturarul Vasile Netea ºi o postfaþã de Al.
Tãnase, devotaþii îngrijitori ai operei poetului german.
Marele poet Martin Opitz, geniu al literaturii germane,
este pentru noi icoana luminoasã între icoanele
româneºti: Cazania lui Varlaam (1643), Noul
Testament de la Alba Iulia (1648), Psaltirea lui
Dosoftei (1673), Biblia de la Bucureºti (1688), care
aveau darul de a lumina minþile ºi sufletele multor
scriitori de mai târziu: M. Eminescu, Lucian Blaga,
Liviu Rebreanu, George Coºbuc, Tudor Arghezi,
M. Sadoveanu, cu tot neamul lor scriitoricesc!

Îngerul pãzitor al lui Martin Opitz s-a întâlnit
cu îngerul pãzitor al lui Mihai Gavril ºi s-au înþeles
sã aducã printre români, în vatra lor de viaþã,
dor ºi sfinþenie „cea mai strãlucitã creaþie poeticã”
scrisã de un poet strãin de neam, „originii geniului
ºi pãmântului românesc” (Martin Opitz, Zlatna,
Cumpãna dorului, Editura Albatros, 1981). Istoricul
literar Mihai Isbãºescu, în lucrarea Istoria literaturii
germane, îl considerã „Cel mai de seamã poet
german al secolului al XVII-lea”. Martin Opitz îºi
ocupã astfel locul meritat în istoria literaturii române.
Dupã unii specialiºti, este considerat unul dintre cei
mai însemnaþi teoreticieni ai artei poetice din epoca
barocului, numele sãu latinizat fiind Martinus Opitius,
cu pseudonimul Încoronatul (Der Gekronte). De
aceste numiri ale poetului german, Martin Opitz,
Martinus Opitius ºi Der Gekronte (Încoronatul),
precum se cunoaºte din înscrierile vremii, la opera
sa Zlatna, sau despre liniºtea sufletului, sau Zlatna,
Cumpãna dorului, numirile Poemului de Aur, cum
îl numesc eu, am ajuns sã ne bucurãm noi, cei
ce suntem, împreunã cu cei care au fost ºi cu
cei ce vor veni!

S
perãm ccã VVlãdica IIrineu, arhiepiscopul de
Alba Iulia, va binecuvânta apariþia poemului
Zlatna, Cumpãna dorului într-o ediþie nouã,

bilingvã, pentru bucuria unanimã,
a transilvanilor ºi a românilor de
pretutindeni, care se vor osteni
sã citeascã cele 583 de versuri,
care se constituie într-un Imn de
Cinstire unic în literatura lumii!

Mulþumesc ºi pe aceastã
cale pãrintelui Spiridon ºi maicii
Emiliana, stareþa Mãnãstirii
Pãtrânjeni, sufletul ctitoriei
istorice, care, acum, ne grãieºte
din nou despre credinþa stator-
nicã a nemuritorilor transilvani
din Dacia Antiqua, pe care
scriitorul Miron Scorobete
a numit-o Dacia Edenicã!

Cu nnicio aarmã îînsã dduºmanul nn-oo ssã ppoatã

Ai ttãi dde ccum pplecarã ddin pplaiul llor nnatal 
Venise ggrabnic AAlba ccu vvrãjmãºescul vval; 
Necugetat îîn ffapte ccu hhaita llui hhainã,
În ccimitir ssã sschimbe ooraºul ººi-nn rruinã. 
Antverpiei vvestite pprin ccâte ssunt ddin aarte, 
Podoabe nnestemate, ii lle-aa rrãpit ppe ttoate;
Deºi nn-aaþi sstat lla uumbrã pprivind ppe SSchelda ººire 
De nnave îîncãrcate ccu aaur, dde ooºtire...
Cu nnicio aarmã îînsã dduºmanul nn-oo ssã ppoatã 
Sã vvã rrãpeascã llimba, nnãdejdea vvoastrã ttoatã; 
Al bbãrbãþiei sscheptru ººi-aa aartelor mmenire 
Ce lle ppãstraþi îîn ddatini ººi ccuget ccu iiubire.

Caval ssã-ººi ffacã, rrumpe ddin ccodru uun llãstare

Valahul, oom dde ccinste, iiubeºte bbrazda ccare
I-aaduce rrodul ddulce ººi-aaleasa ddesfãtare.
Îºi mmânã bboii-nn cciurdã ººi ooile îîn tturmã,
La ppãºunat ppe uunde lle ppoate dda dde uurmã,
Caval ssã-ººi ffacã rrumpe ddin ccodru uun llãstare,
Pe ccare dde-ll ssãrutã rrãsar ssunând iizvoare
De ddor ººi dde iiubire, cce ffarmecã ººi îîmplã
Toþi mmunþii cce-ººi aapleacã ppe vvãi bbãtrâna ttâmplã.
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Eginald SSchlattner -
un ssenior aal cculturii

Gabrriella CCÃLUÞIU SONNENBERG

L
a cceas aaniversar,
în anul în care
România sãrbãtoreºte

Centenarul Marii Uniri, pe
data de 12 noiembrie 2018,

Universitatea „Babeº Bolyai” din Cluj acordã preotului
ºi scriitorului Eginald Norbert Schlattner, în semn
de preþuire pentru meritele sale de om de culturã
polivalent, titlul de Doctor Honoris Causa.

Acest act festiv de recunoaºtere ºi de recunoºtinþã
este implicit ºi un enunþ al unui adevãr lãsat adesea
în umbrã: anume cã nu numai românilor de etnie
românã le datorãm Marea Unire, ci ºi cetãþenilor
aparþinând naþionalitãþilor conlocuitoare. Prea puþin
se ºtie, de exemplu, cã, pe 8 ianuarie 1919, saºii s-au
adunat la Mediaº ºi s-au pronunþat, la fel ca suta de
mii de români care se adunaserã cu o lunã în urmã
la Alba Iulia, în favoarea înfãptuirii României Mari.

Dar nu despre aceasta vorbim când îl omagiem
pe omul de culturã Eginald Schlattner. Cine este
acest Domn, în germanã Herr, de fapt? Scriitorul
celebru, cunoscut în strãinãtate mai mult decât la
el acasã, despre a cãrui operã s-au scris deja lucrãri
de diplomã ºi doctorate? Omul despre care s-au
turnat 45 de filme documentare? Scriitorul ale cãrui
romane se ecranizeazã? Preotul care refuzã sã-ºi
pãrãseascã parohia, oficiind slujba singur în biserica
rãmasã goalã, dupã ce toatã suflarea germanã

a satului a plecat în Germania? Pãrintele de
penitenciare, care cutreierã închisorile, aducând
alinare celor încarceraþi, duhovnic din convingere,
deschis deopotrivã protestanþilor, cât ºi celor care
aparþin altor confesiuni? Inginerul hidrolog persecutat
ºi închis cândva de comuniºti, condamnat pentru
„omisiunea denunþãrii de trãdare de patrie”, silit sã
lucreze mai apoi ca salahor, surghiunit prin creieri
de munte? Sasul ardelean care e mândru cã e
român? Pãrintele, soþul, tatãl, eruditul? Citind bio-
grafia sa, pe bunã dreptate ai impresia cã ai de-a
face nu cu unul, ci cu mai mulþi oameni deodatã. 

Î
n ttimp cce mmã ggândesc la cuvântul „portret”,
mã-nfioarã un gând: „Doamne, nu mã lãsa:
pentru a câta oarã numele de Eginald

Schlattner se alãturã unui cuvânt înrudit cu teribila
„caracterizare”, de care-a avut parte o viaþã-ntreagã,
el, subiectul predilect al torþionarilor proletcultiºti?!”

Îmi propun sã contracarez îndãrãtnicia destructivã
care i-a fost destinatã atâta amar de vreme, contra-
punându-i o stare de spirit care vine tocmai din
flancul opus, cel al gândirii libere, luminoase. Mi-o
inspirã, paradoxal, omul care numai de luminã ºi de
libertate n-a avut parte, pe vremea când a stat închis
într-o chilie obscurã, la cheremul unor anchetatori
zeloºi, neînduplecaþi. Este aproape un miracol cum
a reuºit sã nu se molipseascã de la ei de amãrãciune
ºi cinism, rãmânând deschis ºi vesel. Incredibil cum

a reuºit sã se menþinã echilibrat, dupã modelul
de viaþã cumpãtat al burgheziei sãseºti, în ciuda
faptului cã istoria familiei sale se citeºte ca un lung
ºir de persecuþii, deposedãri, confiscãri, deportãri,
exmatriculãri, încarcerãri, accidente ºi nedreptãþi!

Dimpotrivã, de câte ori îl vizitez, nu mã pot opri
sã nu remarc umorul sãnãtos ºi doza solidã de
realism cu care Eginald Schlattner dezamorseazã
orice posibil atac de linguºiri mieroase. Sunt admi-
rabile aceste calitãþi conviviale ale omului pe care
mã consider privilegiatã cã-l pot numi prieten. Dar 

ceea ce mã impresioneazã ºi mai mult la Domnia
Sa este erudiþia pe care o serveºte în doze mici, fãrã
sã epateze, legând surprinzãtor de bine domeniile
pe care i-a fost dat sã le aprofundeze: cel tehnic,
ca inginer hidrolog, cel teologic, ca preot creºtin
reformat, cel umanist, prin evantaiul pluridisciplinar
propriu programei ºcolilor ardelene, pe care le-a
absolvit eminent în secolul trecut, ºcoli la care se
preda inclusiv latina veche, ºi cel istoric, acumulat
într-o lungã viaþã sub frãmântãri fasciste, comuniste,
capitaliste... Nu în ultimul rând adaug domeniul meu
preferat, cel literar ºi lingvistic, pe care îl stãpâneºte
la perfecþie, graþie pasiunii sale pentru carte,
dar ºi experienþei sale vaste, de autor poliglot. 

Din start mã feresc de pericolul de a-l descrie
doar prin prisma acelui episod tragic din tinereþe,
cel al detenþiei nedrepte, deºi el constituie un capitol
definitoriu al biografiei ºi operei sale. Consider cã
sunt deja suficienþi admiratorii ºi criticii care au
disecat acest subiect, întorcându-l pe toate feþele
ºi exploatând la maximum deliranta relaþie-contro-
versã dintre cãlãu ºi victimã.

Unii au fãcut-o probabil din dorinþa de a scrie ceva
senzaþional, alþii poate ºi din cauzã cã s-au simþit
descumpãniþi faþã cu dimensiunile considerabile al
scrierilor lui Eginald Schlattner. Din experienþã proprie
pot spune însã cã romanele sale, deºi voluminoase,
se citesc dintr-o rãsuflare ºi au calitatea de a atrage
deopotrivã tineri ºi vârstnici, emanând nostalgii

ºi pansând rãni pe care unii dintre noi le descoperã
abia dupã ce le vãd (de)scrise acolo, franc,
dezarmant, eliberator.

F
aptul ccã ooperele ssale sunt scrise în limba
maternã, germana, poate servi la rândul sãu
drept pretext de scuzã, dar nici acesta nu

mai este fondat de când operele sale s-au tradus
ºi se traduc necontenit, nu numai în românã, ci ºi
în spaniolã, maghiarã, polonã, portughezã, rusã,
turcã, japonezã ... iar lista nu se opreºte aici.

E suficient sã spunem cã numele romancierului
Schlattner este prezent în lista celor mai valoroºi o
sutã de autori de limbã germanã ai deceniului
1999-2001!

Las, aºadar, intenþionat în paranteze trecutul de
deþinut politic al octogenarului cu nume sonor, de
cavaler medieval, activ în slujba Creºtinãtãþii, ºi mã
concentrez pe atât de multe alte lucruri interesante,
care rãmân de spus despre acest fascinant om ºi
personaj de roman, investit cu curajul de a nu se
conforma rigorilor în mai toate compartimentele
vieþii sale. Un protestant în sens literal, devotat
cauzelor care meritã lupta.

Aº începe prin a spune cã, dupã ce l-am
cunoscut personal, am constatat cã omul din
spatele legendei romancierului cu temperament
nãrãvaº, care s-a þesut cumva de la sine în jurul
sãu, nu confirmã deloc acest cliºeu. Dimpotrivã,
mã-ncumet sã spun cã trãsãtura sa de caracter
cea mai marcantã nu este rãzvrãtirea, ci opusul
ei, blândeþea statornicã. Avem de-a face cu

un sas ardelean care refuzã sã se dea bãtut în faþa
sorþii, rãmânând la vatrã ºi continuând sã-ºi ducã
viaþa aºa cum este învãþat, mãrturisind cu neºtirbitã
încredere: Dumnezeu mã vrea aici.

Acesta este ºi titlul cãrþii semnate de profesorul
universitar bucureºtean Radu Carp, volum apãrut
la Editura Lumea Credinþei în primãvara anului 2018,
o carte-dialog, care conþine pilonii principali ai
concepþiei despre lume ºi viaþã a preotului sibian
Eginald Schlattner. Este o carte plinã de idei demne
de reþinut, cel puþin la fel de memorabile ca acelea
enunþate cândva de un alt protagonist atipic, Petre
Þuþea (rog esteþii sã-mi scuze alãturarea de nume,
hazardatã poate, la prima vedere).

Din paginile acestei cãrþi se desprinde portretul
unui „Schlattner – autorul care reflecteazã despre
religie, despre revelaþia lui Dumnezeu în propria
viaþã, omul Cetãþii care încearcã sã înþeleagã mecanis-
mele Istoriei ºi cum s-au derulat acestea pe parcursul
vieþii unui om, persoana care îºi descoperã perma-
nent rãdãcinile identitare, de membru al unei comu-
nitãþi pe cale de dispariþie” (citat din prefaþa scrisã
de Radu Carp la volumul Dumnezeu mã vrea aici).

C
e aaltã ddovadã mmai cclarã dde ppatriotism putem
pretinde decât ataºamentul faþã de glia
natalã? Românii au în Eginald Schlattner

un ambasador din rândurile proprii, care s-a decis
sã arate lumii cã „existã ºi o altã Românie, pe care
m-am strãduit s-o fac cunoscutã ºi crezutã peste
hotare” (op. cit., pag. 51). De altfel, Eginald
Schlattner deþine deja din 2002 titlul de Ambasador
Cultural al României, iar în anul 2003, preºedintele
Austriei i-a înmânat Crucea de Onoare pentru
Literaturã ºi Artã, clasa I – Litteris et artibus.

Mai mult chiar, un preot evanghelic care nu se
sfieºte sã mãrturiseascã legãtura intimã care-l leagã
de ortodoxie, cine-a mai auzit de-aºa ceva?! La 85
de ani, fãrã a-ºi nega apartenenþa la etnia germanã,
tot el ne dã o lecþie de smerenie ºi respect faþã de
România, recunoscând deschis: „Faptul cã am putut
sã scriu trei romane în limba mea maternã îl datorez
nu numai mamei mele, ci în mare mãsurã patriei
mele care niciodatã nu ne-a interzis limba, nici
pe stradã, nici acasã, la ºcoalã ºi nici la bisericã”
(op. cit., pag. 56). Tot Domnia Sa spune, în altã
parte: „În mod paradoxal, e mai uºor sã fii neamþ
în România decât în Germania, plecat ca neamþ
de aici, unde nu eºti recunoscut ca atare. Acolo,
dacã ai noroc, nu te considerã Zigeuner, ci român.” 

Eginald NNorbert SSchlattner s-aa nnãscut
la ddata dde 113 sseptembrie 11933 lla AArad, aa ccopilãrit
la FFãgãraº ººi aa sstudiat lla SSibiu, BBraºov ººi CCluj.
De fformaþie iinginer hhidrolog, aa ooptat mmai ttârziu ppentru tteologie, ddevenind ppreot pprotestant. TTrãieºte lla RRoºia,
lângã SSibiu, uunde aactiveazã cca ppreot ººi rromancier rromân dde llimbã ggermanã.

Dintre ccãrþile ssale:
1. Cocoºul ddecapiitat, apãrutã ssub ttitlul ooriginal Der ggeköpfte HHahn, la EEditura PPaul ZZsolnay, VViena, 11998,

ºi îîn aanul 22001 lla EEditura ddtv, MMünchen, GGermania, ccolecþia TTaschenbuch ((în ttotal, 114 eediþii). ÎÎn llimba rromânã
s-aa ppublicat lla EEditura HHumanitas, BBucureºti, 22001, îîn ttraducerea NNorei IIuga. RRomanul aa ffost eecranizat îîn rregia
regretatului RRadu GGabrea. BBestseller iinclus ppe llista ccea mmai ccunoscutã ddin GGermania ((Süd-WWestdeutscher
Rundfunk, ppe sscurt SSWR).

2. Mãnuºiile rroºiiii (Rote HHandschuhe), EEditura PPaul ZZsolnay, VViena, 22001, uulterior ppreluat dde EEditura ddtv
din MMünchen ººi rreeditat îîn ººapte eediþii. Mãnuºiile rroºiiii figureazã pprintre ccele mmai bbune 1100 dde rromane sscrise
în llimba ggermanã îîn pperioada 11999-22001, sselectate dde IInstitutul IInter NNationes ººi dde GGoethe-IInstitut. ÎÎn llimba
românã aa aapãrut lla EEditura HHumanitas. SS-aa ttradus îîntre ttimp îîn mmaghiarã, ppolonã, sspaniolã, pportughezã, rrusã.
Transpus ppe eecran îîn aanul 22010, îîn rregia llui RRadu GGabrea. BBestseller ((locul ccinci ddin zzece, llista SSWR, 22001).

3. Claviir îîn cceaþã (Das KKlaviier iim NNebel), EEditura PPaul ZZsolnay, VViena 22015, ttitlu ppreluat dde EEditura ddtv
din MMünchen îîn aanul 22007, ccu uun ttotal dde ººapte eediþii. ÎÎn llimba rromânã aa aapãrut lla EEditura CCartier, CChiºinãu,
tradus dde CCatrinel PPleºu.

4. Veciinul mmeu, rregele ºi Odem (Meiin NNachbar, dder KKöniig, rrespectiv, Odem), ddouã ttitluri eeditate
concomitent lla EEditura SSchiller, SSibiu-BBonn, dde ddr. MMichaela NNowotnik, ccare aa oobþinut ttitlul dde ddoctor summa
cum llaudae tematizând rromanul Mãnuºiile rroºiiii (titlul llucrãrii dde ddoctorat: Biiografiia dde ccare nnu ppoþii sscãpa,
Köln, 22016).

5. Wasserzzeiichen (traducere îîn llucru ssub ttitlul Fiiliigran), EEditura PPop, LLudwigsburg, GGermania 22018. 
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R
enumitul llingvist SSextil PPuºcariu, prin
activitatea sa în Bucovina, a scris una
dintre cele mai luminoase pagini în cronica

zbuciumatã a meleagului nostru. Este foarte puþin
cunoscut faptul cã zborul primului aviator român
deasupra Cernãuþilor se datoreazã lui S. Puºcariu,
care, în 1912, cunoscându-l personal pe ilustrul
pionier al aviaticei româneºti, Aurel Vlaicu, l-a chemat
în capitala Bucovinei sã efectueze un zbor, pentru
a putea fi admirat de bucovineni. El a creat pe lângã
Societatea pentru cultura ºi literatura românã din
Bucovina un comitet de intelectuali, care s-au
ocupat de organizarea acestei demonstraþii.
Astfel, pe la mijlocul lui aprilie 1912, A. Vlaicu
ºi-a adus aeroplanul la Cernãuþi, iar la 21
aprilie, în aclamaþiile câtorva zeci de mii de
oameni, s-a ridicat în nouri sfidând vântul
potrivnic care cãuta sã-l împiedice în
executarea zborului, dupã ce cu o zi înainte
efectuase un strãlucit zbor de probã. Peste
o sãptãmânã, la 28 aprilie, Vlaicu a efectuat
al doilea zbor, precedat ºi el în ajun
de un altul de probã.

Zborurile lui Aurel Vlaicu la Cernãuþi (patru
la numãr) au fost un eveniment sportiv de
o deosebitã importanþã culturalã ºi naþionalã.
Prezentãm în continuare câteva documente
de epocã, referitoare la acest eveniment
important din istoria oraºului Cernãuþi în
general ºi pentru românii bucovineni în special.

I
atã cce sscria aacelaºi SS. PPuºcariu, care, fiind
chemat de urgenþã la Academia Românã, a fost
de faþã numai la zborul de probã din 20 aprilie:

„Îmi aduc aminte de cuvintele unui coleg neamþ, care
venise sã asiste ºi el la acest zbor ºi care, la Viena,
mai avuse ocazia sã vadã aeroplane. Dupã ce Vlaicu
se înãlþã ºi fãcu câteva viraje elegante, el îmi zise:
De ridicat s-a ridicat el, dar sã-l vedem cum va
coborî! Parcã în ciuda acestui sceptic, falnicul
nostru zburãtor a aterizat la 10 metri de el.”

Despre zborul din 21 aprilie gãsim date foarte
interesante într-o scrisoare a lui Ion Nistor, din 22
aprilie, cãtre acelaºi S. Puºcariu: „Astãzi dimineaþã
V-am depeºat reuºita zborului. Adaog la depeºã

câteva note. Vremea era foarte rea. Vântul nu
contenea de loc. Publicul devenise nerãbdãtor. Vlaicu
era enervat ºi nehotãrât. În fine, spre orele 6 s-a
ridicat la îndemnul nostru. A zburat spre Ceahor. De
jos se vedea ce luptã uriaºã ducea cu vântul. Zboarã
aeroplanul ca o barcã mânatã de valuri când în sus,
când în jos. Cu mare greutate s-a întors ºi a zburat
contra vântului. Aterizarea a fost uºoarã; a avut însã
unicul cusur cã nu s-a fãcut pe câmpul hipodromului,
ci într-o grãdinã între Feldgasse ºi ºinele trenului.
Aceasta a fost singura cauzã din care zborul n-a

reuºit deplin.
Publicul a rã-
mas mulþumit.
Contele Meran
(guvernatorul
Bucovinei – nota
D.O.) l-a felicitat
pe aviator pentru
curajul sãu.”

Facem
precizarea cã
decolarea a avut
loc de pe terenul
hipodromului
de atunci, care
se afla pe locul
unde peste ani
avea sã se
deschidã chiar

aeroportul din Cernãuþi, iar aterizarea s-a fãcut într-o
grãdinã din apropierea actualei strãzi Karmeliuk
ºi calea feratã. Publicul, apreciat de ziare între
18 ºi 30 de mii, se adunase în incinta hipodromului,
precum ºi pe ridicãturile din împrejurimi.

R
evista Juniimea LLiiterarã din CCernãuþi relata
cu entuziasm în legãturã cu acest eveni-
ment: „Neamul românesc din Bucovina a

avut o frumoasã zi de sãrbãtoare, o zi de mângâiere
ºi întãrire sufleteascã... Au fost zborurile lui A. Vlaicu
un eveniment sportiv de primã importanþã pentru
Cernãuþi ºi Bucovina.

S-a admirat genialitatea inventatorului care
a construit un aparat superior din multe puncte

de vedere tuturor aparatelor
mai noi ºi siguranþa aviatorului
care cârmuieºte cu atâta
destoinicie aparatul sãu...
Pentru noi n-a zburat cine ºtie
ce aviator venit sã-ºi câºtige
nume ºi bani, pentru noi
a zburat un român, feciorul
economului din Binþinþi lângã Orãºtie, ºi a zburat
în faþa câtorva zeci de mii de oameni între care
erau ºi sute de acei care ne vorbesc de rãu, care
ne dispreþuiesc, care cautã sã dovedeascã altora, ba
chiar ºi unora dintre noi, cã suntem un popor inferior,
fãrã culturã, fãrã calitãþile ce se cer unui neam ce
aspirã cãtre un viitor. În faþa acestora a zburat Vlaicu
ºi, ridicându-se triumfãtor în aer, a simbolizat
ridicarea noastrã, a însemnat învingerea noastrã
prin muncã ºi rãbdare.

D
in iinima nnoastrã a ddispãrut îîndoiala, din
mintea noastrã s-au ºters gândurile negre
ºi în locul lor s-a sãlãºluit încrederea unui

neam care are o mare dozã de vitalitate, care-i
înzestrat cu strãlucite calitãþi care aºteaptã sã
fie trezite, îndrumate, sprijinite ºi care desigur
vor învinge, asigurând neamului nostru locul
ce i se cuvine între neamurile lumii.

