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DOUÃ MODELE DE „RECONQUISTA“:
„PÃSTOR“ ªI „SÃMÂNÞÃ“

Evoluþia operei lui Alexandru Nemoianu de dupã „Semnele vremii“
(2005) se produce organic deºi cu aparente reformulari ce nu sunt
decât aspect superficial peste o înaintare de râu subteran cu izvor
ce nu înceteazã. „Fragmente din vremea persecuþiilor“ conþine, ast-
fel, eseuri, „însemnãri rãzleþe“ ºi adnotãri datând din anii 2005 ºi
2006 ºi doar câteva fiind reluãri din volumele anterioare „Întâm-
plãri ºi Vise“, Tãrâmuri“, „Treziri“ ºi „Acum“; însã acestea nu
constituie decât elemente de fundal sau adaosuri pentru o înþelegere
nuanþatã a poziþiei intelectuale ºi a opþiunilor. Direcþia de organizare
a acestei cãrþi dezvoltã în mod natural opera de gânditor creºtin a lui
Alexandru Nemoianu fiind un punct de vedere nou ºi articulat asupra
„modelului existenþial românesc“. Ea aratã însã mai apãsat sensul
acþiunii intelectuale ºi metoda de gândire. Dar, la drept vorbind, nici nu
a fost dificil ca acestea sã se organizeze. Existã în doctrina desfãºuratã
aici, ca ºi în eseistica istoriograficã anterioarã, trei idei capitale ce
împânzesc întreaga creaþie încã din momentul originar ori al „trezirii“
la realitatea metafizicã: „Imperiul ca esenþã a rãului“, rãsfrângerea
acestuia „în marginea Împãrãþiei“ (sau, cum s-ar zice în termen „tiers-
mondist“, „efectul de colonie“) ºi, în sfârºit, „rãspunsul naþional“,
renaºterea sau „enigma prin Neamuri“. Acestea indicã, în fond, o
„tensiune universalã“ cu început vechi ºi fenomenologie descrisã abia
la o vreme, ce se traduce în formulãri cu notorietate precum „corsi
i ricorsi“ lui Giambattista Vico ori cantemirescul „incrementa atque
decrementa“, fiind în ultima analizã principiul catolic de „conquista“
ce aduce aproape mecanic recucerirea, „eliberarea, deci „recon-
quista“. Ele nu înceteazã acum ci se dezvoltã cãci oricât ar avea
schemele invocate precedenþe, azi se manifestã cu un anumit grad
de inedit iar „ondulaþiunea“ exprimatã de Vasile Conta (cãci la noi
existã, la rândul ei, o tradiþie de gândire în „deal“ ºi „vãi“ istorice)
nu mai apare tot atât de clarã precum altadatã. „Rãul“, aºa cum îl
denumeºte pretutindeni autorul în terminologie creºtinã, se extinde
în forme inedite ºi cu procedãri de aparenþã difuzã deºi „modelul“
rãmâne fãrã nici o îndoialã „repetitiv“ ºi inapt a se adapta. În aceastã
materie, noutãþile sunt aici puþine cãci, în teorie, despre „Imperiul
rãului“ existã o bibliografie impresionantã iar autorul a scris pânã
astãzi cu stãruinþã ºi în mai toate cãrþile, ºi dacã ar trebui sã fie
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înfãþiºatã tema în chip exhaustiv ar trebui reluate toate ºi reproduse
încã o datã. Obiectul nu este totuºi acesta ºi atât cât este cuprins
aici („specimene“ doar, ºi ilustraþii) este proporþional destul cãci esenþa
cãrþii, sau accentul ei, constã în „ideologia reacþiunii“ mai mult decât
din înfãþiºarea „vrãjmaºului“ care trebuie numai „evidenþiatã“ printr-un
inventar de „urme distinctive“ ºi doar prin demonstraþie sumarã ce
trebuie „vãzutã“ ca o fotografie fulgerãtoare de avertisment.

Esenþialul aici îl constituie, aºadar, „rãspunsul“ ºi mai ales „ceea
ce nu piere“ fiindcã, de fapt, imobilitatea Arhetipului nu se poate pune
la îndoialã ºi desemneazã factorul ireductibil ºi ordonator. Aceasta
se înfãþiºeazã printr-un complex deopotrivã „simplu“ (adicã numenal)
dar ºi complicat prin formele diverse ºi aparent „nelegate“ în reþeaua
organicã subiacentã ce impresionezã prin înºiruirea de elemente
aproape naturale. „Loc“, sanctuare, „istorie vorbitã“, modele popu-
lare, exemplu social contemporan („gospodãrism“), instituþii atipice
nu obligatoriu de esenþã folkloricã ori derivate pe canal etnologic,
sfinþi bisericeºti ºi „model cãrturãresc“ etc. — nu sunt însã nici noþiu-
nile curente ºi doar mecanisme de agregare de colectivitãþi ci „prin-
cipii“ de funcþiune ale unei realitãþi enigmatice, strãvechi ºi imutabile
ce ne înfãþiºeazã o ipotezã de antropologie „originistã“ uimitor de
clarã ºi de pãtrunzãtoare. Aceasta are un grad categoric de uni-
versalitate derivatã din însãºi esenþa ei necontestabilã. Nouã este,
prin sugestie, aici formula de „reacþiune“ ce va trebui dezvoltatã în
viitor chiar dacã astãzi însãºi metoda de împrãºtiere întrebuinþatã
de „rãul vrãjmaº“ se dovedeºte caducã ºi rudimentarã („înlãturând
pãstorul, se risipeºte turma“). În aceastã materie, Alexandru Nemoianu
invocã „retragerea la munte ºi în calitate“, formulând ideologia „recon-
quistei“ într-un fel profetic ºi prin concept vizionar. Recucerirea înþe-
leasã de el nu-i, aici, recensãmântul unei „miºcãri“ (care nu existã
în felul organizat clasic) sau un „inventar de valori“ care, existând,
ar lucra prin iradiere (doctrina Pãstorului Înþelept) ci mai degrabã
niºte „categorii de seminþe“ care oricând, re-formulate ºi regãsite,
pot relua orice fel de „acþiune în rãspuns“. Precedentul istoric existã
ºi se evocã. Iatã, de pildã, „modelul indienilor pueblo“ despre care
Alexandru Nemoianu scrie o paginã memorabilã ºi „îndrumãtoare“.
El este tulburãtor prin efect ºi trebuie descifrat în misterul regene-
rativ cãci „ºtergerea urmelor“ nu a reuºit sã extragã ºi „duhul“ sau
secretul de întocmire înrãdãcinat de unde s-a renãscut, la o vreme,
„copacul viguros“ anterior. Astfel încât nu-i fãrã rost a spune cã, în
aceastã speþã, „retragerea“ s-a produs pânã la „nucã“ sau pânã la
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„celulã“. Aceasta însemneazã mecanisme universale verificate. La
noi, ca sã exemplific, nucleu, celulã ori „sãmânþã“ sunt orice idei ce
se depoziteazã în loc protejat sau „paralel“ care, fãrã sã fie numai
„biblioteci“ mãrunte, de sat, de mânãstire ori de ºcoli orãºeneºti
nebãgate de seamã, pot sã ajungã, numai dacã va fi cazul ºi dacã
vom avea un nou „pârjol al cãrþilor scrise“ (ca în veacurile XI ºi XII),
în planul „cãrþilor vorbite“, regãsind folklorul, anonimatul ºi eposul
nostru fundamental ce a îngãduit perpetuare nu doar de istorie a
Locului ci ºi de lege arhaicã, de „obicei al pãmântului“ ºi încifrare în
utilitar, simbolic ºi superficial decorativ. Metoda aceasta, „finalã“, este
cu neputinþã de a nu se folosi chiar ºi dacã spaþiul de conservare
va deveni un simplu „teren imobiliar“ fiindcã, existând „oamenii locu-
lui“, dispariþia „duhului“ s-ar produce numai odatã cu „ultimul om“
ori ºi dacã acesta va dispãrea, „rasial“, odatã cu dispariþia „limbii“
ori a „ultimei cãrþi“. ªi nici atunci. Cãci dacã „Locul“ poartã în sine
un fel de a se „întipãri“ în fiinþele ce îl „locuiesc“, rezultã cã puterea
de a lãsa „aceiaºi urmã“ în orice creaturã ce îl întrebuinþeazã va tri-
umfa, indiferent când ºi în ce forme.

Acestea fiind previziunile în negativ (sau doar ipoteza drama-
ticã), rezultã cã „tabloul de principii formatoare“ va trebui fãcut în
extensiune, fiind însã aici schiþat într-un fel uimitor de clar. El se întinde
asupra unor teme cu aparenþã de simplitate dar cu efect mãreþ în
timp: „locuri sacre“, danii, acþiune cãrturãreascã oricât de mãrun-
tã în suprafaþã dar pãtrunzãtoare în adâncime, organizare naturalã
de oameni ºi formele ei manifestare „reacþionarã“ în celular ºi în
„nãvoade“. Materia existã prin câteva specimene ºi în „Fragmente
din vremea persecuþiilor“, în „dania“ lui Bucur Chiriac, reacþionar-
ismul lui Raoul ªorban, cãrþile lui Ion Marin Almajan, revistele „eretice“,
„românii-americani“, ºi, de fapt, în tot ceea ce scriitorul denumeºte
„majoritatea semnificativã care începe sã vorbeascã“ etc.