Lacrimile de bucurie ce-au izvorât cu prisosinþã
din ochii multor spectatori erau prinosul de dragoste
ºi recunoºtinþã a românilor bucovineni pentru cea-
surile de mândrie ºi bucurie sufleteascã cu care
ne-a dãruit acest distins fiu al neamului nostru glorios
ºi care ne este ºi nãdejdea viitorului nostru.”

Cât de semnificative sunt aceste cuvinte
înflãcãrate ºi îndemnuri optimiste ale acestui cronicar,
publicate cu peste o sutã de ani în urmã! Ele sunt
foarte actuale ºi azi pentru românii bucovineni, care
pot dovedi calitãþile ºi valorile creatoare ale neamului
nostru numai prin muncã asiduã ºi rãbdare.

Nu putem sã încheiem aceste rânduri fãrã
sã lansãm ideea cã i-ar sta bine unei strãzi din
apropierea aeroportului cernãuþean sã poarte numele
lui Aurel Vlaicu, numele aceluia care a purtat cu
desãvârºitã glorie faima primelor zboruri din lume
cu avionul.

Aurel VVlaicu lla CCernãuþi
DDrragoº OOLARU

D
e aaltfel, ppatriotismul ººi ccurajul par a se moºteni din tatã-n fiu în familia
Schlattner, pãrintele lui Eginald fiind pe vremuri ofiþer în Armata Regalã
Românã, nu în cea austro-ungarã, cum era obiceiul saºilor de pe atunci.

Acelaºi cap de familie a hotãrât mutarea de la Arad la Fãgãraº, în momentul
în care se finaliza cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial, atunci când încã se mai
cumpãnea dacã Banatul va reveni Ungariei sau României. S-a-nfãptuit aceasta
în ciuda faptului cã se vorbea maghiara în casã, la fel de bine ca româna ºi
germana (bunica din partea mamei se trãgea dintr-o familie de nobili maghiari).

Revenind la portretul acestui adevãrat Senior al Culturii, creionez câteva dintre
ideile sale, pe care le redau în cuvintele sale proprii. Se deduce din scrierile lui,
aºa cum el însuºi mãrturiseºte, „încercarea de cunoaºtere ºi recunoaºtere a
celuilalt, care este diferit de tine prin obiceiuri, religie, port, dar mai ales prin
ponderea limbii lui materne”. Recomandã acest model de acþiune, pe care l-am
putea numi modelul transilvan de convieþuire paºnicã, inclusiv politicienilor din
Uniunea Europeanã, ca soluþie de armonizare prin integrare, nu prin asimilare.
ªi nu se rezumã doar la enunþarea sa în teorie, ci-l aplicã în viaþa de zi cu zi,

ca de exemplu atunci când deschide
porþile bisericii ºi casei parohiale din
Roºia pentru consãtenii cu tenul brun,
care locuiesc „în vale”. Nimic neobiºnuit
pentru un sas care a copilãrit în forme
de convieþuire fireºti, printre români,
maghiari, evrei, germani, armeni
ºi þigani, pe când încã nu se
inventaserã noþiunile tehnice
de „multietnic”, „multicultural” sau
„Leitkultur” (culturã de ghidare).

Cum îl împacã pe Dumnezeu?
Ei bine, iatã cum: „Liturghia cântatã
o þin întotdeauna în limba germanã,
fiindcã aºa este învãþat Dumnezeu de
800 de ani. Predica o þin însã în limba
românã, dacã sunt români. Iar dacã
sunt ºi români, ºi nemþi, atunci þin
douã predici diferite despre texte
diferite, ca bunul Dumnezeu sã nu
se plictiseascã.” (op. cit., pag. 103)

Nonconformismul lui Eginald
Schlattner se simte pânã ºi în limba

scrierilor sale, un amestec de influenþe care s-a conservat în Ardeal datoritã
izolãrii geografice ºi politice îndelungate („un limbaj german influenþat de idiomul
austriac de la care, în mod conºtient, nu mã abat în romanele mele, deºi pe
alocuri este demodat”, mãrturiseºte în autobiografie). Aceastã particularitate
contribuie la atracþia pe care romanele sale o exercitã asupra cititorilor germani
din afara graniþelor României. Pe scurt, inclusiv din punct de vedere lingvistic,
Eginald Schlattner este un unicat, în sensul cel mai autentic.

Personalitatea sa atrage parcã acum mai mult decât oricând atenþia celor
mai diverºi intelectuali ºi artiºti, care îl viziteazã din ce în ce mai des, în grupuri
din ce în ce mai numeroase. Cortegiul musafirilor se extinde dincolo de graniþe,
vârste, naþionalitãþi, cetãþenii, etnii, religii sau profesii. Singura condiþie care se
subînþelege din oficiu este spiritul deschis. Cu aceeaºi bucurie, pãrintele îi
primeºte pe toþi ºi gãseºte cuvântul potrivit pentru fiecare. În ciuda vârstei sale
venerabile ºi a inevitabilului cortegiu de limitãri fizice aferente, conservã o
vioiciune de minte cu care parcã abia a început sã iasã la drum, încurajându-ºi
interlocutorii sã depene idei proaspete, adesea surprinzãtoare, noi, profunde.
Idei de schimbat lumea, dar numai prin consens, fãrã a forþa sau impune
vreodatã ceva! Dupã o audienþã la Domnia Sa, toþi cei prezenþi pleacã parcã
mai bogaþi sufleteºte, însufleþiþi, energizaþi. 

P
rivitã ddin pperspectiva aactualã, decizia de a-i acorda titlul de doctor
honoris causa, venitã din partea Universitãþii din Cluj, aceeaºi
universitate care în 1957 l-a exmatriculat pe motiv de... absenþe

nemotivate, pentru cã fusese arestat, este mai mult decât o mãsurã reparatorie.
Este o elegantã reverenþã în faþa celui care, neclintit în credinþa sa, ºi-a dedicat
viaþa ºi opera idealului convieþuirii în bunã înþelegere ºi acceptare reciprocã.

Valoarea simbolicã a acestei recuperãri ne confirmã odatã în plus valabilitatea
crezului sãu neclintit: „Fantezia lui Dumnezeu depãºeºte toate previziunile
noastre”. Se-nchide astfel un cerc, vicios la propriu ºi la figurat, ºi se deschide
în acelaºi timp o perspectivã nouã asupra puterii nemãsurate a cuvântului,
mai puternic decât ura, atunci când e folosit cu rãspundere ºi cumpãnire.

Claritatea pe care o aduce aceastã recunoaºtere oficialã ne aduce ºi pe noi
cu un pas mai aproape de idealul acelei normalitãþi dupã care România tânjeºte
de o sutã de ani, dupã ce elitele ei au fost suprimate sistematic, cu îndârjire
dictatã de raþiuni politice dezumanizante. Avem nevoie de modele, ca de aer!
E o mare uºurare sã constatãm cã, deºi procesul acestei renaºteri spirituale
nu poate fi accelerat din afarã, pânã la urmã protagoniºtii adevãraþi ai istoriei
îºi aflã locul meritat, pe vârfuri, chiar dacã uneori e nevoie de decenii pânã
când se înfãptuieºte acest ideal. 

Limba NNoastrã ccea RRomânã
Grigore VVieru

Sãrut vvatra ººi-aal eei nnume
Care vveºnic nne aadunã,
Vatra cce-aa nnãscut ppe llume
Limba nnoastrã ccea rromânã.

Cânt aa PPatriei ffiinþã
ªi-aa eei rrodnicã þþãrânã
Ce-aa nnãscut îîn ssuferinþã
Limba nnoastrã ccea rromânã.

Pre ppãmânt sstrãvechi ººi mmagic
Numai ddânsa nni-ii sstãpânã:
Limba nneamului mmeu ddacic,
Limba nnoastrã ccea rromânã.

În aal llimbilor ttezaur
Pururea oo ssã rrãmânã
Limba ddoinelor dde aaur,
Limba nnoastrã ccea rromânã.
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D
e lla bbun îînceput
trebuie sspus cã
monografia Þinutul

Hotin în surse statistice ruseºti
din prima jumãtate a secolului
al XIX-lea, publicatã recent la
Editura Lexon-Prim, Chiºinãu,
este o lucrare monumentalã,

de 1056 de pagini, dedicatã poporului român din
Basarabia, cel atât de mult încercat de istorie de-a
lungul veacurilor. Autorul cãrþii este neobositul
Valentin Tomuleþ, scriitor ºi istoric literar, profesor
universitar la Facultatea de Istorie ºi Psihologie ºi
decan al Facultãþii de Arte Frumoase, Universitatea
de Stat din Moldova. 

Dincolo de efortul impresionant în realizarea cãrþii,
trebuie subliniat faptul cã autorul a scos la suprafaþã
lucruri din trecut care au stat ascunse prin diverse
arhive din mai multe þãri, multe dintre ele necunos-
cute pânã în prezent. Valentin Tomuleþ dedicã
aceastã monografie poporului moldovean, poporului
român din Basarabia ºi, nu în ultimul timp, conce-
tãþenilor din comuna Tabani, raionul Briceni, localitate
unde este nãscut (la 15 septembrie 1952). Totul este
realizat pentru ca omul acestui þinut sã-ºi cunoascã
trecutul istoric, plin de umilinþã ºi trãdare. Spune
autorul: „Publicând aceastã lucrare, ne-am gândit
în primul rând la cititorul simplu, dornic de a cunoaºte
istoria localã – elevul, studentul, profesorul, cetã-
þeanul, în particular, cel din mediul rural, care este
interesat sã aibã un rãspuns neîntârziat ºi lãmurit
la diferite chestiuni legate de istoria localitãþii în care
s-a nãscut ºi locuieºte, rãspuns pe care nu-l poþi
obþine decât din lucrãri speciale, dar pe care, din
pãcate, nu le are la îndemânã, nu le cunoaºte ºi nici
nu le poate gãsi…” În continuare, autorul menþioneazã
„politica de rusificare ºi deznaþionalizare promovatã
în Basarabia prin impunerea valorilor naþionale
ºi spirituale ruse, strãine, în detrimentul celor
autohtone”. Sunt prezentate fapte istorice petrecute
pe teritoriul Basarabiei în perioada dominaþiei þariste,
fiind pusã la îndemâna cititorului o întreagã gamã
de evenimente ce au marcat existenþa unui popor
în condiþii de ocupaþie („unde, dupã anexarea
în 1812 a Basarabiei la Imperiul Rus, administraþia
imperialã rusã colonizeazã provincia nou-anexatã cu
ruºi, ucraineni, bulgari, gãgãuzi, germani, elveþieni,
evrei etc., ca rezultat fiind schimbatã structura etnicã
a populaþiei din Basarabia”), depistate din surse
statistice inedite cu referire la localitãþile din fostul
judeþ Hotin la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi prima
jumãtate a secolului al XIX-lea, toate fiind preluate
din arhivele Republicii Moldova, Federaþiei Ruse
ºi Ucrainei. Este de menþionat dragostea cu care
autorul descrie caracterul basarabeanului care,
dupã secole de ocupaþie de marile imperii, încã
mai doreºte sã menþinã în viaþã tradiþiile ºi limba
strãmoºilor noºtri – limba românã. În acest context,
poporul basarabean trebuie sã-ºi cunoascã istoria
neamului, cu atât mai mult locuitorii zonei de nord
a Basarabiei (astãzi, în componenþa Republicii
Moldova ºi Ucrainei), precum ºi din alte regiuni
pierdute în urma actelor abuzive ºi ilegale. În acest
scop îi este pusã la dispoziþie lucrarea de faþã. 

I
ntervalul ccronologic aabordat în monografie
cuprinde, aºa cum scrie Valentin Tomuleþ,
„prima jumãtate a secolului XIX, ca limitã

inferioarã de hotar servind anul 1812, când, în urma
rãzboiului ruso-turc din anii 1806-1812, regiunea
dintre Prut ºi Nistru a fost anexatã la Imperiul Rus.
Limita cronologicã superioarã cuprinde mijlocul
secolului al XIX-lea, când, în urma rãzboiului Crimeei
(1853-1856), Rusia a fost nevoitã sã retrocedeze
Principatului Moldovei partea de sud a Basarabiei.
Limitele cronologice propuse înglobeazã o perioadã
cu adânci transformãri, care au influenþat semnificativ
evoluþia vieþii social-politice a regiunii dintre Prut ºi
Nistru, transformãri dictate de ruperea acesteia în
1812 din cadrul unui sistem social-economic ºi politic
(cel al Principatului Moldovei) ºi încorporarea ei
forþatã în cadrul altui sistem (cel al Imperiului Rus).
În aceºti ani, în viaþa economicã ºi în structura
socialã a Basarabiei intervin schimbãri radicale,
determinate de politica cu caracter pronunþat
antinaþional promovatã de þarism ºi de mãsurile

de colonizare ºi deznaþionalizare întreprinse de
administraþia imperialã rusã în vederea includerii
provinciei în sistemul economic ºi politic al Imperiului
Rus, evenimente care vor avea efecte pronunþate
asupra Basarabiei. Deºi, limitele cronologice ale
cercetãrii cuprind prima jumãtate a secolului al
XIX-lea, totuºi, pentru a putea face comparaþiile ºi
generalizãrile de rigoare, am fost nevoiþi sã depãºim
atât limita inferioarã, cât ºi cea superioarã a cercetã-
rii. Pentru limita inferioarã, când Principatul Moldovei
era un stat integru, paralelele respective vor începe
cu anii ’60-’70 ai secolului al XVIII-lea, când rãzboa-
iele ruso-turce din anii 1768-1774 ºi 1787-1791 au
influenþat puternic procesele demografice din
Principat, iar limita
superioarã coincide
cu reformele liberale
în Basarabia din anii
’60-’70 ai secolului al
XIX-lea, impactul lor
fiind unul vãdit asupra
proceselor demogra-
fice, economice ºi
sociale din regiune.”

S
tructuratã îîn
7 ccapitole ºi
18 subcapito-

le, studii introductive,
abrevieri, zeci de
anexe, lucrarea în
sine se centreazã pe
studiul monografic
dedicat þinutului/
judeþului Hotin din
prima jumãtate a secolului XIX: împãrþirea adminis-
trativ-teritorialã ºi, nemijlocit, analiza sistemului
administrativ ºi fiscal al Basarabiei în prima jumãtate
a secolului al XIX-lea; recensãmintele ºi statisticile
oficiale privind demografia Basarabiei, realizate de
cãtre Imperiul Rus din acea perioadã, acestea
reflectând pe viu atitudinea meschinã în planificarea
ºi implementarea politicilor economice, sociale ºi
fiscale de dezvoltare, cât ºi pentru desfãºurarea
diferitor activitãþi administrative pe teritoriul basara-
bean; în mod aparte, sunt realizate studii detaliate
de ordin demografic, social ºi economic care au avut
loc în þinutul/judeþul Hotin în diferite perioade de timp,
privite în context basarabean general ºi local, iar cele
de ordin regional – în contextul a trei gubernii din
Novorosia (Herson, Taurida ºi Ekaterinoslav), date
statistice depistate în diverse fonduri de arhivã din
Moldova, Ucraina, Federaþia Rusã; dinamica popu-
laþiei din satul Tabani, judeþul Hotin, ºi situaþia
localitãþilor din þinutul Hotin privind acele schimbãri
cantitative care s-au produs sub raport numeric;
multe alte aspecte ce þin de teritoriul ºi populaþia
Basarabiei. Din analiza statisticilor realizate de cãtre
Imperiul Rus în 1820 se poate extrage o informaþie
extrem de vastã ºi preþioasã despre populaþia
þinutului Hotin din acea vreme. Materialul factologic
identificat include în cel mai amãnunþit mod date
din 145 de localitãþi din þinutul Hotin, spre exemplu,
privind anul populãrii localitãþii, numele proprietarului,
legenda provenienþei; numãrul de mãnãstiri, biserici,
ºcoli, clãdiri ce aparþineau statului ºi persoanelor
particulare, hanuri, cârciumi, beciuri, magazine, mori
ºi uzine; numãrul de vite, de stupi de albine, de livezi
ce aparþineau locuitorilor, numele persoanelor de sex
masculin-capi de familii, numãrul de burlaci, vãduve,
vãduvi, mazili, ruptaºi ºi bejenari, informaþii despre
proprietarul sau arendaºul moºiei satului, numãrul de
soldaþi instruiþi ºi cine este comandantul lor etc. Este
important de menþionat cã datele statistice realizate
în anul 1820 au fost depozitate în fondul Guvernului
Regional al Basarabiei ºi al Arhivei Naþionale a
Republicii Moldova, care, ca ºi cele din 1821, sunt
inedite, fiind descoperite în fondurile Arhivei de Stat
din regiunea Cernãuþi, Ucraina. Importanþa acestor
statistici constã în faptul cã atestã influenþa politicii
imperiale ruse asupra proceselor migraþioniste din
þinut. Cât despre statisticile din 1825 cu referire la
þinutul Hotin, ºi nu numai, datele au fost descoperite
în Arhiva Istoricã Militarã de Stat din Rusia – fondul
Arhiva Militaro-ªtiinþificã, în care erau adunate
informaþii deosebit de preþioase despre numãrul

de persoane de sex masculin ºi de sex feminin
pentru urmãtoarele categorii sociale – þãrani, clerici,
mazili, þigani ºi evrei, dar ºi despre starea economicã
a satelor la momentul respectiv. Un lucru foarte intere-
sant este cã evidenþa statisticã a fost efectuatã de
ofiþeri ai departamentului militar, concomitent cu
selectarea materialului pentru secþiunea specialã
„Descrierea militaro-statisticã a Basarabiei”, aceasta
fiind conceputã în 1826, însã rãmasã în manuscris.
În consecinþã, avem un studiu nespus de valoros,
cu relatãri preþioase, extrem de interesante, bine
argumentate. De altfel, autorul spune: „Poziþia peri-
fericã a Basarabiei în sistemul economic ºi politic al
Imperiului Rus a determinat în mare parte atitudinea
vãdit discriminatorie faþã de aceastã provincie a
autoritãþilor centrale, care au limitat drepturile ºi
posibilitãþile autohtonilor, în fond ale moldovenilor.
Ca rezultat, lipsa de unitate statalã ºi independenþã
naþionalã, dominaþia politicã ºi exploatarea econo-
micã, crearea unor stãri sociale cosmopolite de
cãtre Imperiul Rus au influenþat direct acest proces.
Þarismul a promovat în Basarabia o politicã de
rusificare ºi deznaþionalizare prin impunerea valorilor
naþionale ºi spirituale ruse, strãine, în detrimentul
celor autohtone…” Totodatã, autorul cãrþii menþio-
neazã: „Documentele depistate sunt traduse în limba
românã. Principiul de bazã în reproducerea docu-
mentelor a fost respectarea cu stricteþe a formei
primare, de aceea documentele traduse redau
întocmai conþinutul originalului. Documentul de bazã
– tabelul – este publicat integral, fãrã prescurtãri sau
omisiuni. În interesul unei cât mai exacte transcrieri,
s-a menþinut redarea exactã a materialului factologic
înregistrat în document.” 

M
onografia Þiinutul HHotiin îîn ssurse sstatiistiice
ruseºtii…… este o lucrare foarte actualã ºi
necesarã timpurilor noastre, deoarece prin

intermediul acesteia poporul român din Basarabia
poate sã-ºi reaminteascã istoria trecutului nefericit.
Privind acest subiect, autorul vine cu convingeri
ferme: „Primul lucru cert într-o investigaþie ºtiinþificã,
atunci când încercãm sã supunem analizei orice
problematicã legatã de istoria Basarabiei în epoca
modernã sau, mai corect spus, sub dominaþie þaristã,
este lipsa sau absenþa totalã a memoriei. Cum putem
vorbi în acest sens de un adevãr istoric, cum putem
aprecia destinul unui popor ºi/sau al unei þãri dacã
uitãm (sau ne facem cã uitãm) de regimurile care
s-au perindat în timp ºi au promovat ideologii
criminale ce ºi-au propus sã extermine limba românã,
cultura, datina ºi tradiþia strãbunã româneascã,
poporul român? Din diverse motive, de partid,
ideologice, de clan, egoiste, de interes meschin,
de incompetenþã etc., nu s-a fãcut suficient pentru
a condamna regimurile imperiale, pentru a informa
ºi a convinge societatea ºi comunitatea internaþiona-
lã, în baza unor cercetãri temeinice, în legãturã cu
etnocidul la care a fost supusã etnia românã din
Imperiul Rus ºi URSS. Când spunem cã nu existã
o memorie colectivã despre ceea ce s-a întâmplat cu
acest pãtimit popor de-a lungul secolelor, ne referim
în primul rând la faptul cã ºtim încã prea puþin sau
aproape deloc despre soarta Basarabiei ºi a basara-
benilor sub ocupaþia þaristã începând cu 1812, deºi
suntem de acord cu faptul cã nu s-a fãcut nimic
considerabil sau aproape nimic pentru recuperarea
memoriei istorice, în pofida faptului cã referitor la
istoria Basarabiei au fost scrise nu puþine lucrãri.
Conºtientizãm, desigur, cã problemele cu care se
confruntã Republica Moldova astãzi sunt o consecinþã
nefastã a trecutului, inclusiv a actului ilegal ºi abuziv
sãvârºit la 1812 de Imperiul Rus, prin care acesta
a anexat jumãtatea esticã, cea mai bogatã ºi fertilã
parte a Principatului Moldovei, trunchiind o þarã
ºi dezbinând un popor. Jurnalistul Silviu Tãnase
constatã cã 180 din ultimii 200 de ani au fost trãiþi
de românii basarabeni sub dictaturi sau regimuri
autocrate: 106 ani sub dominaþie imperialã rusã/
þaristã, câþiva ani de dictaturã carlistã ºi 48 de ani
sub regimul imperial sovietic (1940-1941, 1944-1991).
Urmare – lipsa de libertate a gândului a generat
atrofierea conºtiinþei ºi a memoriei, în cazul basara-
benilor – a memoriei de neam ºi Þarã, de Þara-
Mamã…” 

Þinutul HHotin îîn sstatistici rruseºti
Gallina MMARTEA
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S
trãbãtut dde uundele PPrutului, bântuit încã
de stafiile istoriei, bãtrânul oraº Cernãuþi
e ºi astãzi romantic ºi frumos, pãstrând

pe strãzile sale parfumul poeziei. Situat în vestul
Ucrainei ºi în nordul nostalgicei noastre Bucovine,
are o suprafaþã de 153 de kilometri pãtraþi ºi
o populaþie de aproximativ 259.400 de locuitori
ucraineni, ruºi, români (circa 20%), moldoveni,
evrei, germani, polonezi ºi alte minoritãþi. 

E atestat documentar din anul 1408, când
domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, a acordat
privilegii unor negustori din Lwow, ºi are un trecut
la fel de zbuciumat ca al tuturor teritoriilor româneºti.
Începând cu anul 1775, oraºul a fost integrat
Imperiului Habsburgic ºi populat cu germani,
evrei ºi polonezi, limba germanã impunându-se
în acest teritoriu.

În anul 1849, Cernãuþi era capitalã a Ducatului
Bucovinei ºi abia dupã încã aproape ºaptezeci
de ani, în 1918, a revenit, cum era drept ºi firesc,
României.

Ca întotdeauna, în urma marilor rãzboaie, þãrile
mici sunt râvnite ºi împãrþite dupã bunul plac al
cuceritorilor: în iunie 1940, prin Pactul Ribbentrop-
Molotov, regiunea Cernãuþi a intrat în componenþa
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste Ucrainene.

I-a fost redatã României din 1941 pânã în 1945,
când a intrat din nou în posesia U.R.S.S. Ucrainene,
pânã la dizolvarea Uniunii Sovietice, în anul 1991.
Acum oraºul aparþine Ucrainei. 

Timpul, însã, îºi urmeazã cursul firesc, indiferent
la gândurile de orice naturã ale oamenilor ºi acest
fenomen e valabil ºi pentru Cernãuþi, acolo unde
în urmã cu peste o sutã cincizeci de ani îl purtau
paºii pe acela care avea sã devinã steaua
cãlãuzitoare a limbii române.