Pretutindeni impune o imagine de „realitate din alt timp“,
aproape sadovenian, evocând eposul din „Creanga de Aur“ ºi din „Uvar“
iar încheierea despre „Bizanþ“ ºi „efectul folcloric“ la români adaugã
o idee privind „acþiunea în lumea paralelã“ ºi „sãmânþa aruncatã prin
Neamuri“. De fapt, scriitorul dezvoltã aici — în descripþia de acþiune
practicã ºi în teorie — ceea ce invocase prin creaþie în „Semnele
Vremii“, unde materia „ereticã“ ºi sub-lunarã, aparþinând „celei de-a
doua literaturi“, era ilustratã în chip strãlucit. Ecourile vii ale stra-
tului sapienþial venit din strãvechime ºi întruchipat prin episoade cu
notã de precãdere continuã (de la înþeleptul vremurilor vechi ºi preo-
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tul getic ºi, mai apoi, de la  episcopul-voievod din „mileniul mut“ ºi
pânã la „învãþãtorii munþilor“ de ieri ºi de azi) se rãsfrâng nu doar
în acea literaturã de zidire sufleteascã ºi povãþuire ci ºi în aceastã
eseisticã de îndrumare ºi directivã. Suntem, pânã la un punct, aproape
de „enciclopedismul rustic“ al veacului fanariot, când „specificul con-
stituit“ se retrãgea în rural ºi „provincial“ dinaintea ocupantului sãl-
batic ce ar fi nãzuit sã modifice totul, de la obiceiuri, mod de aºezare
ºi de orânduire de populaþii ºi pânã la limbã ºi cod de a comunica.

De altminteri, „desfãºurãrile de penumbrã“ sunt întotdeauna
înþelese ºi preþuite ºi se privesc în termeni de valori inerente care,
fiind legitime în absolut, nu cunosc determinarea îngustã faþã de con-
textul de orice fel, „oficialitãþi“ ori „ideologii dominante“ ce determinã
realitãþile superficiale ºi perisabile. Extragerea sufletului colectiv din
contingentul istoric nedesluºit este regulã aici ca ºi „conservatismul“
demonstrat prin fenomene continui. Teoreticeºte, „familia de gândire“
se reveleazã numaidecât. Aceasta reprezintã „substanþa medularã“
invocatã de G. Cãlinescu prin „regresiunea cãtre arhaic“ proprie
creaþiei româneºti de valori în ton major ºi, deopotrivã, se potriveºte
cu „personanþa“ închipuitã de Lucian Blaga ori cu „energetismul“ lui
Vasile Bãncilã ºi cu „protocronismul“ descris de Edgar Papu. Atitudinea
are universalitate, fiind, la drept vorbind, o varietate de „originism“
ce îndrumã culturile orânduite de un puternic simþãmânt intrinsec
al „specificului“ care nici mãcar nu mai trebuie demonstrat ºi afir-
mat ci doar exprimat cu o mai stãruitoare putere în ideea de a reca-
pa dreptul pierdut ºi a întãri uimitoarea diversitate a Creaþiei. În aceas-
ta constã aici reazemul „trezirii“, înþeles ca un proces de inspiraþie
oracularã ºi de clipa miraculoasã când „istoria enigmaticã“ se revarsã
în „istoria consemnatã“ ºi recucereºte lumile uzurpate.

Pretutindeni ne impun acum douã „modele de Reconquista“;
„Pastorul ºi Sãmânþã“. Când „pastorul“ dispare fãrã a i se afla substi-
tut, apare „sãmânþa“, soluþia miraculoasã ºi tainicã: aceasta moare
pentru a face grâul sã rodeascã în viitorul nesfârºit ºi binecuvântat.

ARTUR SILVESTRI

30 Noiembrie 2006, 

Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul României
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MODELUL NOII PRIGOANE ANTI-CREªTINE

Mai înainte de a intra în acest subiect câteva precizãri metodo-
logice sunt necesare. Evenimentele istorice au ca scop sã arate unici-
tatea persoanei umane ºi zãdãrnicia cãutãrii împlinirii ei în aceastã
lume. În aceastã înþelegere putem pricepe de ce fiecãrei generaþii
i-a fost dat sã asiste la o schimbare majorã de „regim“, fie sub forma
încetãrii unei lungi „domnii“, fie sub forma schimbãrii de regim sau
sistem politic. În asemenea împrejurãri, s-a putut cristaliza înþeleap-
ta vorbã româneascã, „schimbarea domnitorilor, bucuria nebunilor“.
În sens mai larg, împlinirea personalitãþii umane, mântuirea ei, nu vine
în ºi prin Istorie ci la capãtul ei. Dar cele spuse la nici un caz nu în-
seamnã cã în existenþa sa pãmânteascã omului i se cere sã fie pasiv,
detaºat, „neangajat“. Din contrã.

Diversitatea uluitoare a evenimentelor istorice, „schimbãrile“
de care vorbeam, sunt toate ocazie, posibilitate, pentru fiecare per-
soanã de a alege între bine ºi rãu ºi, astfel, putinþã de mântuire.
Formele sub care suntem chemaþi la participare sunt mereu noi ºi
fãrã precedent ºi de aceea alãturarea la bine sau la rãu tot mereu
va fi fãrã echivoc. (De aceea este atâta de degradant sã vezi oameni
care duc „lupta“ contra unor forme istorice dispãrute, cum ar fi cei
ce continuã sã militeze împotriva unui comunism care în România
nu mai existã, Slavã Domnului, de cincisprezece ani.) Probabil cã
cea mai simplã cale de a nu fi pãrtaºi, complici, la rãu este de a fi
mereu alãturi de victime, de cei care „pierd“, iar ca temei de gândire
avem mereu alãturarea de Tradiþie ºi modelul existenþial al Neamu-
lui din care coborâm. Cu aceastã introducere am sã mã încumet sã
vorbesc despre ceea ce cred cã va fi „modelul“ persecuþiei anti-creº-
tine ce ne stã înainte.

În primul rând, trebuie sã ne fie limpede cã tot ce se leagã
de istoria creºtinismului nu a fost vreodatã marginal ori periferic.
Din prima clipã, Creºtinismul a lovit în chiar inima „centrului“ puterii
lumeºti, Roma, în culmea puterii Imperiului Roman ºi la rându-i a
fost lovit în „centru“, Bizanþ (iconoclasmul), Rusia (bolºevism). Iar noua
prigoanã contra Creºtinismului, care este în desfãºurare, a început
în noul „centru“ al puterii lumeºti, „singura“ super-putere. Din cele
petrecute pânã astãzi putem desluºi „modelul“ prigoanei.

7



În primul rând se cautã ºi, pânã la un punct, s-a impus o subor-
donare a Bisericii faþã de dogmele „religiei“ statale. Lozincile aces-
tei religii statale: „suntem cea mai mare naþiune ce a cunoscut-o
istoria“, „cine nu este cu noi este contra noastrã“, „suntem cei mai
paºnici oameni“, etc., etc. sunt acceptate fãrã murmur. Mai mult,
aceastã preponderenþã acoperã pânã ºi grupul cel mai influent din
sistemul politic al „centrului“. Grup care devine „tabu“.

Ca exemplu. În Biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena“
din Indp., se cautã modificarea troparului de laudã al Patronilor. Tropar
care spune despre Cruce cã este „lauda Creºtinilor ºi ruºinea Iudeilor“.
La Mânãstirea din Rv. Jct., „Prohodul“ din Vinerea Mare a fost „sa-
nitizat“, s-au scos toate referirile privind Rãstignirea ºi participarea
aceloraºi pomeniþi mai sus ºi asociaþi cu ruºinea. În România, a avut
loc penibila înscenare de la Tanacu (trecutã în uitare prin potopul
binecuvântat ce a trezit populaþia.). Prigoana nu va fi mai ales sub
forma violenþei, a rotitului bâtei (deºi nici asta nu va lipsi), ci mai
ales prin presiuni care au de scop golirea Bisericii de conþinut. Prin
modificarea textelor scripturistice, prin obligativitatea „includerii“ ºi
acceptãrii pãcatului, prin încercarea de marginalizare. Cã acest tip
de acþiuni pot avea anume reuºitã ne-o aratã catedralele din Europa
de Apus care au devenit niºte forme fãrã conþinut. Niºte monumente
(de fapt ruine) „istorice“. Dar acest „model“ va da greº cãci entita-
tea care îl animã, negativitatea purã, nu poate ºi nu vrea sã înþe-
leagã esenþialul: cã Biserica (ºi prin asta mereu înþeleg ºi am înþe-
les pe „dreptmãritori“) nu este o instituþie ci un trup viu având drept
Cap pe Hristos, „Piatra pe care nu au luat-o în seamã ziditorii“.

„Piatra pe care nu au luat-o în seama ziditorii, aceasta a ajuns
sã fie pusã în capul unghiului. Oricine va cãdea pe aceasta piatrã
va fi sfãrâmat, iar pe cine va cãdea ea îl va zdrobi“ (Luca, 20, 17-18).
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CAPITOLUL I
„LUCRAREA RÃULUI“

„MODELUL“ CARTAGINEZ

Oamenii din toate vremile au trãit ºi continuã sã trãiascã sub
iluzia cã vieþile lor ºi timpul istoric în care trãiesc sunt nu numai unice
ºi irepetabile (lucru adevãrat) dar cã sunt fãrã precedent sub spe-
cia modelului. Aceastã nesãbuitã semeþie are ºi a avut consecinþe
foarte grave. Între altele, acestui fel de gândire îi este datorat în
bunã mãsurã incapacitatea societãþilor omeneºti de a învãþa din tre-
cutul lor, a indivizilor de a învãþa din experienþa înaintaºilor ºi, final-
mente, acest mod de gândire este vinovat de neputinþa oamenilor
de a învãþa unii din viaþa altora ºi de a putea comunica în bunã cre-
dinþã. Pentru a fi mai lãmurit.