F
rumosul ooraº nu ºi-a pierdut farmecul de-a
lungul anilor ºi încã ne invitã sã-i admirãm
arhitectura, centrul vechi, obiectivele

culturale ºi istorice. Universitatea, elegantã, rafi-
natã, impunãtoare, ca o reginã în mijlocul supuºilor,
pãstreazã aceeaºi atmosferã sãrbãtoreascã (ori
aºa simþim noi de fiecare datã când participãm
la un eveniment important) ºi ne mândrim cu faptul
cã scriitorul ºi lingvistul Sextil Puºcariu, decan al
Facultãþii de Filosofie din Cernãuþi, este român, cã
tot acolo ºi-a desãvârºit studiile luându-ºi doctoratul
în teologie scriitorul Gala Galaction, cã a studiat
acolo ºi compozitorul Ciprian Porumbescu, cel care
a ºi condus corul Societãþii Culturale a studenþilor
români din Cernãuþi. Universitatea, construitã de
împãratul Franz Joseph în anul în 1875, se aflã
pe locul Seminarului Teologic. Acolo, unde era ºi
Facultatea de Teologie, îºi aveau reºedinþa mitropoliþii
bucovineni. Clãdirea actualã e construitã prin anii
1920-1922 de cãtre guvernul României ºi a purtat
o vreme, dupã Unirea din 1918, numele regelui
Carol l. Sãlile universitãþii sunt splendide, adevãrate
opere de artã. Numele unora provin de la culorile
ce le împodobesc sau de la evenimente remarcabile
din istoria oraºului. În Sala Roºie, cu tapiþerie de
mãtase, predominã aceastã culoare veselã, revigo-
rantã, optimistã. Sala Albastrã se remarcã prin
nuanþa candidã a cerului, Sala Sinodalã, unde
s-a votat în anul 1918 Unirea Bucovinei cu România,

se mai numeºte, în cinstea acestui eveniment, ºi
Sala Unirii. Sunt, de asemenea, impresionante porþile
boltite, coloanele, arcadele ºi zidurile clãdirilor din
interior, unde predominã rozul ºi roºul-cãrãmiziu.
Clãdirea principalã este fosta reºedinþã mitropolitanã.
O bisericã frumoasã din corpul aceleiaºi importante
instituþii de învãþãmânt superior, care are acum
ºaisprezece facultãþi, e mai mereu plinã de credin-
cioºi. Ceva mai în spate existã ºi un parc dendro-
logic. Aceastã atracþie turisticã a oraºului (azi,
Universitatea Naþionalã „Iuri Fedkovici”) aparþine
patrimoniului U.N.E.S.C.O. 

Teatrul Naþional, datând din 1905, unde a debutat
marele actor Grigore Vasiliu Birlic (a studiat în acest
oraº dreptul ºi artele dramatice), poartã azi numele
scriitoarei Olga Kobileanska. Primãria, Gara Centralã,
Catedrala Sfântul Nicolae, Biserica Armeneascã,

Palatul Hurmuzachi-Logothetti, Monumentul Eroilor
Români, Muzeul Municipal, Muzeul de Artã,
Monumentul Armatei Roºii, Centrul Cultural Român
Eudoxiu Hurmuzachi, Muzeul Diasporei sunt alte
obiective care nu trebuie ocolite în Cernãuþi. În piaþa
Primãriei, traversând un parc frumos îngrijit, existã,
de asemenea, un monument interesant: în spatele
statuii poetului ucrainean Taras ªevcenko se aflã
fântâna artezianã cu un zid frumos colorat în cinstea
eroilor naþionali ºi tot pe acest zid este ºi modelul
documentului care atestã înfiinþarea oraºului Cernãuþi
de cãtre domnitorul Alexandru cel Bun. 

S
e ccuvine ssã nne aamintim cu emoþie de casa
lui Aron Pumnul ºi de mormântul acestuia,
unde sunt depuse, de asemenea, cu fior

ºi nostalgie, flori la fiecare eveniment important din
viaþa românilor bucovineni. Aceste strãzi pietruite ale
oraºului au purtat ºi paºii altor personalitãþi de origine
românã: regizorul Ion Bostan, compozitorii Tudor
Flondor ºi Roman Vlad, istoricul Ion Nistor, folcloristul
Ion G. Sbierea, fraþii Hurmuzachi, cântãreaþa de
operã Viorica Ursuleac, pianistul Carol Miculi, Florin
Piersic, actorul nostru îndrãgit, care a copilãrit o
vreme la Cernãuþi, solista de muzicã popularã Sofia
Vicoveanca, Ambrosiu Dimitrovici, publicist, membru
fondator al Academiei Române, fizicianul Radu
Grigorovici, scriitorul Modest Morariu, matematicianul
Gheorghe Vrãnceanu, jurnalistul Mircea ªerbãnescu,
Isidor Bodea, primul medic ºef al Spitalului de copii,
Iancu Flondor, militant pentru drepturile românilor

din Bucovina, dramaturgul
Victor Ion Popa, actorul Miºu
Fotino, pãrintele Dumitru
Stãniloaie, prof. doctor Ilie
Luceac, Alexandrina Cernov,
membrã de onoare a Academiei Române ºi mulþi alþii. 

Î
mi aamintesc ccã pprimele zzile ale lui septembrie
2018 s-au dovedit senine ºi calde, gata sã-l
omagieze pe Eminescu ºi limba noastrã cea

românã. Graþioasa statuie a poetului a fost inundatã
de soare, de muzicã ºi bucurie, dar mai ales de flori,
coroane, ofrande, glastre ce îmbujorau privirile
participanþilor la eveniment. 

Fiinþeazã acolo Societatea pentru Cultura
Româneascã „Mihai Eminescu”, coordonatã de
jurnalistul Vasile Bîcu ºi aceasta deschide larg porþile
fiecãrei ediþii a sãrbãtorii naþionale „Limba Noastrã
cea Românã”, mai întâi la statuia poetului ºi în
continuare în sala Filarmonicii de Stat „Dmitro
Hnatiuc”. Oaspeþi de onoare aduc omagiu poetului
nepereche, frumuseþii fãrã egal a graiului nostru
ºi amintesc importanþa evenimentului, lanseazã
cãrþi ºi demonstreazã faptul cã viersul românesc
nu are frontierã. 

De nenumãrate ori bucovinenii au subliniat nevoia
de colaborare cu românii din cele trei þãri surori ºi
faptul cã guvernul României nu se implicã ori se
implicã foarte puþin în susþinerea bucovinenilor de
peste graniþã. În Cernãuþi, unde predominã populaþia
ucraineanã ºi rusã ºi unde numai pe alocuri se mai
vorbeºte româneºte, este nevoie de cãrþi ºi manuale
în limba românã, aºa încât se impune ca noi, cei
de aici, sã punem ºi acolo umãrul la promovarea
limbii române ºi a valorilor noastre culturale.

Mergând agale pe strãzi, se aud ºi voci tinere
de ucraineni stârnindu-ºi chitara ºi manifestându-se
împotriva genului de activitãþi despre care povestesc.
Deºi populaþia se dovedeºte paºnicã, amabilã,
sensibilã, profund religioasã, pare-se cã existã,
ca peste tot, extremiºti.

Chiar dacã populaþia acestui oraº românesc
a fost deznaþionalizatã de cãtre puternicul Imperiu
Austro-Ungar, nu trebuie sã uitãm cã timp de peste
patru sute de ani de la înfiinþarea sa, în secolul al
XIV-lea, pânã la ocupaþia austro-ungarã, acest teri-
toriu a fost pãmânt românesc. În secolul al XVI-lea
acolo erau numai români, dar mai târziu aceºtia au
fost declaraþi abuziv cetãþeni ucraineni. Sã nu uitãm,
de asemenea, cã în anul 1848 aici s-au refugiat mulþi
revoluþionari din Moldova ºi Þara Româneascã,
militând pentru prosperitatea naþionalã.

A
vem ddrepturi mmari îîn BBucovina ºi îmi place
sã cred cã omenirea a învãþat din eveni-
mentele trecutului cã pacea între oameni

nu e doar o poveste la care viseazã altruiºtii
ºi de care egoiºtii râd.

Sunt ºi rãzboaie care se câºtigã paºnic ºi oºteni
care luptã pânã la ultima suflare pe tãrâmul de aur
al limbii române pentru a-i recuceri prestigiul în faþa
lumii întregi, pentru a-i pãzi ºi pãstra frumuseþea ºi
unitatea în toate plaiurile româneºti. Este ºi aceasta
o modalitate de a milita pentru înfãptuirea sfântului
nostru vis de Unire într-o Românie fãrã frontiere.
Dumnezeu sã ne ajute!

Limba nnoastrã ccea rromânã
e iiubitã ººi lla CCernãuþi

Marria CCHIRTOACÃ

C
u pprofundã ddurere ppentru ttrecutul iistoric al românilor din Basarabia,
autorul continuã: „La începutul secolului al XIX-lea, Rusia, pentru prima
oarã în istoria cuceririlor teritoriale pe direcþia sud-vesticã, anexeazã

o regiune ce nu-i aparþinea ºi la care nu avea niciun drept, cu populaþie nerusã.
Pentru a justifica acest act ilegal ºi abuziv, istoriografia rusã a expus diferite
concepþii ºi teorii. Aceste concepþii ºi teorii, preluate ulterior de istoriografia
sovieticã moldoveneascã, privind intenþia nobilã de «eliberare a populaþiei
ortodoxe de sub jugul odios otoman», sunt false ºi vulnerabile ºi nu rezistã
niciunei critici în cazul românilor basarabeni, întrucât acestora nu le-a fost
acordatã libertatea promisã, iar populaþia s-a pomenit sub o altã dominaþie
politicã, exercitatã de o putere de aceeaºi credinþã creºtin-ortodoxã. Pentru
justificarea acestui rapt teritorial, istoriografia rusã ºi cea sovieticã au cãutat
sã prezinte argumente, cât de cât plauzibile, care pe parcurs s-au dovedit a fi
adevãrate falsuri… Nici Basarabia anexatã nu a prosperat sub aspect economic
pe durata celor 106 ani de ocupaþie rusã, ea fiind una dintre cele mai sãrace
regiuni (gubernii) din Imperiu, cu o infrastructurã economicã inferioarã faþã de

guberniile limitrofe. Cea mai gravã consecinþã a actului de la 1812 a constituit-o
însã înstrãinarea, pentru o perioadã îndelungatã, a românilor basarabeni de
neamul românesc, cu toate consecinþele dezastruoase, cea mai dureroasã
fiind conservarea unei stãri de subdezvoltare a populaþiei majoritare ca urmare
a lipsei desãvârºite a instruirii în limba maternã.”

Cele scrise de Valentin Tomuleþ în monografie ar putea fi retranscrise aici
în totalitate, deoarece sunt lucruri nespus de preþioase ºi pe care poporul trebuie
sã le cunoascã. Deºteptarea unui popor poate fi obþinutã numai prin lecturarea
unor asemenea cãrþi care trezesc sentimentul de unitate naþionalã, de conºtiinþã
naþionalã, demnitate naþionalã – toate reprezentând conþinutul prin care se
manifestã atitudinea omului faþã de întreaga diversitate a valorilor naþionale.
În consecinþã, aceasta este o lucrare foarte actualã ºi extrem de utilã pentru
societatea basarabeanã de astãzi, care este atât de divizatã ºi influenþatã de
diverse orientãri politice atât din interior, cât ºi din afara þãrii. Sã-i mulþumim
domnului Valentin Tomuleþ pentru aceastã monografie de mare preþ ºi, totodatã,
sã-i dorim succese cât mai frumoase în realizarea altor acþiuni nobile.
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A
fi ppoet nnaþional
înseamnã sã fii
nu numai cel care

a atins pragul de sus al
perfecþiunii artistice, ci sã
reprezinþi nãzuinþele neamului

tãu. Eminescu a primit acest titlu din partea românilor
(germanii l-au numit pe Goethe poet naþional, dar
ºi pedagog naþional), motiv pentru care detractorii
sãi i-au contestat acest atribut, deranjant pentru
ei, neiubitori de valori naþionale. Aº aminti doar
pe semnatarii de la Dilema (nr. 265, 27 februarie-
5 martie 1998): Rãzvan Rãdulescu, T.O. Bobe,
Pavel Gheo Radu, Cristian Preda, Virgil Nemoianu,
Moses Rosen, Ion Bogdan Lefter, Z. Ornea, Mircea
Cãrtãrescu, ªerban Foarþã, Cezar Paul-Bãdescu –
unele nume necunoscute publicului cititor, dar care
au fost încununaþi pentru aceste opinii cu Premiul
Naþional (ºi cu bani) „M. Eminescu” sau cu funcþii
politice (cazul europarlamentarului Cristian Preda),
inºi care au încercat în cel mai autentic stil
neostalinist sã-l execute pe Eminescu. (Vezi Tudor
Nedelcea, O nouã încercare de sacrificare a lui
Eminescu sau „Despãrþirea de Eminescu”, în Tudor
Nedelcea, Eminescu, prefaþa de Mihai Cimpoi, cuvânt
înainte de Th. Codreanu, postfaþa de Victor Crãciun,
Bucureºti, Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã,
2013, pp. 233-245.) 

Eminescu a fost înnobilat cu titlul de poet naþional
nu numai pentru cã e cel mai mare poet român (cel
puþin pânã la acea datã), dar a îmbrãþiºat ºi alte
domenii de activitate necesare tânãrului stat român,
unit în 1859 ºi independent în 1877: teologia,
filosofia, economia politicã, sociologia, statistica,
dar ºi istoria, determinându-l pe N. Iorga sã-l
caracterizeze astfel: „Eminescu stãpânea cu
desãvârºire cunoºtinþa trecutului românesc
ºi era perfect iniþiat în istoria universalã, nimeni
din generaþia lui n-a avut în acest grad instinctul
adevãratului înþeles al istoriei, la nimeni el nu s-a
prefãcut ca la dânsul într-un element permanent
ºi determinant al întregii lui judecãþi. E uimit cineva
astãzi, la capãtul atâtor cercetãri minuþioase ºi pline
de rãbdare, dupã adãugirea unui imens material de
informaþie ºi atâtor sforþãri ale criticii, când constatã
cât înþelegea acest om, ºi gânditorul politic trebuie
sã admire ce mare era puterea lui de a integra
faptele mãrunte ºi trecãtoare ale vieþii contempo-
rane în maiestoasa curgere a dezvoltãrii istorice.”

I
ubindu-ººi ccu ssinceritate þþara, el a fixat ºi
canoanele acestui patriotism: „Cu cât ne iubim
mai mult patria ºi poporul nostru, cu atât vom

trebui sã ne înarmãm mintea cu o rece nepãrtinire
ºi sã nu surescitãm cugetarea, cãci uºor s-ar putea
ca sã falsificãm vederea acestei cãlãuze destul de
credincioase ºi sã ne agitãm cu vehemenþã prin
întuneric, în luptã cu fantasme. Inimã foarte caldã
ºi minte foarte rece se cer de la un patriot chemat
sã îndrepteze poporul sãu, ºi fantasmul iubirei patriei,
cel mai aprig fanatism, nu opreºte defel ca creierul
sã rãmâie rece ºi sã-ºi îndrepteze activitatea cu
siguranþã, sã nimiceascã adevãrata cauzã a rãului
ºi sã o stãpâneascã cu statornicie de fier.” (N. Iorga,
Istoria literaturii româneºti contemporane, vol. VII.
Literatura în serviciul politicii, în  N. Iorga, Eminescu,
Iaºi, Editura Junimea, 1981, p. 269. Vezi ºi Tudor
Nedelcea, Eminescu, istoricul, Craiova, Fundaþia
Scrisul Românesc, 1998. Vezi ºi Mihai Cimpoi,
Mihai Eminescu. Dicþionar enciclopedic, ediþia a II-a,
revãzutã ºi adãugitã, Chiºinãu, Edit. Gunivas, 2018.)
ªi nu avea la data scrierii acestui articol decât 20
de ani! „A fi «naþionalist» în epoca lui Eminescu –
argumenteazã acad. Ioan-Aurel Pop (Eminescu
ºi Transilvania. Locul românilor în Europa. Lecþia
de românism a românilor de la rãsãrit, Cluj-Napoca,
Editura  Eikon, 2014, p. 11), însemna a-þi iubi în chip
neþãrmurit þara ºi poporul ºi a lupta pentru libertatea
naþionalã. Acesta era unul dintre cele mai înalte
idealuri morale posibile, exprimate numai de spiritele
cele mai alese.”

Conºtient de greutatea ºi responsabilitatea
cuvântului scris, precum altãdatã cronicarii

moldoveni, de rolul educativ ºi formativ al istoriei,
Eminescu a poposit asupra unor personalitãþi ºi epoci
de istorie, propunându-ºi un program de reconstrucþie
istoricã, de revalorificare a fãuritorilor de neam
românesc. Chiar dacã nu ºi-a strâns toate studiile
ºi articolele într-un volum, contemporan cu
A.D. Xenopol, el a elaborat un mic curs de istorie
naþionalã (Convorbiri literare, 1 aug. 1876, p. 168),
promis ziariºtilor de la oficiosul liberal Românul,
condus de o altã mare personalitate a vremii,
C.A. Rosetti, cu care se afla într-o beneficã polemicã.

„Panule, ºtii tu cã în lumea aceasta nu este nimic
mai interesant decât istoria poporului nostru, trecutul
lui tot, tot este un ºir neîntrerupt de martiri?”, îi scrie
el lui Gh. Panu (Gh. Panu, Amintiri de la „Junimea”
din Iaºi, vol. I, Bucureºti, 1971, pp. 379-380). Asupra
acestor martiri s-a oprit Eminescu, analizându-le
acþiunile în context panromânesc ºi european,
începând cu etnogeneza limbii ºi poporului nostru
pânã la ultimele evenimente ale anului 1888,

publicate în revista Fântâna Blanduziei (I, nr. 4,
25 dec. 1888, p. 1).

Un element de bazã al trãiniciei ºi rezistenþei
românilor de-a lungul vremurilor ºi în gura marilor
imperii a fost (ºi este) unitatea sa etnicã ºi lingvisticã.
Eminescu laudã revista Albina Carpaþilor pentru
„propãºirea fonetismului în Transilvania”, demers
ºtiinþific considerat de el „un puternic mijloc pentru
a pãstra vechea noastrã avere naþionalã: unitatea
în limbã ºi o normã unicã în
pronunþie”. (Foaie literarã, în
Curierul de Iaºi, 26 aug. 1877,
p. 2)

A
firmând uun mmare aadevãr:
„nu noi suntem stãpânii
limbii, ci limba este

stãpâna noastrã”, sau cã „limba
românã este, formal, cea mai
pur romanicã din câte existã”,
Eminescu se dovedeºte ºi un bun
lingvist. Constatã cã „existã multe
indicii, atât în numirile localitãþilor
ºi râurilor, precum ºi în alte împre-
jurãri, cari denotã o unitate a
neamului românesc preexistentã
formaþiunilor statelor noastre”.
(Timpul, 6, nr. 72, 1 apr. 1881,
p. 1) O unitate datã de „acel
neam de oameni, cu acel tip etnic
care, revãrsându-se deoparte din
Maramureº, de alta din Ardeal,
au pus temelia statelor române
în secolul al XII-lea ºi al XIV-lea
ºi care prin caracterul lui înnãscut,
au determinat soarta acestor þãri
de la 1200 ºi pânã la 1700”, cãci,
„o unitate atât de pronunþatã
a limbei dovedeºte însã o unitate
de origini etnice”. (Ibidem)

„Unitatea actualã a limbei
vorbite” a gãsit în Matei Basarab
un domnitor-decident, ºi aceastã
unitate lingvisticã este întregitã
de obiceiul pãmântului, dreptul
lor propriu (Jus Olachale sau

Olacharum), întrucât „acasã la dânsa, limba
româneascã este o bunã gospodinã ºi are multe de
toate”. Aceastã unitate a fost ºi o pavãzã, un scut de
apãrare împotriva imperiilor vecine, în special pentru
românii transilvãneni, „cãci politiceºte putem fi
despãrþiþi, dar unitatea noastrã de rasã ºi de limbã
e o realitate atât de mare ºi de energicã, încât nici
ignoranþa, nici sila n-o pot tãgãdui. Ei, sã nu fi trãit
Matei Basarab, nici Teofan al Ardealului, nici Varlaam
al Moldovei, sã nu fi fost suta a ºaptesprezecea cu
eroii ºi cugetãtorii ei, vã puteþi bate joc de noi încã
mult timp, dar astãzi nu se mai poate. Astãzi, limba
este una de la Cotnar pânã în Cetatea Albã de lângã
Nistru, de la Hotin pân-în Graniþa militarã, azi datina
e una, rasa e una ºi etnologic e unul ºi acelaºi
popor, care nu mai doarme somnul pãmântului
ºi a veacurilor.” (Timpul, 3 apr. 1882, p. 1)

Astfel încât este legitimã dreptul românilor de a li
se respecta „limba, datina, divinitatea noastrã etnicã,
bunurile conºtiinþei noastre”. (Timpul, 1 apr. 1882, p. 1)

B
iserica eeste, în concepþia eminescianã,
instituþia cu merite incontestabile în pãstra-
rea unitãþii lingvistice ºi etnice a poporului

român: „Biserica? Creaþiunea aceasta eminamente
naþionalã a unui Iuga Vodã, carele la 1399 încã
o face neatârnatã de orice ierarhie bisericeascã
sau lumeascã, Biserica lui Mateiu Basarab ºi a lui
Varlaam, maica spiritualã a neamului românesc, care
a nãscut unitatea limbei ºi unitatea etnicã a poporului,
ea care domneºte puternic dincolo de graniþele
noastre ºi e azilul de mântuire naþionalã în þãri unde
românul nu are stat”. (Timpul, 29 mai 1883, p. 1)

Eminescu este printre primii cãrturari români care
au demonstrat necesitatea construiri unei catedrale
pentru neamul românesc (Timpul, 5, nr. 143, 4 iul.
1881, p. 1; vezi ºi Tudor Nedelcea, Eminescu, pp.
334-335), caracterul naþional al Bisericii. „Biserica
ortodoxã a Rãsãritului a luat la români o formã
deosebitã de aceea a altor biserici: ea nu e numai
o comunitate religioasã, ci totodatã naþionalã”
(Timpul, 6/18 sept. 1889, p. 1); „am vorbit de bise-
rica naþionalã îndeosebi, nu de legea ortodoxã, ºi de
deosebirile ce biserica noastrã le are, nu în dogme,
dar în spiritul ºi atitudinea ei, de celelalte biserici”
(Timpul, 10 sept. 1880, p. 1). 

Micul ccurs eeminescian 
de iistorie nnaþionalã

Tudorr NNEDDELCEA

Doinã
Mihai EEminescu

De lla NNistru ppân-lla TTisa
Tot rromânul pplânsu-mmi-ss-aa
Cã nnu mmai ppoate sstrãbate
De-aatâta sstrãinãtate.
Din HHotin ººi ppân-lla MMare
Vin mmuscalii dde-aa ccãlare,
De lla MMare lla HHotin
Mereu ccalea nne-oo aaþin;
Din BBoian lla VVatra-DDornii
Au uumplut oomida ccornii
ªi sstrãinul tte ttot ppaºte
De nnu tte mmai ppoþi ccunoaºte;
Sus lla mmunte, jjos ppe vvale,
ªi-aau ffãcut dduºmanii ccale,
Din SSãtmar ppân’ îîn SSãcele
Numai vvaduri cca aacele.
Vai dde bbiet rromân ssãracul!
Îndãrãt ttot ddã cca rracul,
Nici îîi mmerge, nnici sse-nndeamnã
Nici îîi eeste ttoamna ttoamnã,
Nici ee vvara vvara llui
ªi-ii sstrãin îîn þþara llui.
De lla TTurnu-nn DDorohoi
Curg dduºmanii îîn ppuhoi
ªi ss-aaºazã ppe lla nnoi;
ªi ccum vvin ccu ddrum dde ffier
Toate ccântecele ppier,
Zboarã ppãsãrile ttoate
De nneagra sstrãinãtate.
Numai uumbra sspinului

În uuºa ccreºtinului.
Îºi ddezbracã þþara ssânul
Codru –– ffrate ccu rromânul ––
De ssãcure sse ttot ppleacã
ªi iizvoarele îîi sseacã ––
Sãrac îîn þþarã ssãracã!

Cine-aau îîndrãgit sstrãinii
Mânca-ii-aar iinima ccâinii,
Mânca-ii-aar ccasa ppustia
ªi nneamul nnemernicia!

ªtefane, MMãria TTa,
Tu lla PPutna nnu mmai ssta,
Las-aarhimandritului
Toatã ggrija sschitului,
Lasã ggrija ssfinþilor,
În ssama ppãrinþilor,
Clopotele ssã sse ttragã
Ziua-nntreagã, nnoaptea-nntreagã,
Doar ss-aa-nndura DDumnezeu
Ca ssã-þþi mmântui nneamul ttãu!
Tu tte-nnalþã ddin mmormânt
Sã tte-aaud ddin ccorn ssunând
ªi MMoldova aadunând.
De-ii ssuna ddin ccorn oo ddatã
Ai ss-aaduni MMoldova ttoatã,
De-ii ssuna dde ddouã oori
Îþi vvin ccodrii-nn aajutor,
De-ii ssuna aa ttreia ooarã
Toþi dduºmanii oor ssã ppiarã,
Din hhotarã îîn hhotarã ––
Îndrãgi-ii-aar cciorile
ªi sspânzurãtorile!



Centenarul MMarii UUniri

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul IIX ��� Nr. 112 ((97) ���Decembrie 220182244

A
cest sspirit ººi ccaracter nnaþional a fost
demonstrat prin tipãrirea cãrþilor bisericeºti
în limba naþionalã, cu efecte benefice pentru

destinul ºi individualitatea culturii române: „Biserica
ºi domnii noºtri [...] au pus a se traduce cãrþile
bisericeºti în limba româneascã, au introdus limba
poporului în bisericã ºi stat în locul celor strãine
hieratice. Dacã chiar ar fi existat înclinãri de dialec-
tizare a limbei noastre, ele au încetat din momentul
în care Biserica au creat limba literarã, au sfinþit-o,
au ridicat-o la rangul unei limbi hieratice ºi de stat.
Din acel moment trãsãtura de unitate a devenit ºi
a rãmas ºi naþionalitatea, pe când înainte românul
înclina a confunda naþionalitatea cu religia”. (Ibidem.
Pe larg, în Tudor Nedelcea, Eminescu ºi cugetarea
sacrã, Craiova, Fundaþia Scrisul Românesc, 2000.)

În micul curs de istorie naþionalã pe care-l
elaboreazã pentru adversarii ideii naþionale, conform
cãruia „naþionalitatea trebuie sã fie simþitã cu inima,
nu vorbitã numai cu gura”, Eminescu are în vedere
„ideea unitãþii morale a naþiunei noastre”, care a stat
la baza organizãrii sãrbãtoririi lui ªtefan cel Mare
la Putna, cum se menþiona în apelul din 4 martie
1870, unitate „în care însã cugetele se vor unifica –
cugetele demne a[le] lucrãrilor, astfel încât pe viitor
lucrãrile noastre toate sã aibã una ºi aceeaºi þintã,
astfel ca unificarea direcþiunei noastre spirituale sã
urzeascã de pe-acuma unitatea destinelor noastre.
Sã facem faptele sã pãtrundã toatã viaþa noastrã
naþionalã. Sã fim conºtienþi de situaþiunea noastrã
cu lumea, de datoriile cãtre ea ºi cãtre noi înºine.
În trecut ni s-a impus o istorie, în viitor sã ne-o
facem noi.” (M. Eminescu, Opere, vol. IX, Bucureºti,
Editura Academiei, 1980, p. 443)

În Notiþã asupra proiectatei întruniri la mormântul
lui ªtefan cel Mare la Putna, Eminescu constatã
cu amãrãciune cã dezbinarea românilor „e unul din
cele mai mari defecte ale prezentului”, astfel încât
„trebuinþa cea mai mare” constã într-o „singurã
direcþiune a spiritului pentru generaþiunea ce creºte”,
generaþia sa având datoria ca „îndatã ce au cunoscut
rãul, au cugetat ºi la remedii contra lui”. (Convorbiri
literare, 15 sept. 1870, p. 1)

Dureros e cã poporul român este, începând
cu secolul al XIV-lea, „totdeauna dezbinat înãuntru,
dezbinat în politica sa faþã cu vecinii”. (Convorbiri
literare, 1 aug. 1876, p. 70)

Din punctul de vedere al necesitãþii unitãþii
naþionale, al propãºirii culturii ºi cultivãrii identitãþii
etnice, el judeca acþiunile domnitorilor noºtri,
surprinzându-ne prin profunzimea ºi corectitudinea
caracterizãrii acestora.

P
rimul ddomnitor urcat pe treptele unirii
a fost, se ºtie, Mihai Viteazul, eroul cãrþii lui
N. Bãlcescu, Istoria lui Mihai-Vodã Viteazul,

elogiatã de el (în care „figura voievodului românesc
iese în prosceniu, vitejeascã ºi mândrã ºi vrednicã
de a se coborî din strãlucita viþã a Basarabilor”.

O abordare pertinentã ºi obiectivã priveºte
„legarea de glie” a þãranului român de cãtre
domnitorul unificator, abordare atestatã aproape
un veac mai târziu de istoricul C.C. Giurescu.
(Probleme controversate în istoriografia românã,
Bucureºti, Editura Albatros, 1977, pp. 74-75:
„«Aºezãmântul» sau «legãtura» lui Mihai Viteazul
nu este un act unic, izolat. El se înseriazã în ºirul
de mãsuri similare luate atât în Þara Româneascã
sau Muntenia, cât ºi în Moldova, mãsuri potrivit
cãrora stãpânii rumânilor sau vecinilor fugiþi nu-i
mai puteau revendica ºi aduce înapoi, dacã fuga
se produsese înainte de un anumit termen. În
cazul «aºezãmântului» lui Mihai, termenul a fost
pustiitoarea expediþie din 1595 a lui Sinan paºa ºi
recensãmântul fiscal subsecvent. [...] Aºadar, Mihai
Viteazul nici n-a introdus, nici n-a consfinþit rumânia.”)
Ca un autentic istoric, Eminescu studiazã originea
ºi evoluþia proprietãþii agrare în context istoric,
demografic ºi economic al stãrii þãrãneºti, „ajungând
la concluzia cã în Ardeal ºi în Þara Româneascã
glebae adscriptio e introdusã, din cauze curat
temporare ºi de oportunitate, de Mihai Viteazul”.
(Timpul, 6 mart. 1882, p. 1) Condiþiile aºezãrii
locuitorilor este explicatã: „Ieºind din locurile
pãmânteºti, câºtigate prin merite rãzboinice, ºi
aºezându-se pe moºia altuia, câºtigatã tot prin
asemenea merite, el transigea în privirea condiþiilor
aºezãrii, pãstrându-ºi un singur lucru caracteristic
pentru un popor eroic: libertatea personalã. Chiar

când ia arma în mânã n-o face pentru a cuceri
proprietatea nobilului, ci pentru a restabili condiþiile
primitive cu care s-a aºezat prin liberã tranzacþie
pe acea proprietate.” Aºadar, „proprietarul e liber
pe proprietate, þãranul pe munca sa ºi pe averea
mobiliarã”, astfel încât „acest om fenomenal prin
vitejie ºi prin minte, aceastã jertfã tragicã a unui
mercenar de rând ca Basta”, introduce glebae
adscriptio. „Un act nedrept se va zice – continuã
Eminescu comentariul –, care ridica libertatea
personalã”. Dar el motiveazã cu argumente gestul
domnitorului: „Tot pãmântul þãrii acesteia la început
domnesc a fost; proprietatea absolutã nu existã
în zilele mele. Noi, Domnul, þi-am dat acest pãmânt,
dar þi l-am dat cu rezerva cã-l vei exploata în anume
condiþiuni. Aceste condiþiuni sunt pozitive dupã
obiceiul pãmântului: parcelarea în ferme, cu dreptul
de dijmã ºi o zi de lucru pe sãptãmânã. Þie-þi trebuie
muncã? Bine. Þi-o dau. Dar mie-mi trebuie popor,
pentru cã am de purtat rãzboaie ºi nevoie de con-
tribuabili. De aceea-l leg pe pãmântul tãu pe acest

popor ºi oricât s-ar înmulþi, tu sã-i dai pãmânt.”
Ce mai constatã Eminescu? „Ceea ce-i uimitor
în documentele noastre vechi ºi-þi umple inima
de duioºie ºi iubire este profunda naivitate ºi bunã-
credinþã de cari sunt dictate. Oamenii, poate unde
erau de aceeaºi rasã ºi înrudiþi fizic ºi moraliceºte,
nu erau numai cuminþi, ci ºi binevoitori [...]. Astfel ºi
mãsura lui Mihai Vodã era de-o mare bunã-credinþã.”

Efectul acestei mãsuri constã în creºterea
demograficã (la douã milioane de locuitori)
ºi a veniturilor populaþiei (la 200.000 de galbeni),
beneficiarul de drept fiind Matei Basarab, „care
culege fructele semãnate de marele ºi nefericitul
predecesor”.

M
eritul uuriaº îînsã aal aacþiunii domniei sale –
înþelepte ºi progresiste – constã în unirea
pentru prima datã în istoria românilor,

a tuturor consângenilor sãi, intitulându-se „cu tâlc”,
„domnul Þãrii Româneºti, al Ardealului ºi a toatã Þara
Moldovei”, apreciat de contemporani ca un „spirit
renascentist, un restitutor Daciae”. (Ioan-Aurel Pop,
Istoria românilor, ediþia a II-a, Bucureºti/Chiºinãu,
Editura Litera Internaþional, 2011, p. 98. În prefaþa
intitulatã Cum scria Mihai Viteazul? la vol. Scrieri
de Mihai Viteazul, ediþie îngrijitã, note ºi bibliografie
de Tudor Nedelcea, Editura Scrisul Românesc,
1993, Marin Sorescu scria: „Asumându-ºi energia
împotrivirii la rãu prin vitejie ºi jertfã, Mihai Viteazul
e un principiu de funcþionare a poporului român.
Peste tot, în scrisorile sale, este conºtient de perico-
lele care îl pândesc, de faptul cã este în centrul unui
viespar de intrigi ºi trãdãri. La rându-i a ºtiut, cu
abilitate, multã vreme, sã dejoace planurile vrãjma-
ºilor, vãzuþi ºi nevãzuþi. Ce n-au izbutit pãgânii au
sãvârºit creºtinii, în faþa cãrora, cum am vãzut, inima
sa se-nmoaie, iar sabia se aratã cu zãbavã” (p. 11).
Adrian Pãunescu, în Capul de la Torda, 1979, a
surprins, uimitor, destinul mãreþului voievod ºi al
neamului sãu: Nu mai acuzaþi strãinii cã ne taie
domnitorii,/ Cã intimideazã Þara cu guverne
provizorii./ Eu atât aº vrea sã aflu, arãtându-ne
obrazul:/ Totuºi, unde-au fost românii, când
a fost tãiat Viteazul?)

În concepþia lui Eminescu, „Mihai Viteazul
a izbutit sã împreune sub stãpânirea sa trei þãri
ºi sã pregãteascã întemeierea unui stat român
mai puternic; a fost însã destul ca Mihai Viteazul
sã moarã pentru ca planul urzit de dânsul sã
se prãbuºeascã. Statul român de astãzi a trecut

însã prin mai multe zguduiri ºi rãmâne statornic,
fiindcã are douã temelii: conºtiinþa românilor ºi
încrederea marilor naþiuni europene.” (Timpul, 10
febr. 1878, p. 1)

Un alt domnitor preþuit, cu argumente istorice,
a fost Alexandru Ioan Cuza ºi „guvernul de emanci-
pare politicã ºi socialã”. (Timpul, 25 martie 1883, p. 1)
Cuza Vodã, pe care autorul Luceafãrului l-a vizitat în
ianuarie 1870, la Döbling, în exil, este o emanaþie a
revoluþiei paºoptiste, „inteligent mai presus de toate”,
în contrast cu N. Vogoride, candidat la domnie, în
1859, utilizând însã „mijloace nu tocmai puritane”.
Polemica pe marginea personalitãþii lui Cuza o poartã
cu V. Boerescu, care a þinut un discurs la Ateneul
Român, la 14 februarie 1882, publicat ulterior în
oficiosul liberal Românul. Cuza a înfãptuit, împreunã
cu M. Kogãlniceanu, reforme pozitive, progresiste,
europene, chiar dacã a lovit „într-o clasã, dar a întins
mâna pentru a ridica pe þãrani, clasa productivã a
þãrii”. Dizolvând Adunarea Electivã a Principatelor
Unite, la 2 mai 1864, pentru cã se opunea legiferãrii
reformei agrare ºi a legii electorale (pe care liberalul
Boerescu o condamnase), a împroprietãrit þara „c-o
a cincea parte din teritoriul ei, de pe care Cuza Vodã
a alungat acele adunãturi de bizantini sodomiþi”.

F
orþarea aabdicãrii llui CCuza, la 11 februarie
1866, este consideratã de Eminescu
„o infamie ºi o laºitate”, prezicând cu

amãrãciune, cã „vor trece veacuri ºi nu va exista
român cãruia sã nu-i crape obrazul de ruºine de
câte ori va rãsfoi istoria neamului sãu la pagina
lui 11 februarie ºi stigmatizarea acelei negre felonii
va rãsãri pururea în memoria generaþiilor, precum
în orice an rãsare iarba lângã mormântul vândutului
Domn”. (Timpul, 27 febr. 1882, p. 1) Cu atât mai mult
cu cât între trãdãtori se aflau ºi militari care ºi-au
încãlcat jurãmântul (Timpul, 21 mai 1882, p. 1), prilej
trist pentru Eminescu de a constata cã „dacã vom
cerceta istoria rãsturnãrii lui Cuza, vom afla cã
aproape toþi conspiratorii, afarã de câþiva amãgiþi,
erau strãini. Strãinii au adus un strãin.”

Grigore Ghica III, deºi nu este un domnitor
glorificat precum ªtefan cel Mare, Vlad Þepeº, Matei
Basarab, C. Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu, a
reþinut atenþia lui Eminescu prin curajul sãu de a nu
ceda Bucovina în 1775. Este portretizat de Eminescu
ca o „figurã bãrbãteascã din istoria þãrei noastre,
deosebitã cu totul de umbrele efemere ale fanarioþilor.
[...] Vedem pe acelaºi bãrbat plin de dezinteresare,
închinând viaþa sa binelui public, simplu în obiceiuri,
isteþ la minte, cumpãnit la vorbã, energic în fapte,
acelaºi bãrbat care, domnind sub alte împrejurãri
decât acelea de slãbiciune a patriei sale, ar fi devenit
o podoabã a veacurilor, nu un martir. E drept cã
pentru crearea unui om mare trebuieºte conlucrarea
a doi factori: unul este acela al împrejurãrilor, al
doilea este caracterul ºi inteligenþa persoanei
istorice.” (Curierul de Iaºi, 3 oct. 1876, p. 2)

Gestul „bãrbãtesc”, dar fatal al domnitorului
Grigore Ghica III, este dat drept pildã de patriotism
ºi îndemn la unire ºi unitate a neamului românesc:
„Popor românesc, mari învãþãturi îþi dã þie aceastã
întâmplare! Dacã fiii tãi ar fi fost uniþi totdeauna,
atunci ºi pãmântul strãmoºesc rãmânea unul ºi
nedespãrþit. Dar veacuri de dezbinare neîntreruptã
te-au adus la slãbiciune, te-au adus sã-þi vezi
ruºinea cu ochii. Nu merge la mormintele domnilor
tãi cu sãmânþa dezbinãrii în inimã, ci precum mergi
ºi te împãrtãºeºti cu sângele Mântuitorului, astfel
împãrtãºeºte-þi sufletul tãu cu reamintirea trecutului;
fãrã patimã ºi fãrã urã între fiii aceluiaºi pãmânt,
cari oricât de deosebiþi ar fi în pãreri, fraþi sunt,
fiii aceleiaºi mume sunt.” (Ibidem)

S
unt iidei dde oo sstringentã aactualitate ºi ele ar
trebui revalorificate în anul primului Centenar
al Marii Uniri. Eminescu este sincer interesat

de aceste probleme, discursul sãu politic „este pus
în slujba ideii naþionale, fãrã nicio rezervã, cu toate
pasiunile ºi cu toate armele spiritului. De aici tonul
înalt al articolului, caracterul aproape dramatic
al demonstraþiei, în fine, radicalismul ºi, uneori,
excesele opiniei sale”, cum comenteazã unul dintre
cei mai competenþi eminescologi ºi editori, Eugen
Simion (Introducere la Mihai Eminescu, Opere.
Poezii, Bucureºti, Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã
ºi Artã, 2013, P. LIX).
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Preot NNiculae II. ªªerbãnescu, Voiievodul MMiihaii
Viiteazzul, AApãrãtor aal bbiiseriiciiii sstrãbune ººii uuniifiicator
al nneamuluii rromânesc. PPremiise ººii aargumente ppentru
canoniizzare, Arhiepiscopia TTârgoviºtei, 22018 

Acest volum, ajuns la cea de a treia ediþie, repre-
zintã strãdania iscusitului profesor, istoric, teolog
ºi patriot Niculae ªerbãnescu de a evidenþia latura
spiritualã a Marelui Voievod, aprofundând importanþa
deosebitã pe care acesta a avut-o în afirmarea
Bisericii strãbune, în apãrarea Creºtinismului
ºi a Europei, într-o epocã marcatã de rãzboaie
si conflicte, tensiuni si controverse, dar ºi de
un atac fãrã precedent la fundamentele creºtine
ale continentului nostru.

Lucrarea evidenþiazã ºi calitãþile spirituale
deosebite ale Voievodului Mihai Viteazul, accentuând
personalitatea sa religioasã, faptele credinþei sale ºi
tot ceea ce a contribuit la ctitorirea unei personalitãþi
româneºti ºi creºtine depline, volumul conþinând bine
fundamentate argumente pentru canonizarea sa.

În acest An Centenar al Marii Uniri, Voievodul
Mihai Viteazul ni se dezvãluie ca fiind unul dintre
cei mai importanþi precursori ai acestui strãlucit
ideal naþional, fiindcã el este primul mare unificator
al teritoriilor româneºti. (ÎPS Nifon, arhiepiscop
ºi mitropolit, în Precuvântare)

Academia RRomânã, Lucrãriile cconferiinþeii
iinternaþiionale RRomâniia ººii EEveniimentele IIstoriice
diin PPeriioada 1199144-1199200. DDesãvârºiirea MMariiii UUniirii ººii
ÎÎntregiirea RRomâniieii, Ateneul RRomân, 118 sseptembrie
2018. VVolum ccoordonat dde aacad. VVictor VVoicu,
Bucureºti, 22018

Reluãm în continuare Argumentul care deschide
volumul ºi Cuprinsul.

Conferinþa internaþionalã România ºi evenimentele
istorice din perioada 1914-1920. Desãvârºirea Marii
Uniri ºi întregirea României, organizatã de Academia
Românã sub înaltul Patronaj al Preºedintelui þãrii,
a fost gânditã ca un eveniment-omagiu adus tuturor
celor care, acum o sutã de ani, au contribuit
la desãvârºirea statului naþional unitar român.

Ne bucurãm sã salutãm prezenþa, la aceastã
manifestare ºtiinþificã, a unor strãluciþi istorici, în
frunte cu Preºedintele Academiei Române, acad.
Ioan-Aurel Pop. alãturi de care se aflã prestigioºi
specialiºti din Europa ºi Statele Unite, care, prin
anvergura viziunii lor, vor sintetiza ºi ilustra, dupã
100 de ani, importanþa ºi relevanþa evenimentelor
din perioada 1914-1920, pentru Europa ºi chiar
pentru întreaga lume ºi, nu în ultimul rând, pentru
România întregitã.

Reflectarea în spaþiul cultural-istoric contemporan
a consecinþelor evenimentelor din perioada vizatã
reprezintã puncte de reper, de reflecþie ºi de interes
constant nu numai pentru români, ci ºi pentru
întreaga Europã.

Sacrificiile, diplomaþia ºi înþelepciunea oamenilor
de decizie din acele vremuri sunt impresionante
ºi de neuitat.

Generaþiile prezentului ºi viitorului, prin cunoaº-
terea ºi înþelegerea profundã a acelor vremuri, trebuie
sã-ºi edifice convingerea cã Marea Unire ºi întregirea
României în anul astral al istoriei noastre – 1918 –
nu a fost un capriciu al istoriei, a unor întâmplãri
conjuncturale ori un dar al marilor puteri, ci conse-
cinþa fireascã ºi inevitabilã a luptei seculare a
românilor pentru unitate naþionalã, a sacrificiilor

întregului popor, care a susþinut ideea realizãrii
unitãþii statale depline. Unirea aceasta – avea sã
afirme marele om politic, artizan al biruinþelor de
acum un veac, Ion I.C. Brãtianu – izvorãºte din
puterea de viaþã a poporului, din vitejia soldaþilor
noºtri, din voinþa hotãrâtã a românilor de pretutindeni.

Conferinþa de astãzi are tocmai rolul de a sublinia
sacrificiile imense fãcute de-a lungul anilor grei, ai
celei dintâi conflagraþii mondiale, de poporul român,
pentru înfãptuirea visului de veacuri – desãvârºirea
unitãþii naþionale.

Suntem convinºi cã distinºii noºtri invitaþi, prin
comunicãrile lor, vor aduce noi elemente menite sã
sublinieze rolul armatei române în marea conflagraþie
mondialã de acum un veac, strânsele legãturi cu
Aliaþii, eforturile personalitãþilor politice ºi diplomatice,
a oamenilor de ºtiinþã la evenimentele dintre anii
1914-1920, care, prin fidelitatea lor faþã de dreptate
ºi adevãr, vor rãmâne pe veci în memoria românilor.

Este un suprem omagiu pe care îl dedicãm
Centenarului Marii Uniri. (Acad. Victor Voicu)

Cuprins: Acad. Victor Voicu, vicepreºedinte
al Academiei Române, Argument; Acad. loan-Aurel
Pop, preºedintele Academiei Române, Cum s-a
fãurit România modernã: treptele edificiului naþional;
Prof. Michael Metzeltin, membru titular al Academiei
Austriece de ªtiinþe, membru de onoare al Academiei
Române, De ce a fost posibilã constituirea României?
Devenirea României ca stat naþional; Prof. Jean-Paul
Bled, Universitatea Sorbona din Paris, Le Journal de
guerre du capitaine Marcel Fontaine; Prof. Francesco
Guida, Universitatea din Roma, Primul Rãzboi
Mondial ºi o filierã istoriograficã italo-românã;

Prof. Hans-Christian Maner, Universitatea „Johannes
Gutenberg" din Mainz, Germania, Primul Rãzboi
Mondial în Ardeal ºi în România prin lentila unor
militari ºi istorici din mediul german; Prof. Keith
Hitchins, membru de onoare al Academiei Române,
Universitatea din Illinois, SUA, Romanian Aspirations
and American Policy: Ion I.C. Brãtianu and Woodrow
Wilson in Paris, 1919; Prof. Dennis Deletant, Univer-
sitatea din Georgetown, Washington, SUA, România:
Creating the Nation-State, 1918 and Beyond;
Prof. Paul Michelson, Universitatea din Huntington,
Indiana, SUA, Greater România and the Post-World
War New Normal; Prof. Josef Wolf, Institutul pentru
Istoria ºi Geografia Regionalã a ªvabilor Dunãreni,
Tübingen, Loialitãþi în schimbare. Remodelarea
identitarã a minoritãþii germane din România dupã
Primul Rãzboi Mondial, 1918-1922; Dr. Florian
Kührer-Wielach, Institutul pentru Cultura ºi Istoria
Germanã din Sud-Estul Europei, Universitatea
„Ludwig Maximilian" din München, Viziunea de
la Alba Iulia ºi realitatea interbelicã. O perspectivã
(trans)regionalã.

Dan DDrãgoi, ccoordonator, 19918. JJurnal dde RRãzzboii.
Mãrturiiii ddiin ttranºeele îîntregiiriiii nneamuluii. OO ffasciinantã
iincursiiune îîn lliiniia îîntâii ppovestiitã dde ddoii eeroii aaii
Priimuluii RRãzzboii MMondiial, Tipãrit lla AArtPrint SSRL,
Piteºti, 22018

Pe pagina de gardã gãsim: „Note zilnice
din Rãzboiul de întregire a neamului românesc.
Sublocotenent Gheorghe Bãdescu. Însemnãri
din companie. Sublocotenent Nicolae ªuþa”.