Este, fãrã îndoialã, cã fiecare existenþã omeneascã, fiecare
neam ºi fiecare societate sunt chemate sã aibã un rol unic. În acelaºi
timp însã fiecare existenþã cuprinde elemente ce se pot întâlni în
alte existenþe ºi cel ce va studia categorii mai mari ºi cât de cât
semnificative va trebui sã observe cã anume „modele“ sunt mereu
repetate, completate, extinse ºi ºlefuite spre desãvârºire. Este aproa-
pe trivial sã arãt cã fiecare existenþã omeneascã este supusã ºi repetã
un ciclu biologic ºi în chip necesar va „repeta“ forme care au fost
ºi vor continua sã fie în fiinþã. Unor modele obligatorii le sunt supuse
ºi societãþile omeneºti (fiecare societate omeneascã va experimen-
ta, într-un anume chip, forme care sunt comune tuturor celorlalte
societãþi omeneºti ce au preexistat-o sau o vor urma). Iar într-o aseme-
nea înþelegere, unele „modele“ sunt potenþial pozitive, iar altele sunt
negative. Pe mãsurã ce categoria studiatã creºte ºi devine mai
cuprinzãtoare, pe mãsurã ce amãnuntul, detaliul, devine mai puþin
relevant, „modelul“ se poate citi mai limpede ºi are o mai mare impor-
tanþã. Astfel este cazul „marilor“ puteri, superputerilor sau, altcum
spus, al imperiilor.

Au existat mai multe „modele“ imperiale în istoria omenirii, dar
dacã vom restrânge cazul la zona europo-mediteranianã ºi prin exten-
sie logicã — la zonele care îi aparþin (America de Nord) vom vedea
cã douã modele au existat ºi încã mai existã: unul întemeiat pe extin-
derea unor idei (sau principii) ºi altul întemeiat pe pragmatism, mate-
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rialism, câºtig imediat ºi eficienþã. Cele douã „modele“ sunt al Romei
ºi al Cartaginei.

Din capul locului trebuie sã înþelegem cã aceste modele sunt
generale ºi amãnuntele sau chiar formele sub care au fost ºi sunt
repetate diferã. Dar esenþa lor a rãmas nealteratã ºi la fel nealtera-
tã a rãmas concluzia spre care fiecare model duce în chip necesar.

Cazul „modelului“ roman este mai simplu ºi mult mai bine
cunoscut.

Roma a început ca un oraº liber, ca o societate de revoltaþi
ºi în cãutare de dreptate socialã, juridicã ºi economicã. În timp, multe
dintre idealurile iniþiale au amorþit ºi ºi-au pierdut stringenþa ime-
diatã dar în spatele detaliilor istorice ele au continuat sã dãinuie ºi
sã rãbufneascã uneori cu furie. Modelul era întemeiat pentru bine
ºi pentru adevãr ºi oricât balast au pus peste activitãþile omeneºti,
aceste idealuri nu s-au putut ºterge. Iar, finalmente, ideea romanã
împreunã cu tradiþia iudaicã au alcãtuit modelul creºtin (ori „bizan-
tin“) ºi cu el „imperiul“ mântuitor (care sau a cãrui acþiune depãºeºte
existenþa imediatã, se înscrie pe valori duhovniceºti ºi a cãrui descriere
ar trece cu mult peste scopul acestui eseu).

Al doilea ,,model“ (mult mai puþin luat în seamã, mult mai „dis-
cret“, ºi asta nu întâmplãtor) este modelul cartaginez. Întemeiatã
de coloniºti din Tyr ºi Sidon, de cãtre închinãtori ai lui Baal ºi Moloch,
Cartagina devenise o mare putere comercialã, un adevãrat imperiu
mercantil, în vremea în care Roma era doar un orãºel de plugari,
un sat mai mare.

Principalul obiect de export ºi încã mai exact fala comercianþilor
cartaginezi ºi semnul distinctiv al triumfalismului lor era esenþa de
purpurã. Roºul arogant, care în chip mai puþin simbolic se revãrsa
pe altarele pe care aceºti comercianþi eficienþi le adorau. Cãci, mai
ales, aceºti comercianþi erau „practici“ ºi eficienþi. Civilizaþia cartagi-
nezã nu a lãsat nimic în urmã sub forma unei arte cât de cât sem-
nificative ºi nimic în literaturã sau poezie. Dar, în schimb, aceastã
civilizaþie se lãuda prin eficienþa ei, prin practicalitatea ei ºi prin capa-
citatea ei de a da rezultate imediate. Iar în acest context aceºti neguþã-
tori solemni, aceºti oameni foarte practici aveau o relaþie specialã
cu zeii lor ºi mai ales în privinþa celor ce le aduceau jertfa acelor zei.
Cãci aceºti eficienþi aduceau pe altarele lor sute de copii. Era aici
manifestatã o credinþã dupã care cel care poate produce rezultate
imediate ºi câºtig material este necuratul, iar hrana lui idealã sunt
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„inocenþii“, copiii. În chip necesar o societate întemeiatã pe setea
de câºtig material ºi al cãrei scop este „eficienþa“, o atare societate
va sfârºi prin a adora, la început pe ascuns, iar apoi pe faþã, forþele
ºi mijloacele care seamãnã confuzie, silnicie ºi, finalmente, teroare.
Formele sub care se arãta Cartagina erau, iarãºi, nu întâmplãtor,
exterior similare celor romane (exista ºi acolo un sistem senatorial
ºi consular), dar scopul lor era invers (Atât „discreþia“ cât ºi starea
„inversã“ a Cartaginei nu au fost întâmplãtoare ºi ele aratã indubitabil
cine era inspiratorul sistemului. Sã nu uitãm cã mai mult ca orice
diavolul se vrea nevãzut ºi necrezut). Acest duh necurat al Cartaginei
a fost simþit ºi urât atât de cãtre iudei, cât ºi de cãtre romani ºi
cred cã aceastã urã comunã a putut facilita sinteza dintre iudaism
ºi Roma în forma modelului bizantin. Dar ce este de reþinut este
faptul cã „modelul“ cartaginez, încet, pe ascuns, a ajuns sã triumfe
sub sistemul american care este culminarea ºi apoteoza lui. Sistemul
american de dupã „rãzboiul rece“ a renunþat la orice fel de mascã.
Eficienþa, câºtigul material imediat, dispreþul pentru valorile morale
sunt norma acestui sistem. Nu în formã (încã), ci în fapt. Modul sãl-
batec în care America îºi foloseºte puterea militarã pentru a sub-
juga ºi anihila centrele care-i fac opoziþie, modul deliberat în care
pregãteºte asaltul asupra ortodoxiei ºi tuturor centrelor duhovniceºti
ale lumii sunt azi evidente (De la anihilarea Iranului spiritual Ia geno-
cidul contra neamului sârbesc etc, etc.) Dar, apartenenþa la mo-
delul cartaginez al Americii de dupã „rãzboiul rece“ este doveditã
de felul în care îºi jertfeºte copiii.

În chip sistematic adolescenþi americani îºi ucid colegii în masa-
cre descrise de presa aservitã complexului politico-militar ca „inexpli-
cabile“. În condiþiile în care pãrinþii trebuie sã lucreze ca sclavi, în
condiþiile în care familia a fost ºi este atacatã sãlbatec, în condiþiile
în care relativismul moral a devenit dogma zilei, în condiþiile în care
preºedintele S.U.A este un mincinos dovedit ºi un maniac sexual,
în condiþiile în care S.U.A folosesc genocidul ca mod de rezolvare
a problemelor internaþionale, ce ar rãmâne de „explicat“? Modelul
cartaginez ºi închinãtorii lui sunt azi în fruntea bucatelor în singura
super-putere de dupã „rãzboiul rece“. Rãmân însã încredinþat cã sfâr-
ºitul lor a fost scris pe zid de cãtre o mânã mai dreaptã ºi mai tare
decât cele omeneºti.
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MODELELE REPETITIVE ALE RÃULUI

Din cercetarea trecutului, mai îndepãrtat ºi mai apropiat, se
poate desprinde o constatare tulburãtoare. Fiecare generaþie a avut
parte de o „schimbare“ (fie ea a unei „domnii“ îndelungate, fie, mai
ales în vremea din urmã, direct de „sistem“). Fiecare dintre aces-
te „schimbãri“, ce s-au petrecut uneori paºnic, dar cel mai adesea
(ºi din nou mai ales în vremea din urmã) violent, a fost întâmpinatã
cu mari nãdejdi de mai bine ºi întotdeauna s-au arãtat la fel de rele,
în cel mai bun caz, ºi încã mai adesea mai rele decât cele ce le-au
precedat. Aceastã constatare ºi repetitivitate are o explicaþie. Lumea
aceasta, în care trãim, este o stare cãzutã, contaminatã de rãu,
sub pãcat. Ea este stãpânitã de puterile rãului ºi acestea nu pot
oferi decât o iluzie, o minciunã/o fraudã, singurul rod ce îl poate
zãmisli „tatãl minciunii“. Dacã ar fi sã privesc doar la strãbunii mei
imediaþi ºi teoria de mai sus ar fi confirmatã. Bunicii mei au dorit
„schimbarea“ ordinii cesaro-crãieºti; le-a fost datã ºi nu a fost mai
bine. Pãrinþii mei, sau oricum bunã parte din generaþia lor, au dorit
o „schimbare“ a condiþiilor din România Mare, le-a fost datã în chi-
pul cel mai brutal ºi dezgustãtor, al bolºevismului ºi, categoric, nu
a fost mai bine. Personal, mi-a fost dat sã pot scãpa de oroarea
bolºevicã ºi apoi sã fiu martor la cãderea în uitare a acelui sistem
bestial. Dar, concomitent, mi-a fost dat sã asist la ridicarea unei
noi ordini, a „globalismului“, promovate prin braþul înarmat al Statelor
Unite ºi sã vãd cã bine nu va fi. Personal, am înþeles cã binele nu
poate fi aºteptat în aceastã lume, aºa cum spuneam, stãpânitã de
diavol; am mai înþeles cã, în infinita Lui milã, Dumnezeu nu ne va
cruþa de a ne arãta zãdãrnicia acestei lumi, am înþeles adâncul ade-
vãrului cã „schimbarea domnitorilor este bucuria nebunilor“. Chiar
ºi în aceste condiþii ºi din perspectiva înþelegerii enunþate mai sus
cred cã tot este de folos mãcar a repeta câteva dintre caracteris-
ticile sistemelor rãului (sau, mai exact, modelele repetitive utilizate
de sistemele care s-au dovedit unul mai rãu ca altul) care s-au suc-
cedat aºa de repede în ultima jumãtate a veacului al XX-lea ºi la
începutul veacului XXI. Aceste „modele“ nici nu sunt mãcar multe
în formã, ceea ce dovedeºte cã „tatãl minciunii“ este, fundamental,
prost, ºi succesul acþiunilor lui se întemeiazã pe teroare ºi minciunã,
iar de împlinit se împlineºte prin complicitatea laºã a fiecãruia din-
tre noi, prin frica fãrã temei, care este unul din marile pãcate. Cred
cã aceastã enumerare a modelelor repetitive ale rãului poate sã ajute
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pe indivizii cãrora libertatea le este dragã mãcar în a nu deveni com-
plici ai lor (ai acestor sisteme). În Statele Unite, asistãm la tranziþia
violentã de la republicã la imperiu. Un imperiu plutocratic care
urmãreºte exclusiv interesele celor maximum 1-2% care controleazã
peste 70% din bogãþia þãrii (ºi în mare mãsurã a lumii) ºi care ºi-au
aservit total complexul economico-militar. Noul imperiu nici mãcar
nu mai pretinde cã apãrã „principiile“, pe care le-a manipulat cu atâta
succes pânã ce a câºtigat rãzboiul „rece”. În noile condiþii, când Statele
Unite sunt ºi probabil vor rãmâne pentru o vreme singura supra-
putere, pe faþã se practicã dubla mãsurã (acþiunile represive dez-
gustãtoare ale aliaþilor SUA în Turcia, Palestina etc. sunt îngãduite
ºi uneori direct încurajate, iar acþiunile de legitimã apãrare ale celor
consideraþi ca potenþiali adversari sunt atacate, la figurat ºi tot mai
des la propriu). Un fenomen absolut dezolant îl reprezintã graba ºi
entuziasmul cu care Statele Unite se alãturã ºi se aliazã cu despoþi
siniºtri, de felul celor din Uzbekistan, Kirghizstan, Azerbaidjan etc.
Între acei tirani sângeroºi ºi cei din Coreea de Nord nu existã nici
un soi de diferenþã, ei aparþin aceleiaºi categorii. Cel mai exact acest
fenomen promovat de cãtre Statele Unite, s-ar putea defini ca „ceau-
ºizarea” alianþelor, însemnând alianþa cu indivizi ce nu au scump decât
folosul propriu ºi slugãrnicia cea mai dezgustãtoare pentru patronul
de ocazie, înspãimântãtor este faptul cã doar în asemenea „aliaþi“
Statele Unite au încredere; orice urmã de principiu îi face pe „aliaþi“
suspecþi. În primãvara lui 2002 întreaga lumea a fost adusã la uluire
ºi deznãdejde (deocamdatã neputincioasã) când George W. Bush a
declarat (în binecunoscuta lui manierã negramaticalã) cã Statele Unite
sunt gata sã loveascã nuclear regimurile ce le considerã „adverse“.
În acest context, a reapãrut în forþã una dintre cele mai dezgustã-
toare formulãri (pe care, naivi, am considerat-o repauzatã odatã cu
regimul bolºevic): „cine nu este cu noi, este împotriva noastrã“. Este
inutil sã ne mai întrebãm ce ar avea în comun asemenea formula-
re bestialã cu însãºi esenþa libertãþii. Aceasta este logica absolutismu-
lui ºi când absolutismul se instaureazã demenþa este foarte aproape.
Noul sistem, al hegemoniei Statelor Unite, nu are nici un fel de ideo-
logie, cãci materialismului vulgar, hedonismul ºi un soi de religie statalã
de tip ºovinist nu pot constitui o ideologie. Oricum, ca trãsãturã
comunã cu bolºevismul poate fi notatã ura visceralã, spaima furioasã
îndreptatã împotriva trupurilor bisericeºti canonice, care alcãtuiesc
trupul mistic al lui Iisus. Dar poate cea mai sinistrã asemãnare poate
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fi aflatã în modul în care începe sã lucreze sistemul represiv, noua
„securitate“.

Sistematic, „anumiþi“ indivizi „dispar“ în adâncurile noului univers
concentraþionist. Secretivitatea devine politicã de stat, la fel ca ºi
minciuna (în ianuarie 2002 ministrul de rãzboi, Donald Rumsfeld-
Eurigaster, promova de zor nevoia activãrii unui minister al „intere-
selor strategice“, al cãrui rol ar fi fost rãspândirea de neadevãruri.
Ulterior, tot el a pus cã a renunþat la „idee“ Oare poate fi crezut?)
Sunt înfiinþate lagãre de concentrare unde sunt adunaþi „teroriºtii“,
desemnaþi ca atare mai înainte de a fi fost aflaþi vinovaþi printr-o
minimalã hotãrâre judecãtoreascã. Cel mai „celebru“ între aceste
lagãre este cel denumit X ºi aflat în baza militarã a Statelor Unite,
aflatã pe pãmântul rãpit Cubei, la Guantanamo. ªtirile ce parvin de
acolo nu fac decât sã arate cã el nu este în nimic diferit de cele din
infernul concentraþionist nazist ori bolºevic.

Prizonierii nu au nici un fel de drept, sunt þinuþi în totalã izo-
lare, în cuºti metalice, supuºi la ameninþãri, în caz de grevã a foamei
hrãniþi cu forþa etc. Uluitor este faptul cã aceste acþiuni bestiale sunt
conduse prin forþele armate ale Statelor Unite ºi nu trebuie uitat
cã, pentru acte similare, tribunalul de la Nürenberg (înfiinþat de cãtre
Statele Unite ºi aliaþii lor!) a condamnat oameni la spânzurãtoare.
Extraordinar mi s-a pãrut faptul cã cel ce este „comandant“ al aces-
tui lagãr (fãrã îndoialã un hingher, generalul brigadier de „marines“
Michael Lehnert) a cerut prizonierilor sã fie „sinceri“. Pãrintele
Nicolae Steinhardt de la Rohia, în lucrarea lui Jurnalul fericirii (care
este cea mai completã ºi convingãtoare demonstraþie împotriva tota-
litarismului din perspectivã creºtinã), în sfaturile cãtre un „anchetat“,
insista ca acesta sã mintã mereu, continuu, fãrã întrerupere ºi sã
se fereascã, mai ales ca de foc de a da curs îndemnurilor la „since-
ritate“. Pãrintele aratã cã a folosi „principii“ nobile atunci când eºti
confruntat cu miºei nu este dovadã de eleganþã spiritualã, ci de pros-
tie. Principiul armelor egale se aplicã ºi atunci când eºti confruntat
cu rãul. „Tatãlui minciunii“ îi rãspunzi tot cu minciunã! Toate cele spuse
mai sus le-am spus cu durere ºi la capãtul unei cumplite dezamã-
giri. Dar, în acelaºi timp, cred cã fiecare individ dornic ºi iubitor de
libertate trebuie sã fie realist ºi suficient de generos în a accepta
greºelile de gândire ºi capabil sã îºi schimbe pãrerile dovedite false
(Nu trebuie uitat cã doar imbecilii nu îºi schimbã pãrerile). Mai ales
realist, pânã la a cere imposibilul (cum iarãºi inspirat recomanda
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pãrintele Nicolae). Nu suntem eroi, dar minimal putem sã nu fim
complici la rãu, fiind mereu, mãcar sufleteºte, de partea victimelor
ºi tot minimal, putem sã nu ne facem vinovaþi de o ruºinoasã cãdere,
trãdarea oamenilor cumsecade, a celor care din comoditate sau laºi-
tate stau cu gura închisã. În acelaºi timp, eu cred cu toatã tãria cã
Cel care L-a fãcut pe om dupã chipul ºi asemãnarea Lui, se va îndura
ºi în aceastã generaþie de lucrul mâinilor Lui.

CINE SEAMÃNÃ VÂNT...

În dimineaþa zile de 11 septembrie 2001 Statele Unite au fost
lovite brusc ºi necruþãtor de furia celor care, pe nedrept sau pe
drept, contestã hegemonismul lor ºi modul în care acest hegemonism
ºi l-au exercitat în ultimii zece ani.

Nu încape îndoialã cã orice om întreg la minte va trebui sã
aibã compasiune pentru victimele nevinovate ale acestor atacuri. Dar
câteva lucruri trebuie puse limpede pe masã, dacã nu pentru alta,
atunci pentru a face cât de cât sens din imensa suferinþã umanã
adusã de ziua de 11 septembrie 2001. În primul rând, este limpede
cã atacul a fost pus la cale de multã vreme ºi a fost dus la îndeplinire
cu o eficacitate uluitoare.