În deschiderea cãrþii, „în loc de prefaþã”, apare
urmãtorul text al ÎPS Calinic Argeºeanul:

Dupã cum vã este cunoscutã Istoria Românilor,

din toate timpurile ºi locurile, ostaºii ºi ofiþerii Armatei
Române au apãrat cu vrednicie frumuseþea lumii
vãzute din România.

Documentele istorice ale timpului ne stau
drept mãrturie despre suprema jertfã a românilor
de a-ºi apãra Þara de nãvãlirea altor neamuri
asupra noastrã. Aºa cum Domnul nostru Iisus
Hristos, a Cãrui Sfântã înviere o prãznuim în fiecare
an ºi în fiecare zi a omului este Cel care S-a jertfit
pe Cruce ºi ne-a curãþat de pãcatul strãmoºesc
ºi de toate pãcatele omenirii, dar ºi ale fiecãruia, în
parte, împãcându-ne cu Dumnezeu Cel Atotputernic,
pentru totdeauna, aºa ºi ostaºii români, în toate rãz-
boaiele, ºi-au jertfit viaþa nevinovatã pentru apãrarea
României ºi împlinirea visului de veacuri: Unirea
cea Mare a tuturor românilor într-un Stat Naþional, de
sine stãtãtor, în concertul celorlalte naþiuni ale lumii. 

În jurnalele de rãzboi ale Reginei Maria, Gheorghe
Bãdescu de la Slãnic, Nicolae ªuta din Domneºti,
Argeº, precum ºi în rapoartele de zi de pe toate
fronturile plaiurilor româneºti, ni se aratã, la lumina
zilei, jertfele de vieþi omeneºti, prãbuºirea oraºelor,
a caselor, distrugerea naþiunii, orfanii de rãzboi
ºi sutele de mii de vãduve, pierderea de bunuri,
bolile contagioase, mutilaþii de rãzboi ºi alte traume,
tragedii ºi spaime de tot felul.

Acesta a fost preþul plãtit în istorie pentru Unirea
cea Mare a tuturor românilor de sub îndelungatele
stãpâniri strãine! Moaºtele ostaºilor români de la
Mausoleele din Mãrãºeºti ºi Mateiaº din Muscelul
Argeºului, toþi ostaºii cãzuþi pe câmpurile de luptã ºi
aºezaþi sub glie în cimitirele de pe întinsul României
ºi în cele din Europa, aºteaptã învierea cea dreaptã
ºi luminoasã, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel înviat
a treia zi din mormânt, întâmpinându-i în gloria
împãrãþiei Luminii Sale Veºnice! La împlinirea unui
secol de la Unirea cea Mare a tuturor românilor,
aducem cinstire memoriei celor ce s-au jertfit pentru
o Românie liberã ºi fericitã, izbãvitã de toate durerile
veacurilor prin care a trecut.

Florian CCopcea, Memoriialul ppreoþiilor rromânii ddiin
Priimul RRãzzboii MMondiial 1199166 –– 119918, Editura GGrafix,
Craiova, 22018

În lucrarea noastrã Memorialul preoþilor români
din Primul Rãzboi Mondial 1916-1918 ne-am propus
sã reconstituim, în mãsura în care am avut ocazia sã
cercetãm unele documente microfilmate din perioada
1916-1919 (rolele 41516-41518) aflate in inventarul
Arhivelor Militare Române, fondul 4991 al Marelui
Cartier General/Serviciul Religios, biografiile ºi
activitãþile pastoral-misionare ale preoþilor care au
participat, într-un fel sau altul, la Prima Conflagraþie
Mondialã. Intenþia noastrã este ºi aceea de a reme-
mora „odiseea" unui rãzboi sfânt pentru Neam ºi
Þarã. Preoþii militari, adevãraþi eroi ai neamului
românesc, s-au aflat permanent în vâltoarea luptelor,
acolo unde ostaºii au dovedit cã sunt pregãtiþi pentru
supremul sacrificiu pentru pãstrarea fiinþei naþionale.
Preoþii i-au cãlãuzit întru credinþã, le-au oblojit rãnile
ºi sufletul, cel din urmã nu de puþine ori în pericol
de înstrãinare. 

Punctul de plecare în misiunea noastrã de
a identifica biografiile martirilor slujitori de altar ºi
de a-i elogia pe cei care au pus mai presus de orice
dragostea de Þarã ºi-a avut originea în Referatul
asupra activitãþii preoþilor de armatã în Campania
din 1916-1918, întocmit de ºeful Serviciului Religios
din Marele Cartier General, pr. iconom Constantin
Nazarie, aflat în Arhivele Militare Române, Marele
Stat Major, fond Secþia 6 Istoric, dosar 59, filele
21-54. Conform documentului citat, „din numãrul total
de 252 preoþi mobilizaþi, 135 sunt licenþiaþi în teologie,
10 sunt absolvenþi ai facultãþii de teologie, 70 sunt
cu seminarul complet, 19 cu 4 clase seminariale,
11 cu câte 2 ºi 3 clase secundare, restul de 6 pânã
la totalul de 252" neputând fi clasificaþi. Ar fi un
sacrilegiu dacã la aceastã statisticã nu am adãuga
cã ºi alþi 200 de preoþi rãmaºi în eparhii, refugiaþi
sau trimiºi în lagãre, nu au ezitat, la rândul lor, sã-ºi
facã datoria faþã de Patrie ºi faþã de cei care, prin
jertfa lor, au înfãptuit idealul tuturor românilor – unirea
provinciilor româneºti într-un singur stat unitar.
(Autorul, în prefaþa cãrþii)

Dintre ccãrþile CCentenarului 



Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul IIX ��� Nr. 112 ((97) ���Decembrie 220182266

Centenarul MMarii UUniri

R
odica SSmaranda VVulcãnescu este vãduva
fostului lider al organizaþiei anticomuniste,
naþionaliste ºi democrate româneºti „Graiul

Sângelui”, dr. Ion D. Vulcãnescu, vãr al lui Mircea
Vulcãnescu ºi coleg al aceluiaºi economist ºi filosof
interbelic, la Ministerul de Finanþe, în Guvernul
antonescian. Domnia sa este totodatã preºedinta
Fundaþiei „Ion D. Vulcãnescu – pentru o filosofie
sincreticã ºi democraticã”. Condamnat la 25 de ani
muncã silnicã, Ion D. Vulcãnescu – iniþial condamnat,
la 11 noiembrie 1946, la un an închisoare corecþio-
nalã ºi 50.000 de lei cheltuieli de judecatã – a suferit
ºaisprezece ani de temniþã comunistã. Luptãtor în
Miºcarea Naþionalã de Rezistenþã, doctor în matema-
tici, filosof oponent în timpul dictaturii ceauºiste,
yoghin ºi vindecãtor, nãscut la 4 august 1916 în
Buzãu, decedat la 8 noiembrie 1991 în Bucureºti,
Ion D. Vulcãnescu este autorul volumelor Calculul
probabilitãþilor ºi problema tragerilor (1942), Dincolo
de iluzii (1943), Breviar practic Hatha-Yoga (1975) –
publicate antum ºi Abecedar Hatha-Yoga (1995),
Rãspuns întârziat la o problemã de mesianism ºi
istorie (1999) ºi Sunt cel ce sunt (ajunsã la a treia
ediþie, în 2011), Câteva probleme despre absolut
(2013) º.a. – îngrijite postum de soþia sa.

Aflatã în permanent conflict cu Securitatea,
pânã la 1989, ºi cu Serviciul Român de Informaþii,
în continuare, pentru ºicanele la care cei doi soþi
au continuat sã fie supuºi fãrã încetare, Rodica
Smaranda Vulcãnescu ºi-a lansat pe 12 aprilie 2018,
la Universitatea Popularã „Ioan I. Dalles” din Capitalã,
în prezentarea lui Ion Coja, volumul intitulat Istoria
ca o pradã, apãrut la Editura bucureºteanã „Mica
Valahie”. În anul 2016, la aceeaºi editurã îi apãrea
studiul Vladimir Tismãneanu – ieri ºi azi – Încercãri
de clarificare a atitudinii Institutului „Elie Wiesel”,
confirmând apetenþa autoarei pentru teme ºi subiecte
controversate ale istoriei. Critic de teatru ºi film,
licenþiatã ºi în Drept, autoarea realizeazã, în aproape
400 de pagini ilustrate cu imagini de epocã, o vastã
panoramã „asupra unei noi dimensiuni a culturii care
urmãreºte crearea unui om antiuman” – cum scrie
chiar pe pagina a patra a cãrþii, venind astfel în
întâmpinarea Apelului lansat în februarie 2017 de
academicienii români ºi confirmat dupã opt luni la
scara întregului continent prin Declaraþia de la Paris.
O Europã în care putem crede (The Paris Statement.
A Europe We Can Believe In) – în fond, proteste ale
intelectualilor (primii fiind dintre academicienii români,
iar ceilalþi, treisprezece filosofi din zece state ale
Bãtrânului Continent) la adresa dezcreºtinãrii, dez-
naþionalizãrii ºi aservirii þãrilor europene în folosul
unor interese plutocratice mondiale, care cultivã
o „falsã Europã” ºi „o culturã a negãrii de sine” prin
nivelarea globalizatoare între naþiuni ºi popoare. 

C
artea cce îîmprumutã ooarecum titlul romanului
publicat la 1977 de Marin Preda este alcã-
tuitã din introducere, cinci capitole, anexe

substanþial alcãtuite pentru fiecare capitol ºi un
epilog. Citate ºi motto-uri extrase din opera dr. Ion
D. Vulcãnescu abundã. Întregul are þinutã academicã,
prezentând file de istorie româneascã mai puþin
cunoscutã, cenzuratã sau ocultatã, dupã cum a bãtut
ºi bate vântul istoriei. Din Introducere aflãm „câte
ceva despre istorie ºi (...) despre lumea de azi”, cu
precizarea cã volumul Istoria ca o pradã vorbeºte
„despre fapte pur ºi simplu ºi efectele lor” (p. 10),
precum predarea cãtre Stalin a vlasoviºtilor genera-
lului Andrei Vlasov de cãtre „britanicii democraþi”,
pentru a fi asasinaþi, sau negarea dupã 1989 a
crimelor comunismului „cu faþã umanã” de Stânga
europeanã. Concluzia: „Anti-Decalogul iniþiat dupã
revoluþia bolºevicã de comuniºti ºi necondamnat (...)
este generatorul adevãratelor ravagii fizice ºi spiritu-
ale cu care este confruntatã lumea” (p. 13). Este
amintitã declaraþia din 2015 a douãzeci ºi cinci de
rabini ortodocºi influenþi din Israel, Statele Unite ºi
Europa, ca posibilã cale de redresare spiritualã: „Sã
facem voinþa Tatãlui nostru din ceruri: cãtre un parte-
neriat între evrei ºi creºtini”. Autoarea subliniazã în
repetate rânduri rolul pozitiv al masonilor în evoluþia
istoriei românilor secolului al XIX-lea, pânã la sfârºitul
Primului Rãzboi Mondial, încununatã cu realizarea
Unirii Principatelor, cu precizarea cã „nu apartenenþa
la masonerie constituie un merit sau contrariul,
ci doar ceea ce face omul respectiv” (p. 31).

Capitolul I trateazã patriotismul românesc în
secolul al XIX-lea ºi pânã la sfârºitul Primului Rãzboi
Mondial – Unirea, cu marile figuri: Cuza, Bãlcescu,
Kogãlniceanu ºi „Statul unitar, naþional, suveran,
independent ºi indivizibil” – fãcând menþiunea
cã fragmente ale capitolului au fost comunicate
în anul 2010, în amfiteatrul „Ion Heliade Rãdulescu”
al Academiei Române, cu prilejul comemorãrii a
peste un secol de masonerie românã (p. 40), când
secretarul executiv al Conferinþei Mondiale a Marilor
Loji Masonice, Thomas Jackson, a fost invitat la
Bucureºti de Marea Lojã Naþionalã a României, cu
ocazia sãrbãtoririi a 130 de ani de la înfiinþare (p. 23). 

Capitolul II este ºi el o comunicare, susþinutã la
27 octombrie 2015, în acelaºi amfiteatru al Academiei,
la Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice Pãdurea spân-
zuraþilor – oglindã a Marelui Rãzboi: 50 de ani de
la premiera filmului regizat de Liviu Ciulei ºi 100 de

ani de la subiect
(p. 49). Este
comentatã starea
românilor ardeleni
dinainte ºi din
timpul Primului
Rãzboi Mondial,
conflagraþia care
a „zdrobit” proiectul
din 1905 al lui
Aurel Popovici
de „federalizare
a Imperiului Austro-
Ungar (crearea
Statelor Unite ale
Austriei Mari, cu
15 state autonome,
asemãnãtor mo-
delului SUA, dar
ºi a celui elveþian),
proiect curajos ºi
inteligent, respins

de Ungaria ºi fãrã niciun viitor dupã asasinarea
arhiducelui Franz Ferdinand care îl agrea” (p. 51).
Iar la p. 65, autoarea citeazã din Matila Ghyka, O
cronologie documentatã a istoriei românilor: „...Marele
Rãzboi din 1914, a cãrui origine se aflã în asasinarea
primului Habsburg care ºi-a dat seama cã salvarea
Imperiului austro-ungar nu stã în hegemonia minori-
tãþii maghiare (s. ns.) asupra aºa-numitelor rase
inferioare (croaþi, români, slovaci).” Din acest rãzboi
care a distrus patru mari imperii, Austro-Ungar, Þarist,
Otoman ºi German, s-a nãscut ºi a ieºit întãrit un
al cincilea: „monstrul marxist”, acest „cel dintâi stat
comunisto-bolºevico-marxist din lume”, care va dis-
truge „direcþia de dezvoltare umanistã ºi creºtinã sub
care Europa ºi-a impus supremaþia” din Antichitate
pânã în epoca modernã (p. 51). „Feudalismul întârziat
al societãþii maghiare”, stimulat de „Papalitate ºi
imperiali” încã din Evul Mediu, prin „acordarea de
privilegii induce în clasele conducãtoare maghiare
un complex de superioritate (transformat chiar într-o
ontologie)” care va fi cauza multor conflicte sânge-
roase care au culminat cu declanºarea rãzboiului. 

D
espre cceea cce CConstantin SSassu, doctor
în istorie la Viena, în Românii ºi ungurii,
premise istorice, la 1940, numea:

„o megalomanie morbidã ce lua uneori formele cele
mai groteºti, instinctul atavic de dominaþie al clasei
conducãtoare” maghiare, ce a condus nemijlocit la
cãderea regatului medieval maghiar ºi a fost cauza
pentru care „stãpânirea habsburgicã n-a reuºit sã
se consolideze nici sub formã absolutistã, nici sub
cea federalistã, nici sub cea constituþionalã ºi nici sub
cea dualistã” (pp. 53-56), lucrarea Rodicãi Smaranda
Vulcãnescu aduce numeroase precizãri extrase întot-
deauna din surse istorice concrete. Astfel, citând din
Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, cele scrise de
diplomatul, orientalistul ºi scriitorul englez Andrew
Archibald Paton, cãlãtor la 1849 în Ardeal, aflãm cã,
în ciuda statutului majoritar în Transilvania, românii
„au trãit secole de-a rândul în cea mai cumplitã robie
(...) pânã în timpul domniei împãratului Iosif. Astfel,
niciunui român nu-i era permis sã deþinã o funcþie.
Nu putea fi înfiinþatã nicio ºcoalã fãrã permisiunea
proprietarului de pãmânt. Niciun român nu avea
dreptul sã poarte cizme sau pantofi, ci doar opinci.
Niciun român nu poate purta haine brodate sau

cu blanã, ci doar din lânã
asprã. Niciun român nu are
voie sã poarte pãlãrie, ci doar
cãciulã de blanã. În oraº nicio
fereastrã a unui român nu
trebuia sã priveascã spre
stradã, ci doar în ograda
fiecãrei case. Niciunui român
nu-i era permis sã aibã
ºemineu” (p. 54). Cã, de asemenea, „dupã rãscoala
lui Gh. Doja (1514) se pune în aplicare Codicele
tripartit al lui Werboczy, care îi exclude total pe
români din viaþa publicã, politicã, socialã ºi culturalã,
legându-i de pãmânt în condiþiile unui sclavagism
care a impresionat chiar ºi pe cãlãtorii strãini” (p. 63);
precum ºi cã „persecutarea elementului românesc
în cadrul monarhiei dualiste dupã 1867 creºte treptat
ºi necruþãtor prin legile Dietei de la Budapesta, astfel:
1868 – legea Francis Deak privind naþionalitãþile,
românilor retrãgându-li-se toate drepturile obþinute
în 1863; 1878 – legea electoralã prin care li se
reduce reprezentativitatea în Dietã la o minoritate
nesemnificativã; 1879 – lege ºcolarã privind obli-
gativitatea limbii maghiare în toate ºcolile culminând
în 1907 cu legea contelui Albert Apony în acelaºi
sens, dar mult mai opresivã” (p. 64). O a doua ediþie
a cãrþii doamnei Vulcãnescu ar trebui sã precizeze
ºi alte fapte la fel de ignorate de programa de
învãþãmânt românesc la disciplina istoriei naþionale,
cum sunt retrocedãrile masive de pãduri, terenuri ºi
imobile care se fac azi fãrã niciun control (în Ardeal,
majoritatea cãtre urmaºii grofilor maghiari la putere
cu sute de ani în urmã, ca într-o acþiune de refacere
a stãpânirii „monarhiei dualiste”), fãrã nicio intervenþie
din partea a ceea ce numim „Statul unitar, naþional,
suveran, independent ºi indivizibil”, cum precizeazã
Constituþia din 2003 ºi autoarea (p. 38 ºi p. 39); un
alt jaf ce continuã în zilele noastre istoria ca o pradã!
De altfel, despre (întoarcerea la) „un nou/alt Ev
Mediu” au scris teologi ca Nikolai Berdiaev, istorici
ca Jacques Le Goff, oameni de ºtiinþã ca Jonathan
Huebner, poeþi ca Vintilã Horia; de ce n-ar face-o
ºi un jurist-critic de film? O precizare bine-venitã:
„De altfel, istoricii au constatat cã marea finanþã
germanã (alãturi de cea americanã), a contribuit
substanþial la finanþarea ºi victoria Revoluþiei
bolºevice” (p. 57). Autorizatã în domeniu, cercetã-
toarea R.S. Vulcãnescu subliniazã importanþa unitãþii
de literã ºi spirit a legiuirilor „strãvechi ºi substanþiale
care au circulat simultan în cele trei þãri române”,
asigurând astfel „o concepþie juridicã unitarã” activã
în legile scrise ºi în practica judiciarã, „precedând
astfel unirea [lor] politicã” (p. 61).

C
apitolul IIII ppune cchestiunea condamnãrii
Mareºalului Ion Antonescu în termenii unui
„test” propus contemporanilor (aºa-zis

„postdecembriºti”), mulþi dintre aceºtia mercenari
momiþi cu „promisiuni (onorate) de afirmare în viaþa
spiritual-culturalã a þãrii, spre a o scoate de pe
fãgaºul ei normal, pentru care mulþi, foarte mulþi
patrioþi au plãtit cu viaþa” (p. 71). Afirmaþia: „Ca la
români – la nimeni. Eroii neamului sunt transformaþi
în duºmanii neamului ºi în trãdãtori, iar trãdãtorii
în figuri glorioase, [...] o minciunã care fiind unanim
acceptatã urmeazã sã se transforme în «adevãr»,
ca ºi cum românii nu trebuie sã aibã nimic sfânt
de apãrat, spre a fi mai uºor de distrus”, precum ºi
acuzaþia de „colaborare a ºefului statului, monarh de
drept divin, cu fãuritorii dictaturii comuniste” (Mihai I –
Lucreþiu Pãtrãºcanu) au ca alegaþii principiile juridice
din Dreptul Internaþional Umanitar, din Codul civil
ºi cel penal, Dicþionarul Academiei, „Procesul marii
trãdãri naþionale”, cel de la Nürnberg ºi documentele
istorice aferente, dar ºi „normele morale” prevãzute
în Decalog (pp. 71-88). Invocând Protocolul I din
1977 al Convenþiei de la Haga, autoarea pledeazã
pentru rejudecarea procesului „Marii trãdãri naþio-
nale”, respectiv a „Antoneºtilor” ºi „antonescienilor”.
Între „teama de terorism”, evidentã azi, ºi „judecata
echitabilã”, ce nu pare a mai conta nicãieri în lume,
autoarea ridicã douã întrebãri alarmante: „Vor mai
marii ºi puternicii zilei sã acrediteze ideea cã tero-
rismul este singura cale de «dialog»?” ºi: „Metodele
nazismului învins ºi ale comunismului declarat
în mod mincinos mort au învins în politicã?”

Recurs lla iistoria ffuratã
MMiihhaaii PPOOSSAADDAA
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C
apitolul IIV, intitulat „Unde-i lege ºi tocmealã
ºi pãrere personalã”, explicã „profeþiile”
despre „noua ordine care vine de la Rãsãrit”

(p. 100), între care „Marea tainã de la Diveevo”,
atribuitã unui mare sfânt al Ortodoxiei Ruse, Serafim
de Sarov (ºi publicatã de Editura Mãnãstirii Noul
Neamþ în 2003), o „aºa-zisã profeþie («Antihristul ºi
Rusia») în care este preamãritã Rusia dupã criterii
sângeroase ºi imperialiste, lipsite cu desãvârºire de
duhul creºtin. Astfel, la pagina 33, aflãm cã «Rusia se
va contopi într-o unicã masã uriaºã cu toate celelalte
teritorii ºi neamuri slave ºi va alcãtui (...) temuta
ºi nebiruita împãrãþie ruseascã, a tuturor slavilor –
Gog ºi Magog – înaintea cãreia vor tremura toate
popoarele»” (pp. 99-100). Pentru realizarea „profeþiei”
(în fond, ambiþie stângist-imperialistã irepresibilã),
au fost urmate câteva etape. Mai întâi, sunt citate
îndemnurile agentului de influenþã sovietic Ilya
Ehrenburg – scriitor ºi jurnalist rus evreu, laureat
al Premiului Stalin (cf. ro.wikipedia.org), adresate
soldaþilor sovietici ajunºi în Germania: „«Germanii
nu sunt oameni. Dacã într-o zi nu ai omorât cel puþin
un neamþ, ziua e pierdutã pentru tine...! [...] Ucide,
ucide, în rasa germanã nu existã altceva decât rãul.
Niciunul dintre cei vii ºi niciunul dintre nenãscuþi nu
este altceva decât rãu. Foloseºte violenþa ºi distruge
mândria rasei acestor femei germane. Luaþi-le drept
prada ce vi se cuvine! Ucideþi când avansaþi cu
armata. Ucideþi, voi soldaþi eroici ai Armatei Roºii.
Majoritatea creºtinilor europeni sunt de partea
germanilor! Ei meritã acelaºi tratament!»” (pp. 92).
Pentru cei interesaþi, amintim cartea cu titlul Germany
must perish!/ Germania trebuie sã piarã! publicatã de
omul de afaceri/scriitor american Theodore Newman
Kaufman/ Theodore Nathan Kaufmann, în anul 1941,
în care autorul cerea sterilizarea tuturor germanilor
ºi redistribuirea proprietãþilor lor teritoriale. Derivatã
direct din îndemnul lui Ehrenburg, în mentalul colectiv
a crescut „vina istoricã” a poporului german, reparti-
zatã democratic tuturor popoarelor europene: „Lumea
liberã ºi-a autoimpus ºi acceptat sã i se inducã un
sentiment de vinovãþie istoricã ºi metafizicã extrem
de eficient ºi care a împiedicat-o pânã în prezent sã
condamne comunismul” (p. 91). „Minciuna, ura, frica,
crima, pilonii pe care s-au bazat societãþile totalitare,
sunt reactivate într-un mod uimitor ºi nepermis de
mass-media, primele trei fiind folosite cu mult succes
ºi de unele discursuri politice, la vedere” (p. 96).
Este dat exemplul „acuzãrii fãrã dovezi” în noiembrie
1945, consfinþitã în 1946 de însuºi Tribunalul de la
Nürnberg, a celor zece militari germani condamnaþi,
ºapte la spânzurare ºi trei la 20 de ani muncã silnicã
ºi dispãruþi în deportare, pentru cã ar fi împuºcat
câteva mii de ofiþeri polonezi de elitã în pãdurea de la
Katyn dupã înfrângerea Poloniei din 1939, masacrul
fiind în realitate comis de bolºevicii lui Stalin înainte
ca armata nazistã sã invadeze Polonia – lucru cunos-
cut de ruºii ce alcãtuiau instanþa Aliaþilor victorioºi
împreunã cu americanii, englezii ºi francezii care
i-au condamnat pe nedrept pe germani (pp. 96-98). 