Patru avioane civile au fost rãpite în zbor ºi apoi douã aero-
nave a fost proiectate în clãdirile-turn, simbol al forþei economice a
SUA, din New York („Centrul Internaþional al Comerþului“, erau numite
acele douã suprastructuri), un al treilea avion a izbit nãpraznic Pen-
tagonul (centrul puterii militare a SUA), iar al patrulea avion a fost
doborât (poate de o rachetã americanã?!) în Pennsylvania în vreme
ce se îndrepta, probabil, asupra Capitoliului, centrul politic al SUA.
Cei care au dus la împlinire atacul pot fi numiþi oricum: demenþi,
fanatici, ucigaºi, dar la nici un caz nu „Iaºi“. Cãci ce formã de curaj
mai mare exista decât sã îþi dai viaþa pentru cauza în care crezi?
(Din nou aici nu este în discuþie dacã acea cauzã este bunã ori rea).

Ceea ce a uluit din capul locului a fost ineficacitatea monu-
mentalã a serviciilor de securitate americane. Cum este cu putinþã
ca aceste servicii, plãtite cu bugete de miliarde de dolari, bugete
mai mari decât cele ale majoritãþii þãrilor lumii, sã nu aibã idee de
ce se punea la cale? Ce scuzã vor putea invoca incompetenþii direc-
tori ai acestor agenþii?
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Dar mai gravã este întrebarea ce priveºte motivele celor ce
au dus la împlinire aceste atacuri.

Motivele stau ºi se aflã în politica absurdã dusã de SUA în
ultimii zece ani. Hibrisul în care SUA s-au legãnat trebuia sã ajungã
la un sfârºit. Iluzia invincibilitãþii trebuia sã se gate. Trebuia sã fie
limpede pentru americani cã suferinþa are alt chip atunci când se
prãvale peste tine, decât atunci când o priveºti pe ecranul apara-
tului de televizor ºi comentatã tendenþios prin CNN sau alþi eiusdem
farinae.

În ultimii zece ani, SUA au atacat, cu ºi fãrã motiv, nenumãrate
þãri mici, au umilit, supus la suferinþã, cãlcat în picioare legi inter-
naþionale ºi ale omeniei. Acþiunile au contrareacþii!

Atunci când Jimmy Shea (purtãtorul de cuvânt al NATO) declara
ca „þinte legitime“ ºcoli ºi cartiere locuite de civili ale Serbiei pro-
babil cã nu se gândea cã ceea ce merge roatã, uneori, are pros-
tul obicei de a se întoarce tot roatã.

Este greu de spus cine a stat în spatele atacurilor contra SUA
(poate Osama ben Ladin, poate veterani americani, poate antigloba-
liºti, poate...), dar limpede a rãzbãtut cã teoria rãspunsului militar
„asimetric“ nu este o teorie, este un fapt. Indiferent de cantitatea
de arme ce o vor fi având SUA ºi aliaþii lor, nimeni ºi nimic nu va
putea sã opreascã pe un luptãtor gata sã îºi dea viaþa pentru cauza
în care crede!

Va fi interesant de vãzut care va fi rãspunsul SUA.
Cel mai probabil va fi un rãspuns primitiv; lovituri militare (fãrã

rost ºi fãrã urmare, în afara unor suferinþe adãugate unor oameni
oricum nãpãstuiþi), dar poate cã factori de decizie vor începe sã ana-
lizeze ce a dus la fiorosul (ºi în fapt nemeritatul) antiamericanism
de azi. Poate cei în poziþie sã schimbe lucrurile vor înþelege cã prac-
tica de dublu standard („nu faceþi ce facem noi, ci ceea ce spunem
noi“) nu este o soluþie. Poate acei factori vor înþelege cã nu poþi bom-
barda o þarã pentru aºa-zise crime etnice (Serbia) ºi sprijini o alta
pentru abominabile crime etnice (Turcia în rãzboiul contra kurzilor,
dar nu numai Turcia...) pe motiv cã îþi este aliatã. Poate vor mai
înþelege, aceiaºi factori de decizie, cã nu este fireascã inegalitatea
socialã obscenã din SUA (unde 0,5 % din cetãþeni stãpânesc peste
90 % din avuþia celei mai bogate þãri din lume!) Poate vor înþelege,
aceiaºi factori de decizie, cã cine seamãnã vânt culege furtunã!
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ÎNCEPUTUL UNOR „VREMURI DE PLUMB“
ªI UN PUMN DE OAMENI“

Vã comunic o similitudine care îmi pare înspãimîntãtoare. Este
pur ºi simplu relatarea unor fapte. Cred cã ce rezultã este în totalã
bunã credinþã ºi adevaratã dupã cunoºtinþa ºi conºtiinþa autorului.
Dacã un om, un Român, va fi convins ºi tot este ceva. 

În presa SUA a apãrut urmãtoarea ºtire. O fatã de 14 ani a
alcãtuit un „site“ electronic anti-rãzboinic. Ca „logo“ a folosit chipul
lui George W. Bush strãpuns de un pumnal. În urma acestui fapt,
agenþi ai „serviciilor secrete“ au venit la ºcoala unde învãþa, au luat-o
în vremea orelor ºi timp de câteva ceasuri au terorizat-o cu între-
bãri, zbierete ºi ameninþãri. Au fãgãduit cã vor „reveni“. În 1963, când
aveam 15 ani ºi eram elev la liceul „I. L. Caragiale“, împreunã cu vreo
patru colegi, în vremea unei recreaþii, am alcãtuit o scrisoare hazlie
cãtre un individ pe care eu nici nu îl cunoºteam. Scrisoarea era emi-
namente hazlie ºi era semnatã „asociaþia boºorogii trandafirii“. Peste
circa douã sãptãmâni, toþi am fost chemaþi la sediul Securitãþii din
strada Iorga ºi vreme de cinci ceasuri am fost terorizaþi în chip ºi
fel. De fapt, am scãpat de arestare datoritã faptului cã în toamna
lui 1963, în România, începuse „eliberarea“ deþinuþilor politici. Oricum,
asemãnarea dintre cele douã „cazuri“ îmi pare fioroasã. Cu singu-
ra diferenþã cã, în cazul meu, era sfârºitul unei perioade de teroare
iar în cazul tinerei fete îmi pare a vesti începutul unei persecuþii de
plumb, de tip „Ceka“. Acum, „dislexicul W.“ a semnat „legi“ care insti-
tuþionalizeazã tortura în SUA ºi, mai grav, eliminã una dintre garan-
þiile unei societãþi normale, „habeas corpus“, adicã dreptul de a afla —
într-o curte de judecatã ºi din gura unui judecãtor — cauza privãrii
de libertate. În esenþã, aceste „legi“ sunt identice în formã ºi spirit
cu „dispoziþiile“ naziste, „Nacht und Nebel“, ele fac cu putinþã dis-
pariþia în universul concentraþionist care va fi mâine. Foarte grav,
reacþia publicã a fost minimalã (probabil cã locuitorii SUA vor rãmâne
în istorie ca cei mai sãraci în conºtiinþã civicã). Totuºi, au fost câte-
va glasuri, ceva scriitori, ziariºti, comentatori TV. Un pumn de oameni.
Dar aceºtia sunt conºtiinþa moralã a clipei ºi sunt alãturi de ei orice
ar fi. Înspãimântãtoare, repet, este pasivitatea populaþiei cu câteva
excepþii între care eroicul reporter al postului de televiziune MSNBC,
Keith Olbermann. Este tragic cã în România încã sunt atât de mulþi
oameni care habar nu au ce se întâmplã în SUA, îºi culeg informaþia
din filme ºi din gura unor nemernici care mint deliberat (acei dez-
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gustãtori primitori de „fellowships“). (Interesant: acest „fellowship“
se traduce cel mai bine ca „tovãrãºie“; „tovãrãºie“ cu cine?)

În momentul de faþã paradigma viitorei persecuþii în SUA este
limpede. Întâi a fost înscenarea de la 11 Septembrie, 2001, care
a fost „mitizatã“ ºi preschimbatã în „crimã supremã“, faþã cu care
orice „rãspuns“ este acceptabil. Apoi a fost creat corpul represiv,
„Homeland Security Department“. Apoi a fost creat cadrul legisla-
tiv, legalizarea torturii, anularea lui „habeas corpus“ ºi, deci, posi-
bilitatea dispariþiei în universul concentraþionist; ºi apoi vor veni lagãrele
de exterminare. (Modelul-pilot existã la Guantanamo Bay, Cuba). Este
de reþinut asemãnarea paradigmei cu cea a uciderii lui Iisus. Arestarea
Lui a fost amânatã o vreme (întrebarea lui Nicodim, „nu cumva legea
noastrã osândeºte pe cineva mai înainte sã îl asculte?“) dar ulte-
rior „incomodele“ prevederi juridice au fost abandonate ºi s-a tre-
cut la crima brutalã ºi, de reþinut, în aclamaþiile „poporului“. Cred cã
toate marile fãrã-de-legi urmeazã un „plan“ care cel mai cutremurã-
tor a fost arãtat în uciderea Fiului lui Dumnezeu. Toate marile crime
ale lumii dupã acest plan s-au inspirat sau au fost inspirate. În uciderea
Mântuitorului, vedem limpede cum s-a cãutat ignorarea, tãgãduirea,
calomnierea, ameninþarea, eliminarea îngrãdirilor legale, instigarea
„poporului“ ºi apoi crima sordidã. Nici astãzi planul nu este diferit.
Iar cei care s-au opus au trecut prin fricã, încredinþare, persecuþie
ºi apoi biruinþã în planul veºniciei. Nu ºtiu ce folos practic pot avea
aceste rânduri. Nici mãcar nu mã mai gândesc la ce este în ime-
diata mea apropiere ci la împrejurarea cã acum Români de bunã
credinþã sunt minþiþi ºi amãgiþi de indivizi fãrã ruºine care ºtiu, ºtiu
bine, care este adevãrul.

SIMPTOME DE PUTREZICIUNE

Ieri, 30 Octombrie, a avut loc un incident simptomatic. În
cursul unui colocviu cu studenþi, John Kerry, candidatul democrat
la preºedenþia SUA în 2004, a fãcut o serie de glume pe seama
capacitãþii, de fapt incapacitãþii, intelectuale a „dislexicului“. Între altele,
a sfãtuit pe studenþi sã aibã o educaþie solidã cãci „altcum vã împot-
moliþi în Irak“. Evident era vorba de starea în care se aflã azi disle-
xicul. Dar imediat mijloacele de informare ºi propagandã controlate
de administraþie, au scos din context formularea ºi au prezentat-o
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ca o „insultã“ la adresa armatei. (Ar trebui reþinut cã John Kerry
este un veteran de rãzboi decorat pentru vitejie personalã iar „disle-
xicul“ ºi toþi colaboratorii lui nu au fost o zi în uniformã.) Dincolo de
minciuna vicioasã, acest caz înfãþiºeazã simtome ale putreziciunii.
Este vorba de existenþa „tabuurilor“ la nivel socio-economic. Existenþa
lucrurilor despre care „nu se vorbeºte“ sau, mai exact, al cãror conþi-
nut este bine ºtiut ºi a cãror prezentare este mereu falsã ºi ca atare
la nivel naþional. Între aceste „tabuuri“ sunt: capacitatea (adicã inca-
pacitatea) intelectualã a membrilor armatei, (toþi ºtiu cã doar cei
mai slab intelectual dintre tineri se înroleazã), „democraþia“ ameri-
canã ºi „virtuþile“ ei, „generozitatea“ americanã, „justeþea“ politicii
americane în Orientul Mijlociu etc. Trebuie bine înþeles cã între acest
gen de „tabuuri“ ºi dogme este o stare antiteticã. Dogmele dovedesc
tãrie moralã iar „tabuurile“ sunt simptom al putreziciunii unui sis-
tem, regim, istoric. Iar cu aceste lucruri în faþã, trebuie înþeles ce
sunt alegerile din SUA de la 7 Noiembrie. Ele nu sunt reacþia „poporu-
lui“ împotriva rãzboiului ºi a instaurãrii totalitarismului ci expresia ciudei
neputincioase a acestui „popor“ cã aceste cãi — rãzboiul ºi totalitaris-
mul — au dat greº. Dacã orice, alegerile dovedesc cã „poporul“, spãlat
la creier, îndobitocit, ar dori ca aceste cãi blestemate sã reuºeascã.
Cã ele, cãile acestea blestemate, nu vor reuºi este un fapt. Dar fap-
tul cã „poporul“ ar dori ca ele sã reuºeascã este simptom cã sis-
temul politic este putred.

NOTE DESPRE IMPERIU

Problema principalã azi este cã societatea americanã s-a pola-
rizat dramatic. Pe de o parte, sunt oamenii cât de cât educaþi ºi,
pe de alta, sunt troglodiþii cãrora le sunt cultivate ºovinismul de cea
mai josnicã formã ºi frica. Dar cauza principalã este ipocrizia sis-
temului care refuzã sã discute principalele cauze ale crizei: subor-
donarea politicii externe americane intereselor statului Israel (aºa
cum sunt ele percepute de cãtre oligarhia americanã!) ºi diferenþa
obscenã dintre bogaþi (poate 1% din populaþie) ºi sãraci (restul popu-
laþiei). Este ca ºi cum ai încerca în matematicã sã negi existenþa
unui numãr. Probabil cã societatea civilã americanã îl va suporta chiar
ºi încã patru ani pe Bush, dar cu cât se întârzie rezolvarea ºi adre-
sarea problemelor majore menþionate, cu atât mai dramaticã va fi
criza, soluþionarea care va veni. Bizar, unul dintre factorii foarte dis-

19



cutaþi ºi în care Bush a biruit a fost constituit de aºa-zisele „valori
morale“. Este dovada cã aceste valori în SUA nu mai existã ºi cã
ipocrizia ºi minciuna au fost înãlþate la rangul de virtuþi, cãci ele („va-
lorile“) sunt promovate de un alcoolic ºi dependent de droguri în
remisie (George W.) ºi de tatãl unei lesbiene (Dick Cheney). Dar fap-
tul cã „valorile morale“ capãtã importanþã în societatea americanã
ºi încep a fi cãutate mai înseamnã ceva. Înseamnã cã societatea în
întregul ei începe sã simtã lipsa acestor valori ºi cã secularismul
sãlbatic ºi-a atins limita, ºi-a trãit traiul. Mai devreme sau mai târ-
ziu, societatea va afla autenticele valori morale de care are lipsã.
Vremea marilor dezvãluiri ne stã înainte.

• În chip direct ºi indirect aflu detalii despre candidaþii pe care
îi propune România la alegerile de la sfârºitul lunii [n. 2004], opozi-
þia „democraticã“ (adicã slugile lumii „libere“). Sunt oameni cu cre-
denþiale morale ºi afective superficiale, dar cu un orgoliu gigantic. În
cel mai bun caz (în cel mai bun!), în relaþia cu þara ºi neamul româ-
nesc sunt niºte rãzbunãtori, oameni care vor sã „plãteascã“ (cui,
cum?) nelegiuiri comise de comuniºti. Cu orice preþ, fie el ºi al dis-
trugerii þãrii. „Rãzbunarea“ lor este evident iluzorie. Rãul fãcut nu
poate fi îndreptat dupã cincizeci sau ºaizeci de ani ºi, oricum, un rãu
nu poate fi corectat printr-un alt rãu. Dar cel mai adesea sunt per-
sonaje care cautã sã se anine la carul câºtigãtorilor. Sunt indivizi
care etaleazã ataºament faþã de „lumea liberã“, o lume pe care nu
o cunosc, nu o înþeleg ºi de care se tem. Aceºtia sunt „imbecilii utili“
ai momentului. Evident cã existã o „centralã“, cea a „sorþarilor“, care
pregãteºte noul dezastru. Obiectivele urmãrite ºi care sunt regula
celor promovaþi sunt: nimicirea Bisericii Ortodoxe sau, minimal, trans-
formarea ei într-un soi de „muzeu“, macularea la limita exterminãrii
a oricãrei urme de tradiþie româneascã ºi naþionalism românesc ºi
inocularea unui sentiment de „vinã“ colectivã, supunerea necondiþio-
natã cãtre noii stãpâni (NATO, Imperiul american, secularismul selec-
tiv). Aceasta nu înseamnã defel cã oamenii lui Iliescu sunt atleþii binelui.
Este doar semn cã în momentul de faþã românii îºi pot afla mân-
tuirea doar agãþându-se cu disperare de Credinþa strãmoºeascã
apãrând cu orice preþ tradiþia ºi legea româneascã, modelul exis-
tenþial românesc, identitatea lor cea mai intimã.

• ªtirile din mijloacele de informare sunt tot mai tulburãtoare,
dureroase, absurde. În România, sumedenie de copii sunt abando-
naþi ºi trãiesc în mizerie ºi la voia unor animale de pradã (între ei,
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pervertiþi sexuali din „lumea liberã“), represiunile etnice ºi genocidul
devin acþiuni acceptabile pentru cei care sunt de partea celor tari.

Prizonieri rãniþi sunt împuºcaþi de cãtre soldaþii „victorioºi“, sub
ochiul aparatelor de televiziune. Oraºe sunt prefãcute în cenuºã, copii
sunt uciºi în ºcoli. Crima este înãlþatã la rang de virtute. Vorbele
sunt rãstãlmãcite. „1984“ devine realitate fioroasã. Lagãrele de pri-
zonieri (Guantanamo, Abu Ghraib) devin centre de reeducare de
tip Piteºti.

Conducãtorii politici sunt sãlbãticiþi ºi nu mai pot ºi nici nu mai
ºtiu sã foloseascã altceva decât forþa ºi ameninþarea cu forþa. Toate
sunt mãrturia suferinþei din lume al cãrei rost nu îl putem ºti (ºtim
doar cã pentru a nu fi complici trebuie sã fim mereu, mãcar sufleteºte,
de partea victimelor, a celor care pierd), dar sunt încredinþat cã sun-
tem martori ai unui flagellum Dei, lãsat în voia lui doar pentru a fi
nimicit ulterior, dupã ce îºi va fi împlinit rostul distrugãtor. Uluitor
de actuale sunt cele spuse de cãtre Ernst Jünger, încã în toamna
lui 1945: „necunoscând limbile vechi, mitul creºtin, dreptul roman,
Biblia ºi etica creºtinã, moraliºtii francezi, metafizica germanã, poezia
din întreaga lume. Pitici în ce priveºte viaþa adevãratã, goliaþi în teh-
nicã — de aceea ºi uriaºi în criticã, în distrugere, misiune ce le revine
fãrã ca ei sã ºtie. Având o neobiºnuitã claritate ºi precizie în toate
corelaþiile cu mecanica; diformi, degeneraþi, difuzi în tot ce priveºte
frumuseþea ºi dragostea. Titani cu un singur ochi, spirite ale
întunericului“.