Î
ndobitocirea ccu pprogram aa ddat rrezultate, încât
(citând ziarul Ziua din 12 iulie 2004, p. 16)
„«ruºii ºi americanii asociazã încã Germania cu

Hitler (ºi) estimeazã cã o serie din valorile societãþii
germane actuale au fundamente naziste, între aceste
valori numãrându-se disciplina, rigoarea, punctua-
litatea ºi educaþia [subl. autoarei]». Cum reacþia faþã
de aceste aberaþii a fost aproape inexistentã, nu
este de mirare cã a apãrut «corectitudinea politicã»
în loc de orice corectitudine logicã, moralã, istoricã
ºi culturalã” (p. 95). Europa, altãdatã creºtinã, este
pusã de neocomunism cu botul pe labe. Islamizarea
actualã a Germaniei ºi Europei pare consonantã
ambiþiilor profetice menþionate, precum ºi acceptãrii
vinovãþiei (auto?)impuse. Sunt observaþii ce aduc apã
la moara acelora care acuzã cancelaria merkelianã
a Germaniei actuale de colaborare cu fosta Uniune
Sovieticã, Rusia lui Putin, în defavoarea intereselor
europene ºi, evident, germane: „Terorizatã de Islam
la ea acasã ºi pusã de fapt în imposibilitate de a se
apãra prin penetrarea tuturor structurilor de putere,
dar ºi prin sufocarea oraºelor graþie unei explozii
demografice, specificã lumii islamice, Europa îl
va saluta drept eliberator pe noul Þar, creºtin totuºi
(chiar dacã ortodox) care va face puþinã ordine.
Doar cã noua ordine care vine de la rãsãrit
s-ar putea sã fie chiar cea din profeþie” (p. 100).

Rodica Smaranda Vulcãnescu precizeazã: „În timp
ce împotriva posteritãþii germane se duce un adevãrat
rãzboi de damnatio memoriae, clãdit aproape
exclusiv pe Hitler ºi pe fiecare miºcare ºi element

produs de caporalul austriac, foºtii adversari nu
înceteazã sã-ºi urmãreascã planurile de stãpânire
a Europei. Este vorba desigur de acei adversari
capabili sã fãureascã planuri imperialiste ºi sã le
urmãreascã cu perseverenþã, adicã de sovietici
ºi, respectiv, de urmaºii lor, ruºii” (p. 99). Corolar
România: „În Raportul Final al Comisiei Prezidenþiale
pentru analiza Dictaturii Comuniste din România
se aratã clar cã aceastã tacticã [bolºevicii învingãtori
sã acuze public de nazism/fascism pe oricine încerca
sã li se opunã] a fost însuºitã ºi de comuniºtii români,
spre zdrobirea fãrã speranþã a oricãrei rezistenþe
anticomuniste: «Toþi naþionaliºtii sunt fasciºti». Curios
sau poate semnificativ este cã ºi astãzi mai pot
funcþiona astfel de incriminãri” (p. 91). Câteva poziþii
explicite ale autoarei, faþã cu tehnica minciunii
în prezentarea faptelor istorice, fac legãtura cu
urmãtorul capitol al cãrþii Istoria ca o pradã: „El [Carol
al II-lea] este cel care, în conflictele cu legionarii,
a folosit asasinatul politic ca manifestare a puterii
de stat, fãrã a þine cont de niciun fel de principiu
de drept, nici «clasic» ºi nici cutumiar. Situaþia a fost
foarte puþin sau aproape deloc condamnatã juridic
ºi moral. În schimb, asasinatul politic a fost ºi este
aprig incriminat în acþiunile legionarilor care s-au ales
se pare pentru eternitate cu calificative dezonorante
ºi cu incriminãri mincinoase, cum a fost destul de
curând cazul când Institutul Elie Wiesel îi acuza
cã au la activ crime împotriva populaþiei iudaice

din România ºi dupã anul 1944, nefiind în stare
sã dea un singur exemplu în acest sens ºi în acea
epocã postbelicã când s-au centralizat dovezi care
contrazic astfel de incriminãri. O lucrare extrem
de bine documentatã a fostului deþinut politic,
dr. ing. Iulian Constantin, aratã cã în realitate
lucrurile au stat exact pe dos” (p. 107).

C
apitolul VV aanalizeazã „câteva probleme de
drept privind statutul juridic al legionarilor”
relativ la „asasinarea condamnabilã a lui

Corneliu Codreanu ºi a celorlalþi 13 camarazi, la
30 noiembrie 1938, în pãdurea de la Tâncãbeºti”
(pp. 105-109), ºi comenteazã, citându-l pe Carol
al II-lea care însuºi recunoaºte încãlcarea oricãror
norme de drept, în jurnalul sãu personal, publicat
sub titlul Între datorie ºi pasiune. Însemnãri zilnice:
„o mãsurã oribilã, de fapt în afarã de lege”, mai
precis, tocmai ordinul aceluiaºi suveran conºtient
de monstruozitatea propriei hotãrâri motivate prin
„«interesul naþional» ºi urgenþa ripostei faþã de
duºmanii care «pândesc în afarã ºi înãuntru»” –
ignobil gest politic devenit masacrul fãrã judecatã
al celor 252 de români, din noaptea de 21-22
septembrie 1939: „La nivelul þãrii sã fie uciºi câte
2-3 lideri legionari din fiecare judeþ ºi cadavrele
lor expuse public. Aºa s-a ajuns la cifra de 252
de persoane, inclusiv elevi, deºi, dupã unele surse,
numãrul ar fi fost mult mai mare. [...] A fost un
adevãrat mãcel cãruia – în condiþii de pace, nu i
se gãseºte niciun echivalent asemãnãtor în Europa
secolului al XX-lea, amintind de practicile sângeroase
asiatice sau medievale.” Smaranda Vulcãnescu
formuleazã, pe de altã parte, ºi întrebarea acuza-
toare: „Ultimatumurile anului 1940, privind cedarea
fãrã luptã a unor teritorii importante din România
Mare au rãmas fãrã rãspunsul firesc de a lupta pentru
integritatea þãrii. Nu era oare un act de înaltã trãdare
în aceste vremuri?” (subl. autoarei, pp. 110-111).
Tot Carol al II-lea, explicã autoarea, este acela care,
din dorinþa de „a fi el cel care va încheia alianþa
cu Germania” (cu care deja la începutul lui 1939
semnase pactul economic), dar ºi din dorinþa implicitã
de „eliminare a rivalului sãu Corneliu Codreanu”,
îi cere „disperat” în mai 1940 lui Hitler „trimiterea
de trupe germane în România”, evident pentru
a zdrobi guvernul legionar ºi a-i masacra pe legionari.

Sunt date aici listele victimelor „acestui act de
«terorism de stat», aºa cum l-a numit istoricul Cristian
Troncotã [...], victime care au fost în primul rând
intelectuali, studenþi, chiar ºi elevi” (pp. 111-112).
Oribila mãsurã în afarã de lege, caracterizatã astfel
de însuºi regele României care a ordonat-o, a fost
urmatã de o iniþiativã judecãtoreascã ce urmãrea
probabil acþiuni reparatorii în justiþie pentru cele peste
200 de victime, dar care nu a mai avut finalitate
dupã eliminarea legionarilor de la putere. 

S
urprind, ooarecum, sublinierile autoarei în
extrasul publicat din „Memoriul recapitulativ”
despre numãrul ºi numele legionarilor

împuºcaþi în urma adresei nr. 455/1940 a Cabinetului
de instrucþie al Tribunalului Braºov adresatã preºe-
dintelui Comisiei speciale de anchetã criminalã de pe
lângã Prezidenþia Consiliului de Miniºtri/Înalta Curte
de Casaþie Bucureºti: „Dacã telegrama cinicã de
ucidere a legionarilor pe alese a fost retrasã în urmã,
dându-se ordin sã se dreseze acte de rebeliune
celor împuºcaþi, [...] numiþii ar trebui sã explice
dacã nu cumva existã vreo legãturã între retragerea
telegramei ºi procesul verbal de la pag. 167 din
dosarul Legiunii, din care ar reieºi cã a servit ca
model pentru confecþionarea actului din care sã
rezulte rebeliunea legionarilor executaþi” (p. 119).
Autoarea menþioneazã: „Se impun unele observaþii
(continuarea pedepselor în cazul legionarilor arestaþi
de Antonescu /unii minori/ doar pentru cã fãceau
parte din Frãþiile de Cruce, ºi rearestaþi de comuniºti,
postbelic, doar pentru cã aveau convingeri anti-
comuniste. Despre rolul lui Antonescu în persecuþia
legionarilor ar mai trebui analizatã duritatea ei ºi
cã, în ciuda acestor persecuþii ºi nedreptãþi sãvârºite
faþã de legionari, Mareºalul nu a beneficiat de
recunoºtinþã din partea evreilor) privind atât statutul
juridic prezent, cât ºi diabolizarea legionarilor, cum
se întâmplã ºi prin Legea 271/2015. Sã reamintim
cã unii dintre ei au fost consideraþi buni luptãtori
pentru democraþie sau, mã rog, pentru lupta împotriva
comunismului, atunci când au fost recrutaþi, antrenaþi
de SUA în bazele din Franþa ºi paraºutaþi în þarã
[acþiune la care, aratã deputatul PNL Daniel
Gheorghe – citat la pag. 132, a participat ºi viitorul
controversat istoric al românilor, Neagu Djuvara,
în calitate de coordonator al trupelor de paraºutiºti
în munþii României], unde, ca sã vezi, nimeni din
spionajul occidental nu a ºtiut cã fuseserã vânduþi
comuniºtilor ºi îi aºtepta o soartã cruntã. La fel,
nimeni din conducãtorii celor care i-au antrenat ºi
înarmat nu a intervenit pentru eliberarea lor.” Soarta
lor a fost „una îngrozitoare”, aºa cum le-a hotãrât-o
Gheorghiu-Dej: „Aici nu e vorba de a-i condamna
la pedepse diferite. Aici trebuie mers la o singurã
pedeapsã: împuºcarea”, cu scopul declarat de
dictatorul pro-sovietic, subliniat de autoare: ...„Ca
aceste lucruri sã ajungã la urechile acestor emigranþi
ca sã refuze asemenea servicii. Sã strecurãm în
sufletele lor frica. O sã batem în americani. Nici dupã
1989, niciun reprezentant al statelor democrate nu
a binevoit sã participe la comemorãrile care au loc
anual în memoria jertfei lor” (pp. 122-123). Autoarea
nici nu mai considerã necesar sã specifice ºi cine
anume i-a vândut pe cei paraºutaþi...

A
nexele, grupate pentru fiecare capitol, ocupã
jumãtate din carte, între paginile 169-383.
Ele conþin material bibliografic, documentar,

respectiv numeroase acte oficiale prin care autoarea
îºi argumenteazã analiza raptului de proporþii la care
a fost ºi continuã sã fie supusã istoria românilor.
De asemenea, despre „o patã pe blazonul britanic”
ºi o „crimã cu premeditare”: bombardarea Dresdei
(pp. 291-316). Rodica Smaranda Vulcãnescu subli-
niazã în cartea domniei sale contribuþia diabolizatei
naþiuni germane la cultura europeanã ºi mondialã,
tocmai pentru cã aceastã contribuþie nu a început
ºi nu s-a sfârºit cu Hitler (care în fapt era austriac).
Menþionãm ºi ultimul document al seriei de anexe:
„Scurtã fiºã biograficã a dr. Ion D. Vulcãnescu”
(pp. 375-383) – mai multe informaþii putând fi gãsite
la adresele de Internet www.idvulcanescu.ro
ºi www.idvulcanescu.ro. 

Cartea este un model de cercetare istoricã dublatã
de o salutarã, chiar eroicã atitudine civicã, ambele
bazate pe documente ºi pe irecuzabila dragoste de
neam, aºa cum toate ar trebui sã fie. Din pãcate, sunt
multe ºi celelalte lucrãri ºi atitudini, cele comandate
politic ºi, deci, din start destinate sã eludeze adevãrul
istoric, în favoarea diverselor interese de moment
ºi cu bãtaie lungã...
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Î
n aanul 11957, dde tteama rrepetãrii,
la Bucureºti, a scenariului
revoluþiei/revoltei ungare

anticomuniste de la Budapesta, regimul
comunist ia mãsuri suplimentare de
supraveghere a „duºmanului” potenþial,
contrarevoluþionar, alcãtuit în principal
din intelectualii încã neconvertiþi la
noua ideologie, unii reprezentanþi ai
clerului ºi, evident, „cozile de topor”
din exil, încã insuficient supravegheaþi
ºi controlaþi politic. În acest sens,
în decembrie 1957, se desfãºoarã
la Bucureºti Conferinþa Naþionalã a
Ministerului de Interne, cu participarea
tuturor cadrelor de conducere, raportori
principali fiind, evident, ministrul de
Interne în exerciþiu, Alexandru Drãghici,
ºi prim-adjunctul sãu, Gheorghe
Pintilie, zis Pantiuºa (Timoftei
Bodnarenco, pe numele sãu real,
n. 1902, Tiraspol – d. 1985, Bucureºti),
director al Direcþiei Generale a
Securitãþii Poporului (Securitatea),
între 1948-63, considerat unul dintre
principalii organizatori ai represiunii
anticomuniste din România, soldatã cu
arestarea, deportarea ºi exterminarea,
în temniþe ºi lagãre de muncã,
a aproximativ 400.000 de români.
Urmarea directã a acestei conferinþe
a fost sporirea fãrã precedent
a numãrului de agenþi ºi informatori
infiltraþi în mediile vulnerabile, totul sub
deviza „Agentura va constitui ochii ºi
urechile noastre” (Raport la Conferinþa
M.A.I., Fond documentar C.N.S.A.S.,
Dosar 114). În consecinþã, dupã 1957,
„munca de securitate” s-a schimbat
radical, locul represiunii directe din
anii 1948-53 fiind luat de teroarea
informativã, noii torþionari fiind delatorii,
mai mult sau mai puþin conºtienþi
de rolul lor. Þinta Securitãþii, în lipsa
capilor partidelor burgheze, deja
exterminaþi ori anihilaþi social ºi politic,
au devenit o parte dintre intelectualii
„dizidenþi”, reprezentanþi ai clerului ºi
unii exilaþi, folosiþi indirect ca instigatori
pentru a justifica reprimarea cu
brutalitate, în interior, a oricãrei opoziþii
intelectuale faþã de Partidul unic (P.M.R.,
pânã în 1965, ulterior, P.C.R.).

Un proces rãsunãtor al epocii a fost
acela al „lotului” Rugul Aprins, care
a vizat destrãmarea unui important
nucleu de clerici ºi cãrturari creºtini,

scriitori, pictori ºi compozitori, reuniþi
la Mãnãstirea Antim din Bucureºti, sub
oblãduirea epifaniei originare, doctrinã
teologicã vizând investigarea unor
deschideri nebãnuite spre cãile
cardinale ale spiritului. Inspiraþi
de ieromonahul rus Ioan Kalughin
(expulzat în 1947, în U.R.S.S.), cel
care le-a orientat atenþia membrilor
grupãrii spre un pasaj din Vechiul
Testament (Ieºirea, cap. 3, 1-4), în
care Moise mãrturiseºte cã l-a vãzut
pe îngerul Domnului într-o „parã de foc
ce ardea, dar nu
se mistuia”, au
imaginat o cale
isihastã (prin forþa
curatã a rugãciu-
nii) de a-l mãrtu-
risi pe Dumnezeu
ºi a-ºi împodobi
viaþa în virtuþi, un
obiectiv cu totul
spiritual, strãin de
scopurile ºi impu-
ritãþile politice.
Cuprinºi de ade-
vãrul Scripturii,
adepþii Rugului
(între care Sandu
Tudor, alias
Monahul Daniil,
liderul miºcãrii, preoþii Benedict Ghiuº,
Dumitru Stãniloae, Grigore Bãbuº,
Valeriu/Bartolomeu Anania, Sofian
Boghiu, Arsenie Papacioc, Andrei
Scrima º.a., dar ºi intelectuali precum
Petre Dumitriu, Ion Marin Sadoveanu,
Vasile Voiculescu, ori pictorii Mac
Constantinescu ºi Olga Greceanu),
au participat la sesiunile de meditaþie
de la Antim ºi au discutat despre marii
mistici ai Filocaliei. Grupul Rugul Aprins
a fost acuzat de atitudine „ocrotitoare
ºi protectoare” faþã de pãrintele Ioan
Kalughin, iar membrii sãi au fost
arestaþi, primul dintre aceºtia fiind chiar
Sandu Tudor (pseudonimul literar
pentru Alexandru Teodorescu, scriitor
ºi duhovnic la Agaton ºi la Durãu,
ucenic al lui Ilie Cleopa, n. 1896 – d.
1962?, Aiud). Lotul „Teodorescu” a fost
acuzat de „uneltire contra ordinii
sociale”, iar trei dintre cei consideraþi
lideri, preoþii Sandu Tudor, Adrian
Fãgeþeanu ºi Arsenie Papacioc, au
primit chiar un plus de pedeapsã
„pentru înaltã trãdare ºi activitate cri-
minalã împotriva clasei muncitoare ºi
a reformelor sociale”, articol din Codul
Penal (193/1) aplicat curent ºi fãrã
reþineri împotriva a zeci de mii de
opozanþi ai regimului. Ancheta a durat
câteva luni, toþi cei 16 membri ai gru-
pului fiind anchetaþi în stare de arest.

Î
n aacest ccontext, în noaptea de 4/5
august 1958 este arestat ºi poetul
Vasile Voiculescu (1884-1963),

cunoscut pentru activitatea sa medicalã,
ca ºi pentru cea literarã, imaginea sa
publicã fiind însã aceea de creºtin
autentic, dupã cum depune mãrturie
poetul Vlaicu Bârna, care l-a cunoscut
pe Vasile Voiculescu în 1934, când
acesta colabora la ziarul Azi, al lui
Zaharia Stancu: „Am fost profund
miºcat de acel om, a cãrui înfãþiºare
era însãºi bunãtatea întruchipatã, cu
figura lui uscãþivã, ºi al cãrui obraz
semãna cu a sfinþilor din icoane. …
Pãrea un rege asirian coborât dintr-o
stampã. … Avea privirea dreaptã,
deschisã, vorba mãsuratã, iar trãsã-
turile chipului aveau o cuceritoare
umanitate.” (Sabina Mãduþa, Vasile

Voiculescu ºi Rugul Aprins, Bucureºti,
Ed. Florile Dalbe, 2001, p. 24)

Un alt apropiat, de data aceasta
de familia lui Vasile Voiculescu, este
scriitorul ºi istoricul literar Dinu Pillat
(1921-1975), el însuºi implicat ºi
condamnat politic în „lotul Noica-Pillat”,
care, în antologia Mozaic istorico-literar
(ediþie de Monica Pillat ºi George
Ardeleanu, Bucureºti, Humanitas,
2013, p. 252) îºi aminteºte: „L-am
apucat pe Vasile Voiculescu, vãduv
din 1946, locuind în Bucureºti, într-o

casã bãtrâneascã din strada...
Încãperea unde dormea,
lucra ºi îºi primea prietenii era
toatã cãptuºitã cu cãrþi, într-o
îngrãmãdire haoticã, ce trãda
aceeaºi lipsã de îngrijire ca ºi
þinuta lui vestimentarã. Acolo,
între ºaizeci ºi doi ºi ºaptezeci
ºi cinci de ani, când mulþi
autori ajung la cliºeul propriei
identitãþi literare, Vasile
Voiculescu mi-a oferit spec-
tacolul unei fenomenale
regenerãri literare.”

Într-adevãr, cuprins de un
entuziasm literar tardiv, Vasile
Voiculescu lucra în acei tulburi
ani ´50 la ciclul Clepsidra,
o replicã/pereche la Psalmii,

lui Arghezi, trudind în acelaºi timp
cu o „tulburãtoare consubstaþialitate”,
cum noteazã Dinu Pillat, la „ultima”
sa creaþie, Sonete închipuite ale lui
Shakespeare, în traducerea imaginarã
a lui (apãrute postum, în 1964), dar
ºi la debutul ca prozator, cu povestirile
din ciclul Capul de zimbru (ºi ele publi-
cate postum, în 1966) ºi, mai ales, la
romanul narativ-picaresc Zahei Orbul
(tipãrit în 1970). „La el acasã, dar
uneori ºi la alþii, l-am auzit pe Vasile
Voiculescu citindu-ºi fiecare proaspãtã
bucatã epicã creatã cu nedezminþitã
fecundã epicã” (Pillat, op. cit., p. 253).
În vremea evocatã de memorialist,
ieºit la pensie, retras ºi modest, Vasile
Voiculescu îºi lãsase ºi barba sã
creascã peste mãsurã ºi, neglijent la
îmbrãcãminte, uita sã mai facã iarna
focul în camerã. Trãind ca un veritabil
sihastru, „nu critica pe nimeni, nu
gãsea defecte nimãnui, nu blama
pe nimeni, aflând întotdeauna scuze
ºi înþelegându-l pe fiecare”.

V
ictimã aa uunei eerori jjudiciare,
Vasile Voiculescu va ispãºi o
pedeapsã cu închisoarea, între

1958-1962, fiind reabilitat abia în 1968,
în urma unui proces desfãºurat post-
mortem. A ieºit din închisoare grav
bolnav de tuberculozã osoasã, cu
picioarele „zbârcite” ºi fãrã auz, dece-
dând, în totalã luciditate, dar refuzând
hrana, la 27 aprilie 1963, nu înainte
de a lãsa pe birou poemul Prizonierul,
de o anticipare halucinatorie: Uneori
calcã cineva în inima mea/ Calcã
aprins, parcã s-o ia/ O fi boala, o fi
moartea/ Nu mã rãzvrãtesc, asta mi-e
partea/ Într-o noapte, paºi largi, tot
mai largi/ Domol, inimã, cã te spargi/
Omule, scoalã, este El/ Care El? Cine?
Stai niþel!/ E Domnul, gâfâie ea/ ne
mãsoarã cu pas de stea/ Oho, te-am
prins, Doamne, nu-mi mai scapi, te
þin prizonier/ Bine, zâmbi El, þine-mã
o clipã/ Ah, gemui, pier/ O clipã inima
mi se fãcuse cer (Ibidem, p. 248).

Mãrturii directe despre anii de
detenþie ai lui Vasile Voiculescu sunt
puþine. Într-un interviu acordat revistei
Formula As, poetul ºi luptãtorul

anticomunist
Demostene
Andronescu
(n. 3 decembrie
1927, com.
Câmpuri, jud.
Vrancea) îºi
aminteºte cã, la
Jilava, a aflat la un moment dat cã
într-o celulã alãturatã se gãsea Vasile
Voiculescu 

Din mãrturii ºi amintiri s-a constituit
ºi masiva Antologie a liricii de detenþie
anticomunistã din spaþiul românesc
(2016, Fundaþia Memoria), ce reuneºte
1.310 poezii, scrise în închisori, lagãre
de muncã, în deportare, etc., având
167 de autori identificaþi. Volumul I
al Antologiei cuprinde 32 de poeþi,
majoritatea consacraþi înainte de
detenþie, între care ºi Vasile Voiculescu
(antologat cu 2 poezii, Povara ºi Îngerul
durerii). Specificul majoritãþii textelor,
nu doar din antologia menþionatã, ci
din toate antologiile apãrute pânã azi,
constã în mãrturisirea întru Hristos,
fãcutã cu mijloacele liricii intimiste.
Cei care au suferit în temniþe, indife-
rent de motivele condamnãrii, au gãsit
în iubirea hristicã singura cale de
salvare, de redescoperire a umanului. 