• Una dintre cele mai emoþionante clipe petrecute în Roma a
fost vizitarea carcerei mamertine. Aflatã pe Capitoliu, „carcera ma-
mertinã“ este o temniþã sinistrã sãpatã în stâncã, în fapt o gaurã
în pãmânt, neagrã ºi umedã. Acolo erau þinuþi cei care erau con-
sideraþi duºmani de moarte ai Imperiului, conducãtori de popoare
ori miºcãri cãrora Imperiul de declarase rãzboi de exterminare ºi
care urmau a fi executaþi. Acolo au fost þinuþi, în vremea lui Nero,
Sfinþii Petru ºi Pavel. Despre cele îndurate aflãm veºti în Epistola a
doua cãtre Timotei a Sfântului Pavel. Astfel aflãm cã cei mai mulþi
se fereau de El. Aceasta datoritã faptului cã cei þinuþi în carcera
mamertinã erau consideraþi criminali de drept comun foarte periculoºi
(cam la fel ca cei ce ar fi consideraþi „duºmani“ ai SUA). Tot din aceeaºi
epistolã desluºim de ce Sfântul Pavel îºi cerea „mantaua“ uitatã la
Troia. În carcerã, bãtrân ºi bolnav, el nu se putea încãlzi ºi mai ales
nu putea sã se apere de umezeala permanentã. Iar aici ºi în legã-
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turã cu aceasta se poate face urmãtoarea observaþie. S-a tot repetat
cã Imperiul Roman a fost doborât de creºtinism. Este o afirmaþie
falsã ºi superficialã. În toate epistolele lor, Apostolii au îndemnat la
supunere civicã. În fapt, a fost vorba de cu totul altceva.

Creºtinii au fost acuzaþi de la bun început de cele mai absurde
lucruri cu putinþã. Instigarea contra lor a fost începutã ºi menþinutã
de conducerea iudaismului rabinic. Despre acest fapt ne vorbesc
Faptele Apostolilor, Eusebius în Istoria Bisericii ºi Josephus Flavius.

„Secta“ nazarinenilor (cum erau numiþi de cãtre iudaismul rabinic
creºtinii) era acuzatã de cele mai absurde lucruri: îndemn la rãs-
coalã, nesupunere, canibalism etc. Sfântul Pavel este numit „frun-
taº“ ºi agitator (asupra pericolului pe care o asemenea atitudine
nebunã o reprezenta, avertiza însuºi Gamaliel, cea mai de seamã
autoritate scolasticã a iudaismului rabinic a vremii (Faptele Apos-
tolilor, 24: „ªi acum vã zic vouã: nu vã legaþi de oamenii aceºtia ºi
lãsaþi-i în pace, cãci clacã aceastã hotãrâre sau lucrul acesta este
de la oameni se va nimici; iar dacã este de la Dumnezeu nu veþi
putea sã îl nimiciþi; ca nu cumva sã vã aflaþi ºi luptãtori împotriva
lui Dumnezeu“). Cu mare greutate autoritãþile romane au putut fi
convinse sã înceapã persecuþia contra creºtinilor. Iniþial, romanii nu
înþelegeau ce li se cere ºi de ce. Dupã ce a început persecuþia, din
trufia nebunã a puterii, Imperiul nu a mai dat înapoi, nu a putut re-
cunoaºte cã face o greºealã. În aceste condiþii creºtinismul, mai
degrabã indirect, prin contrast, a expus defectele sistemice ale Impe-
riului, contradicþiile lui interne. Iar apoi iuþirea prigoanei contra unor
oameni care erau recunoscuþi pentru buna purtare a schimbat opinia
publicã în favoarea lor ºi împotriva autoritãþilor. Persecuþiile au avut
un efect contrar pentru Imperiu. Autoritatea lui moralã s-a prãbuºit,
cultul oficial a ajuns de batjocurã, ºi hidoºenia aparatului represiv a
condamnat Imperiul la moarte în ruºine. Este aproape cu neputinþã
sã nu se observe asemãnãrile cu rãzboiul contra „terorismului“, esenþa
„Patriotic Act“ ºi „Homeland Security“. Adevãrul cã „aceloraºi mijloace
se supun toate câte existã“ se vãdeºte necruþãtor.

• Tot mai limpede rezultã cã administraþia dislexicului urmãreºte
distrugerea societãþii civile, a „autonomiilor“ în SUA. Simptomele sunt
clare ºi ele devin acþiuni masive. În aceste împrejurãri, tãcerea celor
care înþeleg devine trãdare ºi complicitate. Este semnul sistemelor
decadente: domnia proºtilor, nãvala celor mârºavi, trãdarea oamenilor
cumsecade. Între semne numesc: asaltul contra Bisericii Romano-
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Catolice (multitudinea „proceselor“ contra unor preoþi acuzaþi pe baza
unor „mãrturii“ ale unor indivizi care îºi „redescoperã“ memoria dupã
douãzeci-treizeci de ani într-o societate care pe tarã promoveazã
promiscuitatea este de râs. Ce nu este de râs este tãcerea laºã a
Episcopatului american). Efortul deschis de a înlãtura autonomia uni-
versitarã. Un profesor din Colorado, Ward Churchill, ºef al depar-
tamentului de etnografie de la Universitatea Colorado, este acuzat
de „antiamericanism“. El a declarat într-un eseu cã acþiunea de la
11 septembrie a fost o contrareacþie („Cine seamãnã vânt, culege
furtunã“), cã funcþionarii din cele douã clãdiri erau tehnocraþi ce pro-
movau sistemul american, zicea el, „mici Eichmani“, ºi cã cei ce au
atacat, indiferent ce vom crede despre ei, au fost viteji. Se cautã
înlãturarea acelui profesor ca „instigator la urã“ (?!) (Profesorul este
apãrat de asociaþia studenþilor, dar este acuzat de cãtre minuscu-
la celulã a studenþilor republicani avându-l preºedinte pe un anume
Iashua Leibowitz). În fapt, se cautã distrugerea libertãþii academice
ºi crearea de precedent pentru eliminarea tuturor „autonomiilor“ care
alcãtuiesc o societate civilã. Evident cã rezultatul va fi decãderea
nivelului academic ºi instaurarea mediocritãþii degradante, semnul
tiraniilor putrede. În acelaºi timp, tot mai deschisa promovare a la-
gãrelor de concentrare are ca scop sã înspãimânte o populaþie oricum
predispusã la laºitate ºi conþinând prea multe suflete de cuþitari.

• Citesc pe Internet fragmente din lucrarea în trei volume a
lui Marcel Petriºor despre Fortul 13 (detenþia despre exterminare
de la Jilava) ºi alte lucrãri despre „reeducare“. Oroarea întrece orice
închipuire. Ce mã întreb este de ce acei deþinuþi nu au fost exter-
minaþi în loc sã fie chinuiþi ani ºi ani de zile ºi, în final, mãcar unii,
sã supravieþuiascã? Singura explicaþie este cã ceea ce se întâmplã
acolo þine de (cum spune pãrintele Calciu) „meta-istorie“. Este posi-
bil ca necuratului sã îi fi fost datã o nouã „îngãduinþã“, mai mare
decât cea datã în cazul lui Iov. În aceastã înþelegere putem simþi
grãbirea „timpului“ ºi faptul cã aceia care s-au regãsit dintre „reedu-
caþi“ þin tipologic de lacrimile Sfântului Petru, iar aceia prin care
s-a fãcut „reeducarea“ þin de tipul lui Iuda.

Lectura amintitã atrage atenþia asemãnãrii dintre Piteºti ºi Guan-
tanamo. La Guantanamo diferã gradul de perfecþionare ºi igienizarea.

• Confruntarea „conspiratorilor“ (masoni ºi eiudesm farinae) este
în fond simplu de fãcut. Argumentele lor, nefiind reale, sunt lesne
de doborât. Problema þine de fermitatea moralã individualã.
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„Conspiratorii“ sunt mereu în grup ºi întotdeauna controleazã
lumea cãzutã economic, social, militar, formele dominante culturale,
întotdeauna mijloacele de informare ºi manevrare a opiniei publice.
În acelaºi timp ei construiesc, stabilesc „tabuuri“ (în SUA, interdicþia
menþionãrii rolului statului Israel în politica externã americanã; în
România, decretarea rolului „pozitiv“ al cuceririi romane etc.): Din
comoditate, laºitate, stare „cãldicicã“, cei ce doresc sã-i înfrunte nu
lovesc frontal în aceste tabuuri absurde, pãstreazã argumentaþia în
limite stabilite de „conspiratori“ ºi astfel pierd confruntarea de idei
(ºi încã mai rãu, sfârºesc prin a fi compromiºi). Cei care sparg ta-
buurile sunt decretaþi, iniþial, anormali, apoi sunt izolaþi social ºi eco-
nomic sau penal. Dar a unora ca aceºtia a fost ºi va fi biruinþa finalã.

• În momentul in care în lume au loc crime odioase care întot-
deauna înseamnã asaltul asupra demnitãþii umane (de regulã în
numele unei „idei“), toþi ºi fiecare suntem pãrtaºi, într-un fel ori altul.
Izolarea, indiferenþa nu mai sunt cu putinþã. Ne aflãm într-o bãtãlie
de încercuire ºi trebuie sã ne facem manifestatã prezenþa, partea
de care ne aflãm. Minimal, pentru a nu fi complici la rãu, trebuie
sã fim, mãcar sufleteºte, de partea victimelor, a celor care „pierd“. 