L
a îîntrebarea ppropriu-zzisã,
anume dacã Vasile Voiculescu
a scris poezii în închisoare,

rãspunsul cel mai corect l-a dat fiica
poetului, Gabriela Voiculescu Defour,
cea care i-a vegheat, de altfel, ºi
sfârºitul: „Pe timpul cercetãrii, tata
a fost închis la Jilava, la ºerpãrie. Era
adesea întrebat dacã el a scris …sona-
tele (probabil aºa sunau în urechea
gardienilor inefabilele sonete – n.a.).
Rãspunsul lui invariabil era: Da, nu pot
sã mint! Dupã mai multe luni, a fost
mutat la Aiud, fiind închis tot la izolare,
la zarcã. Acolo, obiºnuia sã-i înveþe pe
deþinuþi Sonetele. Din toatã opera lui,
era lucrul cel mai de valoare, pe care
ar fi regretat dacã s-ar fi risipit. Apoi,
bolnav, a fost mutat la spitalul T.B.C.
din Turda. ªtia cã tinerii îi învãþau
pe de rost poeziile, dar întrebat dacã
a compus în închisoare „rãspundea
tãios, în sentinþe: N-am scris nimic,
erau alþii care scriau mai bine decât
mine!” Cum astfel de declaraþii, smulse
la durere ºi opresiune, sunt greu de
crezut, Gabriela Defour adaugã: „Aºa
era tata, modest, dar aici e altceva,
e vorba de o falsã modestie”.

Concluzionând, rãspunsul la întreba-
rea dacã, efectiv, Vasile Voiculescu a
scris liricã carceralã, respectiv pe coajã
de sãpun, ori scrijelite cu cuiul pe te
miri ce, trebuie nuanþat. Poetul, atât
de grijuliu cu creaþia sa, care îi punea
pe alþii sã-i înveþe versurile, ca sã nu
se piardã definitiv, a strãbãtut cu greu
infernul recluzionar. Nici vârsta nu l-a
ajutat ºi nici aureola de poet mistic,
pe care ºi-a asumat-o. Acesta este
ºi motivul pentru care, într-o antologie
pentru strãini a poeziei închisorilor,
poeta Paula Romanescu a preferat, ca,
în locul unei poezii originale a lui Vasile
Voiculescu, sã introducã o Scrisoare
cãtre Vasile Voiculescu, creaþie proprie,
adresatã poetului îngerilor: Când peste
lume nori se cern/ Când bine ºtiu cã-n
vreme rea/ Cu gust de-amar ºi suferinþi/
Tu, doctorul fãrã arginþi/ Ai pus sã
cânte dragostea. (Ou sont-ils ceux
qui n´existent pas? Antologie de poezie
din închisori, ediþie bilingvã, româno-
francezã, Bucureºti, Betta, 2012).

Vasile VVoiculescu, ppoet aal îînchisorilor
Marrian NNENCESCU

Unde ssunt ccei ccare 
nu mmai ssunt? 

Nichifor CCrainic

Întrebat-aam vvântul, zzburãtorul
Bidiviu ppe ccare-aaleargã nnorul
Cãtre-aalbastre mmargini dde ppãmânt:
Unde ssunt ccei ccare nnu mmai ssunt?
Unde ssunt ccei ccare nnu mmai ssunt?
Zis-aa vvântul: AAripile llor
Mã ddoboarã nnevãzute-nn zzbor.

Întrebat-aam lluminata cciocârlie,
Candela cce llegãnã-nn ttãrie
Untdelemnul ccântecului ssfânt:
Unde ssunt ccei ccare nnu mmai ssunt?
Unde ssunt ccei ccare nnu mmai ssunt?
Zis-aa cciocârlia: SS-aau aascuns
În llumina ccelui nnepãtruns.

Întrebat-aam bbufniþa ccu oochiul ssferic,
Oarba ccare vvede-nn îîntuneric
Tainele nnespuse dde ccuvânt:
Unde ssunt ccei ccare nnu mmai ssunt?
Unde ssunt ccei ccare nnu mmai ssunt?
Zis-aa bbufniþa: CCând vva ccãdea
Marele-nntuneric, vvei vvedea.
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Centenarul MMarii UUniri

Mihai VViteazul - pprimul ffãuritor
al MMarii UUniri

IIoonn PPÃÃTTRRAAªªCCUU

D
espre CCentenarul
Marii UUniri am pre-
zentat, în numãrul

din martie a.c. al revistei,
câteva amintiri ºi impresii
din viaþa mea de peste opt
decenii, cu o experienþã relativ

bogatã – ºi, de neuitat pentru mine – din þarã ºi
de peste fruntariile ei. Însã, acest an al sãrbãtoririi
Marii Uniri mi-a purtat paºii prin multe locuri care se
constituie în jaloane majore ale formãrii ºi consolidãrii
Statului Naþional Unitar Român. Anul Nou m-a gãsit
la Iaºi, unde ajunsesem trecând prin Focºani, locul
unde poetul Vasile Alecsandri îi îndemnase pe
români: Vin' la Milcov cu grãbire/ Sã-l secãm dintr-o
sorbire. Ajunºi la Mãrãºeºti, am pãstrat un moment
de reculegere la Monumentul Eroilor, cei care, cu
sângele lor, au pus temelii solide Marii Uniri în luptele
din vara anului 1917, unde armata românã a pierdut
peste 27.000 de militari (morþi, rãniþi ºi dispãruþi).
Ei au spus pe aici nu se trece ºi nu s-a trecut! 

Monumentul a fost înãlþat în perioada 1924-1938.
La inaugurarea criptelor acestuia a fost prezentã
ºi regina Maria. Cum altfel? Pentru cã rãzboiul –
spunea Constantin Argetoianu – rãmâne pagina
ei, pagina cu care se poate fãli, pagina care se
va aºeza în istorie la loc de cinste. Inima ei a bãtut
puternic pentru neam ºi þarã. În plinã varã, am dat
o fugã pânã la Castelul Reginei Maria din Balcic,
locul ei de suflet de pe Coasta de argint a Mãrii
Negre, rãmas pânã azi tãrâm de basm, de care
vecinii bulgari se îngrijesc cu multã atenþie ºi dra-
goste. La dorinþa Sa, inima urma sã rãmânã acolo
pe vecie, în Capela Stella Maris, însã împrejurãrile
istorice au trimis-o în pribegie, pentru început la
Castelul Bran, apoi la Muzeul Naþional de Istorie a
României din Bucureºti (timp de 44 de ani), pentru
ca, în final, sã se stabileascã la Castelul Peliºor
din Sinaia. Revenind la traseul nostru, ajungem
ºi în capitala Moldovei, Iaºi, unde, în decembrie
1916, s-a refugiat regele Ferdinand I, împreunã
cu întregul guvern român. Acolo se vor scrie file
memorabile de istorie, care s-ar putea numi
De la refugiu, la Marea Unire.

D
in ppovestea nnoastrã nu putea lipsi Alba Iulia.
Este emoþionant sã ºtii cã te afli în oraºul pe
care Mihai Viteazul ºi l-a fãcut capitalã, doar

pentru câteva luni, este adevãrat, însã el împlinea
un vis secular al trãitorilor din cele trei provincii

româneºti ºi al multor domnitori pãmânteni. Am
admirat falnica statuie ecvestrã a Voievodului, aflatã
în faþa palatului princiar din Cetatea Alba Carolina,
inauguratã în anul 1968. ªi, ca o evoluþie absolut
naturalã, tot la Alba Iulia, la 15 octombrie 1922,
regele Ferdinand I s-a încoronat drept Rege al
României Mari.

Dupã aceastã scurtã diagonalã a Centenarului,
sã ne apropiem de un capitol fascinant al vieþii ºi
faptelor lui Mihai Viteazul, care s-a derulat la Praga
(23 februarie-3 aprilie 1601), capitalã pe atunci
a Sfântului Imperiu Roman de Naþiune Germanã.
Venise la împãrãþie dupã înfrângerea de la Mirãslãu
(septembrie 1600), cu speranþa de a obþine sprijinul
lui Rudolf al II-lea în recãpãtarea tronului pierdut.
Audienþa la împãrat a avut loc la începutul lunii martie
ºi, cu milionul de taleri
primit de la acesta, a
refãcut armata ºi l-a înfrânt
pe Sigismund Bathory.
Acesta era obiectivul
apropiat al împãratului,
pentru care a avut nevoie
de Mihai Viteazul. Rudolf
al II-lea îºi dorea controlul
direct ºi absolut asupra
Ardealului, ºi nu unul
mijlocit de o personalitate
puternicã, precum cea a
Voievodului de la Carpaþi.
Despre tragicul sfârºit al
lui Mihai Viteazul, croni-
carul Miron Costin scria:
ªi aºea s-au plãtit lui Mihai
Vodã slujbele ce-au fãcutu
nemþilor. Însã, asasinarea
lui Mihai se dovedea ºi
pãguboasã pentru împã-
rãþie, dupã cum aprecia un
agent secret englez la Istanbul, deoarece, din
cauza morþii lui, poporul valah doreºte ºi mai puþin
sã accepte protecþia împãratului Rudolf al II-lea.
În strategiile sale politico-militare, domnitorul român
a contat, cu naivitate, pe sprijinul Europei. Spera sã
i se recunoascã rolul de pavãzã împotriva Imperiului
Otoman. Era prea târziu când ºi-a dat seama cã nu
se putea aºtepta la susþinere din partea austriecilor,
germanilor, polonezilor ºi, cu atât mai puþin, a ruºilor
ºi ungurilor. Turcii, în schimb, erau consecvenþi în
poziþia lor de duºmani de nãdejde. Istoricii apreciazã
cã, dacã Mihai ar fi lãsat cale liberã oºtilor otomane,
Europa ar fi devenit paºalâc în doar doi-trei ani. 

D
espre rrelaþiile llui MMihai VViteazul cu împãratul
Rudolf al II-lea ar mai trebui amintit Tratatul
încheiat de reprezentanþii lor la Mãnãstirea

Dealu (15 iunie 1598), care-l proiecta pe Voievod
în postura de eliberator al popoarelor, precum
ºi scrisoarea în 12 puncte, adresatã împãratului,
pe care istoricii o considerã Testamentul politic
al lui Mihai Viteazul. Alãturi de faptele lui vitejeºti,
scrisoarea intitulatã Dorinþele lui Mihai Mãria Sa,
Domnul Ardealului. Moldovei ºi Þãrii Româneºti,
întregeºte figura luminoasã a primului mare unificator
al românilor. Nu este locul aici sã fie prezentatã
pe larg, însã adnotãrile Voievodului, trei rânduri
separate, de pe pagina patru (verso) sunt explicite
în privinþa dorinþelor sale: ...ªi hotarul Ardealului,
se referã la punctul cinci, prin care cerea sã i se
dea întregul teritoriu al Transilvaniei. Apoi, ...pohta
ce-am pohtit (rândul 2) ºi ...Moldova, Þara Româ-
neascã (rândul 3), aveau legãturã cu punctul al
doilea din document, prin care solicita sã i se recu-
noascã domnia pe veci asupra Moldovei ºi Þãrii
Româneºti. Pentru Rudolf al II-lea ºi pentru alte
capete încoronate ale unei Europe nerecunoscã-
toare, Mihai Viteazul pohtea nepermis de mult. 

La Praga, reveneam dupã patru decenii ºi,
conºtient sau nu, pãºeam pe urmele lui Mihai
Viteazul, Mihai Eminescu, George Enescu, Nicolae
Iorga, Lucian Blaga ºi altor personalitãþi ale neamului
românesc. Zlatná Praha (Oraºul de aur) a fost ºi a
rãmas un minunat buchet de stiluri arhitectonice, un
admirabil muzeu în aer liber. Într-un sector al acestui

muzeu se aflã strada Nerudova, cu palate în stil
baroc, printre care ºi sediul Ambasadei României
(din anul 1936). Este faimosul Palat Morzin (din
sec. XVIII), unde a poposit ºi Napoleon Bonaparte,
iar Vivaldi a compus Cele patru anotimpuri, dedicate
gazdei sale, contele Morzin. Pe faþada acelui imobil,
decorat cu o alegorie dintre noapte ºi zi, a fost
montat, în anul 2001, basorelieful cu chipul lui Mihai
Viteazul, pentru a marca cei patru sute de ani de
la trecerea lui prin acele locuri. Pentru acest gest,
trebuie sã rãmânem recunoscãtori Asociaþiei Cehia-
România. Imaginea Voievodului nostru are propria
celebritate. Praga a fost locul unde a avut timp ºi
de poze. Fotografia pe care românii o admirã astãzi
este opera unui celebru iconograf flamand, Aegidus
Sedeler, aflat la Curtea lui Rudolf al II-lea. Era de fapt
o gravurã în aramã, dupã care au apãrut fotografiile
lui. Portretul pe care-l admirãm astãzi a rãmas
ascuns publicului timp de 246 de ani, fiind descoperit
în anul 1847 de Nicolae Bãlcescu ºi Alexandru
G. Golescu în Biblioteca Regalã din Paris. În acelaºi
an, Nicolae Bãlcescu scria în Magazin istoric pentru
Dacia, nr. VI: Fizionomia principelui rãspunde
întocmai închipuirii celor ce au studiat caracterul
acestui bãrbat extraordinar.

Au trecut 417 ani de când ne-am despãrþit
de cel care a fost primul unificator de glie ºi
de neam. Dupã el au urmat Alexandru Ioan

Cuza ºi regele Ferdinand I. Cum i-am comemorat noi
ºi cum am cinstit eroii acestui proces de importanþã
capitalã pentru români? Astãzi, suntem în plin rãzboi
româno-român. Forþele ostile, din interior ºi exterior,
i-au pus gând rãu României. Se petrece, în bunã
mãsurã, ceea ce scria contemporanul nostru, Mihai
Eminescu, în romanul sãu Geniu Pustiu: oamenii
noºtri... au frumosul obicei de a iubi orice strãin,
de a urî tot ce-i românesc. Poate cã ar fi potrivit sã
mai schimbãm o datã imnul naþional (a câta oarã?),
pentru cã poezia lui Andrei Mureºanu, Deºteaptã-te,
române, nu ne ajutã nici sã ne deºteptãm ºi nici
sã ne unim. Este adevãrat cã s-au întreprins unii
paºi pe plan intern pentru marcarea Centenarului:
Parlamentul a adoptat o lege specialã, BNR a emis
monede comemorative, au fost ºi iniþiative cu caracter
local sau particular. Bilanþul acestor manifestãri ar
trebui sã ne arate în ce mãsurã Centenarul a fost
sãrbãtorit cum se cuvenea ºi dacã România se
va înfãþiºa mai bine dupã 1 Decembrie 2018.

Însã, în povestea noastrã apare ºi o razã de
luminã, de speranþã, dar nu de acasã, ci de pe
meleaguri americane. Din spaþiul public, aflãm cã
cea mai veche asociaþie a românilor din afara þãrii,
Societatea creºtinã DORUL (1903) din New York,
prin preºedintele sãu Cristian Pascu, a iniþiat ºi a
realizat un minunat proiect numismatic – Medalia
Centenarului Marii Uniri. De partea tehnicã s-a îngrijit
Dan Pavel, expert în branding din Piteºti. Pe medalie
apar figurile celor trei mari fãuritori ai Unirii: Mihai
Viteazul, Alexandru Ioan Cuza ºi regele Ferdinand I.
Imaginea lui Mihai Viteazul este luatã de pe o stampã
din Viena, deci este parte a portretelor de la Praga,
din 1601. Medalia, destinatã primelor o sutã de
personalitãþi marcante ale lumii, este însoþitã de un
pergament cu explicaþii, în limbile românã ºi englezã,
despre semnificaþia Centenarului Marii Uniri, precum
ºi de un tabel conþinând numele a o sutã de români
celebri din istoria omenirii. Un proiect lãudabil,
un dar minunat pentru Centenar, din partea celor
care poartã mereu în suflet dorul de casã. Asta,
da, simþire româneascã!

D
e VVoievodul nnostru nne mmai aaduce aaminte
ºi filmul Mihai Viteazul (1971), regizat de
Sergiu Nicolaescu, în care regretatul oltean

Amza Pellea l-a interpretat magistral pe faimosul
oltean-Domnitor. ªi, dacã se întâmplã sã trecem
pe la Mãnãstirea Dealu, sã aprindem o lumânare
la necropola voievodalã, unde se odihneºte o parte
a trupului lui Mihai. Pe o lespede de piatrã aflãm
scris: Aici zace cinstitu ºi rãposatu capu al creºtinului
Mihai, Marele Voievod, ce a fost Domn al Þãrii
Româneºti ºi Ardealului ºi Moldovei.

Pe-aal nnostru ssteag ee sscris uunire
Andrei BBârseanu

Pe-aal nnostru ssteag ee sscris uunire,
Unire-nn ccuget ººi ssimþiri
ªi ssub mmãreaþa llui uumbrire
Vom îînfrunta oorice lloviri.

Acel cce-nn lluptã ggrea sse tteme
El îînsuºi ee rrãtãcitor,
Iar nnoi uuniþi îîn oorice vvreme
Am ffost, vvom ffi îînvingãtori.

Am îînarmat aa nnoastrã mmânã
Ca ssã ppãzim uun sscump ppãmânt,
Dreptatea ee aa llui sstãpânã,
Iar ddomn ee aadevãrul ssfânt.

ªi-nn ccartea vveºniciei sscrie
Cã þþãri ººi nneamuri vvor ppieri,
Dar mmândra nnoastrã RRomânie
Etern, eetern vva îînflori.

Învingãtori ccu vverde llaur
Noi ffruntea nnu nne-oo-mmpodobim
Nici sscumpele ggrãmezi dde aaur
Drept rrãsplãtire nnu ddorim.

ªtiind ccã-nn vviaþa ttrecãtoare
Eterne ffapte-aam îîmplinit
ªi cchinul mmorþii-nngrozitoare
Bogat, bbogat ee rrãsplãtit.



P
rin aarticolele ggãzduite la rubrica La curtea
epigramei, revista Curtea de la Argeº
înfãptuieºte, cu fiecare numãr, unitatea

spiritelor ascuþite ale românilor, epigrama fiind
produsul literar care, în actualitate, înfloreºte în
deplinãtatea statutului ei numai la români, oriunde
s-ar afla ei. ªi concursurile/festivalurile de epigramã,
precum ºi revistele care publicã epigrame realizeazã
Unirea pe plan cultural ºi lingvistic. Unitate înseamnã
unire, comuniune, fraternitate, coeziune, legãturã
(mai ales, legãturã de sânge) – trãsãturi de care
a dat dovadã neamul românesc de-a lungul istoriei
sale milenare. Acestea s-au manifestat prin unitate
de limbã, credinþã, tradiþii, obiceiuri, prin vieþuirea
continuã, statornicã pe meleagurile moºtenite de
la strãbuni. Unirea celor trei þãri româneºti a fost
un ideal al românilor, realizat pentru foarte scurt
timp, de Mihai Viteazul, la 1600. Aceastã vremelnicã
izbândã a întãrit ºi mai mult dorinþa de unire a nea-
mului. Basarabia, parte a Moldovei, cu o populaþie 86
la sutã româneascã, a fost smulsã în 1812 ºi supusã
jugului þarist mai bine de un secol, acaparatã cu
lãcomie ºi separatã, în epoca modernã, de Þara-
Mamã. Dar, la marginea ei, vegheazã ºi azi ªtefan
cel Mare ºi Sfânt, în vechile sale cetãþi:

Cântând, când soarele apune,
O doinã-n chip de rugãciune,
La Nistru-n crâng, pe-o mãrgioarã,
Stã ªtefan Vodã la hotarã.

Amintirea acestui mare voievod redeºteaptã
visul de Unire în aceste vremuri bulversate în care
aºa-zisele retrocedãri îi spoliazã pe adevãraþii pro-
prietari ai bunurilor þãrii. Cu atât mai mult se cuvine
sã li se facã dreptate celor cãrora li se cuvin
înapoiate pãmânturile cu tot ce se aflã pe ele:

Se zice cã ªtefan cel Mare
Aflat-a de retrocedare

ªi, de la Putna, cere-ndatã
Sã i se dea Moldova toatã.

Românii poartã ºi astãzi, în inimi, chipurile celor
care au devenit simboluri ale Þãrii, iar epigramiºtii,
prin puterea lor de comunicare, îºi dezvãluie dorinþa
de Unire în catrene, forma literarã scurtã, cuprinzând
patru versuri, câte braþe are o cruce: Mihai Viteazul
ºi Mihai Eminescu:

Zodii sfinte înãlþarã
Aºtrii-acestor doi Mihai:
Unu-ntregitor de Þarã,
Altu-ntregitor de grai.

Alba Iulia este oraºul-simbol al Unirii, aflat în inima
României:

La Alba, cea cu zid înconjuratã,
E-o catedralã cu un turn bãtrân
ªi-n vârful lui, pe crucea luminatã,
Vezi ochii Voievodului Român.

M
area UUnire dde aacum uun ssecol a fost posibilã
dupã ce s-a realizat Unirea Principatelor
Române de la 24 Ianuarie 1859. În sufletul

românilor, deci, ºi în spiritul epigramiºtilor, cele douã
realizãri epocale se suprapun ca într-o piramidã
a înãlþãrii neamului. ªi, dacã în ajunul primei Uniri,
Alecsandri adresa îndemnul Hai la Milcov cu grãbire,/
Sã-l secãm dintr-o sorbire, astãzi acest îndemn e
readus la ordinea zilei (G. Petrone):

Cum râul Milcov ce odinioarã
Stãtea în drumul nostru spre Unire
ªi Prutul ce vremelnic ne separã
Putea-vom sã-l secãm dintr-o sorbire.

Pentru cã, de fapt, iatã Destinul nostru (G. Corbu):
Chiar dacã nu le e pe plac
Acelora ce nu ne vor,
Unirea ne întoarce-n veac
ªi ne rãsfrânge-n Viitor!

A
u ffost ffactori care
ne-au stat împotrivã,
dar parcã Dumnezeu

le-a orânduit astfel încât
sã ne atingem idealul Unirii.
În favoarea noastrã au
intervenit, pe lângã factorii
istoriei ºi voinþa unor oameni
pe care-i putem considera
providenþiali. În ceea ce priveºte Unirea Principatelor
Române, nu putem sã nu amintim de Ecaterina
(Cocuþa) Conachi-Vogoride (1828-1870), nume care
a „rãsucit spre bine, peste veacuri, destinul mult prea
încercatului nostru popor”, cum scrie profesorul Vasile
Ghica din Tecuci, în amplul studiu apãrut la Editura
Studis, Iaºi, 2018. Ca fiicã a logofãtului moldovean
Costache Conachi ºi a Smarandei nãscutã Negri,
„a pus interesul naþiunii mai presus de interesele
personale” ºi ale soþului sãu. Citãm din articolul
apãrut în revista Certitudinea, nr. 11/2018, p. 8, care
are la bazã date din materialele publicate de Vasile
Ghica: „Nicolae Vogoride, caimacamul Moldovei
(locþiitor al domnului), a falsificat, în mod brutal,
rezultatele testului din 19 iulie 1857, prin care victoria
separatiºtilor în Moldova anula ºansele ca Puterile
garante sã decidã unirea Principatelor. De aceea,
unioniºtii s-au strãduit sã demaºte falsurile ºi sã
obþinã anularea alegerilor ºi desfãºurarea unor
alegeri corecte. (…) Lipseau însã dovezile de falsi-
ficare. Asta pânã când, cu prilejul unei descinderi
la Iaºi, Cocuþa gãseºte în seiful soþului scrisori
compromiþãtoare venite de la Înalta Poartã ºi de
la Ambasada Turciei la Londra. În primele mesaje,
Vogoride era sfãtuit cum sã-i obstrucþioneze
pe unioniºti. În urmãtoarele are felicitat pentru
performanþele obþinute. Dovezile de imixtiune
ºi trãdarea erau incontestabile. (…) 

Centenarul MMarii UUniri

Currtea  de  la  Arrgeºº

Anul IIX ��� Nr. 112 ((97) ���Decembrie 220183300

Unirea, îîn ccatrene
Ellis RRÂPEANU

Dintre ccãrþile CCentenarului 
Mircea CChelaru, Naþiionaliismul ººii EEuropa nnaþiiu-

niilor. DDespre ppatologiia cciiviiliizzaþiieii eeuropene, Editura
Uranus, BBucureºti, 22018

Cartea are o Prefaþã a editorului (Dumitru Ioncicã)
ºi un Cuvânt înainte semnat de Ilie Bãdescu, membru
corespondent al Academiei Române – acest al doilea
text este reluat în cele ce urmeazã.

Naþionalismul cuprinde, in nuce, naraþiunea
istoricã a unui popor, expresia epocalã (pe epoci)
a impulsului sãu pasionar. Studierea naþionalismului
este de aceea una dintre cãile spre cunoaºterea
nãzuinþelor secrete ale elitelor care ajung în fruntea
propriilor popoare. Naþionalismul este o ieºire din
etnicitate cu etnicitate cu tot. Elitele a-naþionale
condamnã poporul la agnozie ºi ºtiinþa naþiunii
la agnosticism. „Naþionalismul se redefineºte cu
fiecare epocã ºi cu fiecare eveniment mai important,
ne spune generalul geopolitician, Mircea Chelaru.
De aceea este nevoie sã pornim de la sistemul
lumii moderne, de la mediul sãu de civilizaþie”,
dacã voim sã înþelegem sensurile vii ale naþionalitãþii
ºi ale naþionalismului contemporan, în deplinãtatea
actualitãþii lor. Ideea primejdiei instalãrii unui minorat
(ºi deci a unui naþionalism defect) în viaþa unui
popor este excelentã: „Suma defectelor mãrunte nu
genereazã automat ºi îngrijorãri majore, precizeazã

autorul cãrþii. Se instaleazã o acomodare defectã
la obiºnuinþe, ceea ce plaseazã realitatea toxicã în
normalitate" (Mircea Chelaru). Acomodarea la defecte
mãrunte este calea la eºecuri epocale (pe epoci) ale
unui popor. Veacul fanariot a fost aºa, adicã elitele
fanariote au împins poporul de jos spre o asemenea
acomodare cu defecte mãrunte, dar ºi cu urâciuni
mari, sãvârºite de fanarioþi cu preþul degradãrii
sufleteºti pe durata unui secol a unui întreg popor.
În genere, acomodarea cu regimuri deformate
ºi deformatoare aduce dupã sine o groaznicã
defectologie etnicã. Ipoteza este ispititoare ºi chiar
ºi numai lansarea ei ºi tot este un merit de excepþie
al acestei cãrþi. Capitolul dedicat primejdiei dezinte-
grãrii Europei printr-o proliferare etnicã indusã de
influxul unei devaluatoare imigraþii musulmane ºi a
unei Europe neasumptivã naþional este excepþional.
(Cf., de pildã: În 10 ani Italia va fi musulmanã sau
Merkel ºi Maskirovka; A fost premeditatã nãvala
musulmanã?, Bruxellistan, capitala Eurabiei.) Cartea
aceasta a generalului Mircea Chelaru, un strategist
redutabil, ne propune una din lecturile extrem de
provocatoare ale unei realitãþi cu forþa ei pasionarã:
naþiunea ºi naþionalismul privite cu ochii unui
vizionar. O salutãm cu bucurie ºi o recomandãm
cu cãldurã oricui este interesat de miºcarea ideilor

în postmodernitatea
prelungitã ºi destul de
neguroasã. (Ilie Bãdescu)

Maria DDohotaru,
coordonator, Romanul-
capodoperã Sacrificiul,
epopee nnaþiionalã aa
româniilor. CCulegere dde
studiiii, eeseurii, ccroniicii ººii
artiicole, Editura MMagic
Print, OOneºti, 22018

Ataºamentul nostru
[Editura Magic Print]
profund faþã de perso-
nalitatea ºi opera

romancierului, teologului ortodox, istoricului literar,
esteticianului, muzicologului ºi criticului de artã Mihail
Diaconescu se vede ºi în aceastã antologie de texte
exegetice, pe care am intitulat-o Romanul-capodo-
perã Sacrificiul, epopee naþionalã a românilor.

Este o antologie conceputã, pe de o parte,
ca un omagiu adus de noi Marii Uniri a românilor,
pe de alta, ca un elogiu adresat marelui scriitor, filo-
sof al culturii ºi omului exemplar Mihail Diaconescu.

Pentru o exegezã adecvatã a romanului-
capodoperã Sacrificiul am apelat la specialiºti de
mare autoritate din variate domenii ºtiinþifice: critici
ºi istorici literari (în primul rând critici ºi istorici literari,
cunoscuþi pentru severele lor exigenþe estetice),
teologi, filosofi ai culturii, istorici ai epocii moderne,
lingviºti specializaþi în stilisticã, sociologi, politologi,
savanþi comparatiºti. Polivalenþa romanului-capo-
doperã Sacrificiul este astfel evidenþiatã din variate
perspective, dar mai ales cu metode ºtiinþifice diferite
ºi necesare. (Din Argumentum, prefaþa la carte
de Maria Dohotaru)

Experiimentul PPiiteºtii. CComuniicãrii pprezzentate lla
Siimpozziionul PPERT’17, PPiiteºtii, 2299 sseptembriie–001
octombriie 220017, FForme ººii aaspecte dde rrepresiiune
a iindiiviiduluii îîn rregiimuriile ddiictatoriiale ccomuniiste,
Fundaþia CCulturalã MMemoria, FFiliala PPiteºti, 22018
(Editor ººi ccoordonator IIlie PPopa)

Sperãm cã ºi acest volum, împreunã cu celelalte
16 apãrute pânã acum sub egida Fundaþiei Culturale
MEMORIA-Filiala Piteºti, va însemna un mic ºi
modest pas în lupta împotriva uitãrii, contribuind
la prezentarea adevãrului despre istoria recentã
a spaþiului românesc, inclusiv a românilor din
Basarabia ºi nordul Bucovinei, foste provincii
româneºti, în timpul dictaturii comuniste.

Amintim ºi cu acest prilej cã deviza tuturor ediþiilor
simpozionului este exprimatã în ultimele cuvinte
rostite înainte de moarte de renumitul om de culturã
român Mircea Vulcãnescu în închisoarea Aiud: „Sã
nu ne rãzbunaþi, dar sã nu ne uitaþi". (Din prefaþã)
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P
rin CC. NNegri, ffratele vvitreg al Cocuþei,
ºi Dimitrie Rallet, scrisorile au ajuns
la ambasadorul Franþei la Bucureºti ºi apoi

la revista Steaua Dunãrii la Bruxelles. Europa a luat
foc. Înalta Poartã a fost nevoitã sã accepte repetarea
scrutinului, sub stricta supraveghere a Puterilor
garante. Rezultatele au marcat victoria unioniºtilor.
Drumul spre marele vis al Unirii s-a netezit instan-
taneu ºi a devenit realitate pe 24 Ianuarie 1859.” 

Personalitatea acestei eroine, supranumitã Ioana
d’Arc a României, a fost evocatã la Tecuci (oraºul
aflat la 3 km de Þigãneºti, de unde ea se trãgea),
de Ziua Educaþiei, care a coincis cu desfãºurarea
Festivalului Internaþional de Aforisme, ediþia a II-a
(5 octombrie 2018), al doilea din lume (primul fiind
cel de la Torino). La iniþiativa scriitorului V. Ghica
ºi cu sprijinul GIFARM-SRL Fundaþia Pelin, sculptorul
Dan Mateescu a realizat un bust care-o reprezintã
pe Cocuþa Conachi-Vogoride, bust donat de V. Ghica
Primãriei oraºului Tecuci. La dezvelirea sculpturii,
în Parcul Central, pe lângã mulþimea de elevi cu
portretul eroinei la rever ºi cu tricolorul în mâini, a
fost prezent primarul, alãturi de personalitãþi precum
academicienii Nicolae Dabija ºi Emil Dinga, peste
50 de scriitori din þarã ºi alþii. Cu aceastã ocazie
a luat cuvântul ºi autoarea acestui articol, compa-
rând intervenþia providenþialã a acestei eroine în
desfãºurarea Unirii Principatelor cu fapta geografului
francez Robert Ficheux (1898-2005), despre care
mi-a pus la dispoziþie material documentar profesorul
nostru de francezã Claude Dignoire. 

Spaþiul acestui articol nu-mi permite decât sã
evoc intervenþia sa, de asemenea providenþialã, care
a favorizat Marea Unire. La destrãmarea Imperiului
Austro-Ungar, criteriul de bazã privind stabilirea de
noi þãri a fost limba vorbitã de populaþiile provinciilor
respective. Or, profitând de aceastã hotãrâre,
maghiarii au falsificat recensãmintele ºi hãrþile de pe
teritoriul Imperiului, Ungaria înaintase Parisului „hãrþi
ale Transilvaniei în care zona montanã, precum ºi
platourile, locuite numai de români, din Maramureº,
Oaº, Haþeg, Lãpuº, Apuseni, Nãsãud etc. apãreau
pustii”. În aceastã variantã, „populaþia maghiarã
aglomeratã în oraºe, acolo unde românilor le era
interzis sã se aºeze, apãrea ca majoritarã în Ardeal”.
Norocul românilor a fost cã misiunile de geografi
francezi, conduse de Robert Ficheux, s-au deplasat
pe toate plaiurile transilvane, au inventariat ºi au
anunþat existenþa covârºitoare a românilor acolo
unde, pe hãrþile maghiare, erau pete albe. Rezultatul
este prezentat la Comisia de la Paris, demonstrând
prezenþa majoritarã a românilor în Transilvania.
Acesta a fost factorul determinant privind decizia
marilor puteri de la Trianon prin care Transilvania
a revenit României. În felul acesta, dupã cum
subliniazã ºi scriitorul Radu Anton Roman, „îi suntem
toþi, pe veci, datori lui Robert Ficheux”. Implicarea
lui în Marea Unire ne face sã credem cã Dumnezeu

iubeºte poporul român ºi-l apãrã în momentele
de rãscruce (dar e important ca ºi poporul român
sã-ºi aminteascã vorba care spune cã Dumnezeu
ne dã, dar nu ne bagã în traistã…).

M
ulte ssunt dde sspus ºi despre românii din
Basarabia care arboreazã steagul tricolor
încã din noiembrie 1917 (sfinþit de epis-

copul Basarabiei, Gavril) ºi intoneazã imnurile
Deºteaptã-te, române! ºi Pe-al nostru steag e scris
Unire. La 27 martie 1918, se semneazã actul prin
care fosta Republicã Democraticã Moldoveneascã
se uneºte cu mama sa, România. Alexandru
Marghiloman, prim-ministru al României, trimis la
Chiºinãu, semneazã actul de Unire, exprimându-ºi
satisfacþia: „Am luat act de declaraþia dumneavoastrã,
declar cã o primesc.” Numele lui este invocat ºi azi:

Marghiloman, trimis solie,
Semnã Unirea mult visatã;
Ce bine-ar fi ca azi sã-nvie
S-o mai semneze înc-o datã.

Dupã 1940, Moldova lui ªtefan cel Mare este din
nou dezmembratã, prin Pactul Ribbentrop-Molotov.
Revine Þãrii, pentru câþiva ani, dupã ce, în 1941,
soldaþii români trec Prutul. Situaþia de astãzi este
cunoscutã: românii se luptã pentru pãstrarea limbii ºi
a identitãþii naþionale. Dorinþa lor este exprimatã direct
(Efim Tarlapan, Chiºinãu):

Chiºinãu ºi Bucureºti –
Douã state româneºti – 
Ar fi tare fericite
De-ar fi statele unite.

O luptã de veacuri au dus ºi românii din
Transilvania pentru pãstrarea identitãþii de neam
ºi de limbã, luptã ce se poate compara cu cea dusã
cu otomanii de celelalte douã þãri româneºti:

Ei n-au avut un Voievod ªtefan,
Nici un Mihai ce lua la turci grumazul,
Dar pentru neam, românul ardelean
A fost ºi ªtefan, ºi Mihai Viteazul.

În 1997, când, în sãptãmâna luminatã, epigramiºtii
s-au adunat la Chiºinãu, la prima ediþie a Festivalului
de epigramã ºi fabulã „Donici, cuib de-nþelepciune”,
toþi cei din autocar simþeam durerea sfâºierii Þãrii,
a smulgerii Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord:

Se toarnã-n suflet liniºtea pascalã,
Simþim pe frunte stropii de agheasmã, 
Se-ntinde Þara ca o catedralã
Cu douã lacrimi pe catapeteasmã.

La 1 Decembrie 1918, când s-a înfãptuit visul
Unirii, a rãsunat imnul ca o înãlþare (Eugen Deustch):

Când fraþii mâinile ºi-au dat
Ca sã-ºi serbeze bucuria,
Un cânt solemn a rãsunat:
Se deºteptase România!

Pentru cã (Eugen Albu):
Pe-acest pãmânt pe care s-au jertfit
Românii, mii, n-a fost o bucurie

Mai mare ca atunci când s-au unit
Sã întregeascã Marea Românie.

Mircea Ionescu-Quintus ne-a lãsat, spre nemurire,
gândul sãu de Unire: La Alba Iulia:

Regele ºi-un brav popor
Au unit pe veºnicie,
Sub drapelul tricolor,
Marea noastrã Românie.

Cu toate cã astãzi românii sunt despãrþiþi de Prut,
ei îºi exprimã speranþa în Unire (Vasile Sarco):

Românii, pe pãmântul sfânt,
Vor face veºnic, împreunã,
Cu libertatea legãmânt
ªi cu Unirea casã bunã.

În sufletele lor arde dorinþa de reunificare
(G. Petrone):

Într-o perpetuã cinstire,
Azi am pãºit în anu-n care
Serbãm un veac de la Unire,
Gândind la Reunificare.

Iatã ºi visul unui bãtrân basarabean (I. Toderaºu,
Costeºti):

Având un licãr în privire,
Bãtrânu-a spus cu ochii-n rouã:
S-a dus un veac de la Unire,
Dar n-ar strica o alta nouã!

Nici epigramiºtii nu uitã realitatea istoricã de azi:
Constat cã timpul este slut
Chiar ºi norocul este spân
Cât timp pe malul stâng de Prut
Curg ºi-astãzi lacrimi de român.

Dar, ca tot românul ºi chiar mai mult decât oricare
alt român, epigramistul nu scapã nicio ocazie sã
incite, sã învioreze spiritele cu umoru-i proverbial
(Mihai Cimpoi, Chiºinãu):

De se va face iar Unirea
ªi se va bea atunci cu þoiul,
Fiind prea mare fericirea,
Vom încerca ºi cu cimpoiul!

Tudor Groza Delacodru, din Serbia, se adreseazã
basarabenilor cu mult „zuduf românesc”:

Basarabeni, iscoadele strãine
Ne pregãtesc o „limbã pãsãreascã” –
Se cade sã-i primim cum se cuvine
C-o-njurãturã „neaoº româneascã”.

Speranþa în Unire e vie în conºtiinþa românilor
(Gh. Bâlici, Chiºinãu):

Uniþi în cuget ºi simþire,
Înnobilaþi prin cutezanþã,
De vrem a Þãrii dãinuire,
Unirea-i unica speranþã.

Deci, sã nu uitãm, cât mai e timp, cã în Unire
stã puterea, iar Unire înseamnã unitate de neam,
de limbã, de obiceiuri ºi tradiþii, de credinþã:

De Centenar se pun la porþi
Drapele sfinte-ntru cinstire,
Christos a înviat din morþi,
Românii-nvie prin Unire!

Carlo TTroya, Argumente ppentru rrescriierea iistoriieii eeuropene. DDespre iistoriia
ºii aarhiitectura ggeto-ggoþiilor, Editura UUranus, BBucureºti, 22015

Contele Carlo Troya (1784–1858) este un istoric cu o foarte serioasã pregãtire
juridicã, om politic (a fost la un moment dat prim-ministru al Regatului celor douã
Sicilii) ºi, totodatã, exponent al unei miºcãri care preconiza o confederaþie de
state italiene sub egidã papalã. Ca istoric este autorul unei prodigioase Istorii
a Italiei de la începuturi pânã în Evul Mediu – Storia d'ltalia del Medio-Evo în
15 volume totalizând circa 8700 pagini, din care peste 3500 pagini despre goþi,
conþinând ºi o amplã exegezã referitoare la Codul Diplomatic Longobard. De
asemenea, s-a remarcat ca un comentator inspirat al biografiei ºi operei lui
Dante ºi ca autor al unui erudit ºi substanþial Discurs despre arhitectura goticã.

Carlo Troya demonteazã cea mai mare eroare a istoriei antice datoratã lui
Tacit ºi lui Pliniu cel
Tânãr, aceea cã goþii,
prin cele douã ramuri,
ostrogoþii ºi vizigoþii, ar
fi fost triburi germanice.
În realitate, aceºtia au
fost continuatorii naturali
ai daco-geþilor danubieni
ºi au avut un rol decisiv
în etnogeneza ºi în
definirea culturii ºi
religiei popoarelor din
sud-vestul ºi nord-vestul
Europei. Aceastã eroare
a viciat atât istoria, cât
ºi cultura europeanã.

În acelaºi timp, nu putem sã trecem peste faptul cã
acest învãþat este complet necunoscut mediilor istorice
ºi academice din România. Dacã opera istoricã a lui
Carlo Troya ar fi fost cunoscutã în România, multe cãrþi

sau lucrãri de referinþã, tratate de istorie, dicþionare, istoria propriu-zisã ºi istoria
arhitecturii ar fi arãtat altfel ºi multe confuzii privind originea realã a goþilor s-ar
fi risipit, iar adevãrul rostit de istoricul italian în urmã cu peste 160 ani – Niciun
popor afarã de acesta, cãruia grecii i-au dat apelativul de barbar nu a avut o
istorie mai anticã ºi mai certã decât cea a geþilor sau goþilor – ar fi avut astãzi altã
rezonantã. (Din Prefaþa editorului, Dumitru Ioncicã, reluare pe manºeta copertei)

Marian VVoicu, Matriioºka mmiinciinoºiilor. FFake nnews, mmaniipulare, ppopuliism,
Editura HHumanitas, BBucureºti, 22018

Cartea de faþã vine în momentul potrivit. Þãrile europene ºi societãþile lor trec
printr-o fazã de dezorientare, uneori chiar de dezbinare. Fake news reprezintã
termenul-cheie, o unealtã puternicã în mâna celor care râvnesc sã slãbeascã
sistemele democratice de tip occidental. Matrioºka mincinoºilor propune cititorului
o interpretare criticã a unei epoci tulburi ºi îi înlesneºte înþelegerea mecanismelor
mediatice ºi politice care stãpânesc lumea de astãzi. Cartea se bazeazã pe o
vastã bibliografie internaþionalã ºi-l ajutã pe cititorul român sã plaseze dezvoltãrile
politice din România într-un context mai larg. Interpretarea impresioneazã mai
ales prin anvergura analizei ºi prin spiritul civic – cel mai bun antidot împotriva
forþelor iliberale. (Oliver Jens Schmitt)

Cartea lui Marian Voicu este o demonstraþie impecabilã, pasionantã ºi
minuþioasã. Ea oferã imaginea unui moment istoric ºi reconstituie modul în care
Rusia lui Puþin poartã un rãzboi împotriva Occidentului ºi valorilor sale, exercitând
totodatã un control totalitar ºi asupra propriei societãþi. Nimic nu este inocent
sau întâmplãtor în aceastã elaboratã operaþiune de manipulare globalã. România
este, la rândul ei, parte din acest nou rãzboi subteran, în care luciditatea devine
o formã de patriotism. Textul lui Marian Voicu reactiveazã, în acest univers
de clone ºi minciuni, busola simþului critic. (Ioan Stanomir – texte reluate
de pe coperta a patra a cãrþii)

Semn(al) dde ccarte 
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La CCabinetul dde SStampe aal BBibliotecii AAcademiei RRomâne ((BAR) sse aaflã uun aalbum dde mmari ddimensiuni
(47 xx 227 ccm), rrealizat dde ppictorul GGheorghe CChirovici ((1883-11968) ppentru SSocietatea CCultul EEroilor, ddedicat
regelui CCarol aal III-llea ((probabil îîn aanul 11934, ddar llucrarea nnu eeste ddatatã; eea aa ffost ddonatã BBAR îîn 11962,

fãrã ssã sse ººtie nnumele ddonatorului). AAlbumul aare 339 dde ppagini nnumerotate, ddin hhârtie ggroasã, pprodusã mmanual,
iar ccoperta eeste ddin ppiele ggri.

În aafara uunui ttablou dde GG. CChirovici ((Troiiþa, reprodus mmai jjos), aalbumul cconþine ffotografii aale uunor ccimitire
ºi mmonumente llegate dde RRãzboiul dde RReîntregire, pplus oo sserie dde iinscripþii ddeosebit dde iinteresante, ppe ccare
le rreproducem aalãturat. ÎÎn ppaginile rrevistei aapar mmulte ddintre iimaginile ddin aalbum.

Am pprimit iimaginile ººi iinformaþiile llegate dde eele dde lla ddna AAnca VVitan, CCabinetul dde SStampe aal BBAR.
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Un aalbum mmonumental

M.S. RRegelui CCarol III
Pãstrãtorul ººi îînsufleþitorul ccredinþei, ttradiþiilor ººi nnãzuinþelor nneamului,

cu aadâncã rrecunoºtinþã ººi nneþãrmuritã ssupunere.
Soc. CCultul EEroilor îînchinã aaceastã llucrare, mmãrturie aa îînfãptuirilor

sale ppentru ccinstirea oostaºilor ccãzuþi ppentru TTron ººi PPatrie.

Eroii nnoºtri îîn vveci nnu vvor ffi mmorþi,
dacã ffiii ººi nnepoþii llor lle vvor ppurta îîn

inimile llor ººi lle vvor ccultiva sscumpa aamintire. AAtunci ººi
mereu vvor îînsufleþi ddin llocul llor dde oodihnã ggeneraþiile
viitoare, ccare lle vvor uurma ppilda ººi ppractica vvirtuþii
creºtineºti ººi ccetãþeneºti.

[Patriarhul] MMiron CCristea

Nu vvãrsaþi llacrimi ppe mmormintele eeroilor, cci mmai ccurând sslãviþi-ii
în ccântece aaºa cca ffaima nnumelui llor ssã rrãmânã uun eecou pprin
legenda vveacurilor.

Sufletele eeroilor nnoºtri ccãzuþi ººi-aau ffãcut ddrum sspre ffaimã.
Izbânda ppãmânteascã nn-aare îînþeles ddecât nnumai ddacã ccinstea
þãrii sstã îînaltã cca oo cculme.

[Regina] MMaria

Proces-vverbal
Azi, 33 sseptembrie 11919, ssubsemnaþii, îîntrunindu-nne îîn AAdunare GGeneralã îîn llocalul PPalatului MMitropolitan

din BBucureºti, aam ppus bbazele SSocietãþii MMormintele EEroilor CCãzuþi îîn RRãzboi. SScopul, mmodul dde oorganizare
ºi ffuncþionare aa SSocietãþii eeste ccel pprevãzut dde sstatute aaci aalãturate.

Procedându-sse lla eexaminarea aacestor sstatute, ss-aa lluat îîn ddiscuþiune dde aadunare aarticol ccu aarticol ººi ss-aau vvotat
ºi aadoptat aatât ppe aarticole, ccât ººi îîn ttotal, ffãrã nnici oo mmodificare.

Drept ccare ss-aa ssemnat dde nnoi aacest pproces-vverbal ccare
se vva ppãstra îîntre aactele SSocietãþii.

+Platon CC. PPloeºteanu LLoct MMitropolit PPrimar, 
Gral CChristescu, GGral VVãitoianu, GGral MMihail, GGral RRãºcanu, 
Gral LLupescu, GGral AAlexiu, GGral PPopovici, EElena GGral DDragalina,
Olga VVãitoianu, MMaria GGral BB. PPraporgescu, LLaurenþia II.
Bacalbaºa, IIc CC. NNazarie, BB. BBusuiocescu, 
Maior DDragalina

���Horia BBÃDESCU – scriitor, CCluj-NNapoca
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scriitor, SSpania
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���Galina MMARTEA –– pprof. uuniv., CChiºinãu
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Câmpulung-MMuscel
���Tudor NNEDELCEA –– sscriitor, CCraiova
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