• Sfântul Nicolae Velimirovici aratã limpede imposibilitatea ºi
contradicþia între a fi, concomitent, ateu ºi uman. Ateismul înjoseºte
condiþia umanã ºi, mai mult, face cu putinþã acþiunile inumane. La
fel stau lucrurile ºi în ce priveºte „fastul“ Bisericii ºi nevoile sãracilor.
„Fastul“ Bisericii ajutã la depãºirea stãrii lumeºti ºi îndeamnã la
dragostea de aproapele ºi de cel în nevoie, cel sãrac. În contrast,
ateul nu va respecta nimic ºi, finalmente, Dumnezeu îl va zdrobi.

UN SIMPTOM DUHOVNICESC

Am revenit în SUA dupã un zbor lung ºi epuizant (încãrcat de
„detalii“ umilitoare spiritual, de fapt o adevaratã cascadã a coborârii
în negativitate, pe mãsurã ce înaintam spre „Vest“, în fond, la pro-
priu ºi figurat, spre „apus“). Acest drum scurt în România a avut
un singur rost. Sã mã asigur cã ceea ce are importanþã este „în
loc“. Nu sunt multe lucrurile ºi locurile vãzute dar iarãºi ºtiu ca Nera
curge limpede, cã pãdurea de sub Semenic stã în picioare ºi cimi-
tirul („mortaria“) din coasta Casei Boldea mã aºteaptã primitoare.
La revenirea în SUA am zburat de la Amsterdam la Detroit. La
Amsterdam, înainte de îmbarcare, a fost un control suplimentar. În
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esenþã fãrã rost, cãci sunt lucruri care nu pot fi evitate sau înlãtu-
rate prin ºicane „administrative“. Oricum în acest caz era vorba de
eliminarea din bagajele de mânã/cabinã a tot ce era lichid sau semi-
lichid. Cu excepþia laptelui de mamã sau a laptelui pentru sugari pe
care însã mamele trebuiau sã îl „guste“ în faþa controlorului. (Umi-
linþa degradantã este de coºmar). Dar acele „lichide ºi semilichide“,
în covârºitoarea majoritate, erau mici sticluþe de parfum, pastã de
dinþi, deodorant ºi asemenea. ªi aici, cred, am vãzut un simptom
ºi o faþã. Vã amintiþi de superba formulare liturgicã „miros de bunã
mireasmã duhovniceascã“. Este limpede cã acelei stãri îi corespunde
una de „rea mireasmã duhovniceascã“, în chip necesar asociatã cu
necuratul. (De altcum se spune cã iadul este caracterizat ºi de o
infinitã putoare.) Eliminarea articolelor de igienã personalã îmi pare
cã aratã fãrã tãgadã ce stã în spatele conflictelor cãrora le suntem
martori. Nici nu este vorba de cine ar fi „bun“ ºi cine ar fi „rãu“. Este
strict vorba de faptul cã toþi se aflã în duhoare duhovniceascã. 

Dumnezeu sã ne apere de rãu!

DIXI ET SALVAVI ANIMAM MEAM!

Prin cuvintele de mai sus („am spus ºi mi-am mântuit sufle-
tul“) latinii afirmau câteva lucruri. În primul rând cã vorbele, cuvin-
tele, nu sunt simple simboluri, ci adevãruri care aduc în fiinþã ceva.
Mai afirmau aceleaºi cuvinte cã statornicia în cuvânt, deci în ade-
vãr, care are stare existenþialã spre deosebire de minciunã, este
mântuitoare de suflet. De fapt, încã ºi mai frumos spunea toate aces-
tea Sfântul Apostol Pavel în Corinteni II, 4, 13: „Crezut-am, pentru
aceea am ºi grãit“. Nu existã formulare mai frumoasã spre a sta-
bili legãtura obligatorie între fiinþa umanã ºi cuvântul ce îl rosteºte,
nu existã formulare care mai limpede sã arate cã nerespectarea
acestei legãturi ne aruncã în nefiinþã, în moarte spiritualã.

Probabil cã nicicând sau, oricum, în puþine împrejurãri istorice
acest adevãr nu a fost mai de actualitate ºi mai necesar (noiem-
brie 2001).

Ceea ce se întâmplã în lume este tragic ºi înspãimântãtor
deopotrivã. Statele Unite, puterea cea mai mare pe care istoria lumii
a cunoscut-o, au ales sã umble pe calea brutalitãþii fãrã discriminare,
a cruzimii degradante, a cinismului demonic. Afganistanul ºi locuitorii
lui sunt consideraþi, în totalitate, ca „pierderi colaterale“ (exact ca
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Irak-ul, Serbia etc, cu câþiva ani mai înainte). În plus, societatea civilã
americanã, care în chip eroic a menþinut libertãþi ºi drepturi în lupta
cu un sistem eminamente plutocratic, este pusã cu botul pe labe
prin lozinci în spatele cãrora se promulgã legi ce vor sfârºi prin a
transforma þara într-un stat poliþist. Cãci ce alta pot însemna tri-
bunalele militare secrete, ascultarea convorbirilor telefonice ºi inter-
ceptarea, supravegherea corespondenþei normale ori electronice,
arestãrile arbitrare, bunul plac al poliþiei ºi securitãþii (i. e. CIA, FBI
et. comp.)? De fapt, de-ar fi sã rezumãm, trei sunt fenomenele ce
caracterizeazã cele ce se întâmplã azi în SUA: invazia verticalã a
barbarilor, domnia proºtilor ºi a ticãloºilor, trãdarea oamenilor cum-
secade (Trãdare ce se efectueazã prin tãcere complice, fricã de a
spune ce gândeºti, alãturarea la gloata fãrã minte). În aceste împre-
jurãri, aceia dintre condeieri ºi oameni ce slujesc mijloacele de infor-
mare, care în chip deliberat au ales sã mintã, sã slujeascã rãului
sunt poate chiar mai vinovaþi moralmente decât cei care înfãptu-
iesc crime (În acest context cu nespusã ruºine trebuie sã spun cã
un român, ceva scribãlaº la ziarul „Evenimentul Zilei“, a întrecut prin
linguºealã ºi lichelism moral aproape pe toþi mulþii concurenþi ce îi
are în acest domeniu). Aº vrea sã fiu foarte clar înþeles. Nu sun-
tem eroi, nu suntem personalitãþi ce pot înfãptui schimbãri gigan-
tice, dar suntem oameni ºi ar trebui sã facem ceva pentru a merita
sã fim în aceastã condiþie. Acest ceva este, în fond, la îndemâna
oricui. În orice împrejurare, mãcar sufleteºte, sã fim de partea vic-
timelor ºi, dacã nu avem îndrãzneala de a spune adevãrul, mãcar
sã nu minþim deliberat. Cãci în aceasta constã vina propagandiºtilor.
În chip voit ei au ales sã mintã ºi este mereu cutremurãtor atunci
când afli cã în spatele spuselor lor s-a aflat mereu doar voinþa de
a nu spune adevãrul. Aceºti oameni nu cunosc ideea de ruºine moralã,
obrazul lor poate fi înroºit doar de palme, iar atunci când puternicii
zilei se schimbã ei vor trece, instantaneu, de partea celor ce vor fi
fiind în fruntea bucatelor.

În momentul de faþã alipirea de adevãr înseamnã poate ulti-
ma ºansã de a ne pãstra condiþia umanã, de a nu coborî într-o beznã
atât de înfricoºãtoare cã nici nu este bine sã ne gândim la ea. Este
ceasul al 12-lea, ar trebui sã ne adunãm, ar trebui sã ne aducem
aminte cã secularismul, care pãrea de neînfrânt a cãzut doar cu
douã mii de ani în urmã, atunci când 12 pescari au îndrãznit sã
spunã ce era de spus: „Crezut-am, pentru aceea am ºi grãit“.
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CAPITOLUL II
NOUA „MANTRÃ“ ªI „MARGINEA IMPERIULUI“

DIN NOU DESPRE GLOBALIZARE

Începând cu veacul al XIX-lea gândirea socialã „imperialistã“ a
fost obsedatã cu importanþa „sistemului“. „Globalismul“ a preschim-
bat aceastã obsesie într-o mantra. Au apãrut ºcoli de gândire socio-
logicã încercând sã acrediteze ideea cã „persoana“, „omul“ nu au
importanþã în structura socialã ci „sistemul“. Evident aceastã „gândire“
se afla în stare antiteticã tuturor conceptelor sociale creºtine ºi
tradiþionaliste, care vãd ca punct central „omul“ în organica relaþie
cu Dumnezeu, cu locul unde a fost aºezat ºi rânduielile veºnice. În
acest context rãmâne un fapt cã „omul românesc“ a dãinuit ºi s-a
menþinut în afara ºi împotriva „sistemelor“. Prin urmare, pentru a
distruge acest „om românesc“, în tot ce are el semnificativ, este
nevoie sã îl subordonezi unui „sistem“, sã îl „integrezi“. În conºtinþa
colectivã românescã a rãmas convingerea fermã cã personalitãþile
care au aratat acest lucru mai lãmurit au fost Eminescu ºi Cara-
giale. Primul aratând cã „omul românesc“ þine de „râu ºi ram“, iar
al doilea batjocorind, la limita ridiculizarii zdrobitoare, situaþia per-
soanei subordonate sistemului, oricare va fi fost acel sistem. Actua-
lul regim din România ºi cei care îl slujesc (regim total subordonat
„globalismului“ demonic) ºtiu aceste lucruri ºi din aceastã pricinã cautã
sã diminueze importanþa lui Eminescu ºi Caragiale sau, de va fi cu
putinþã, sã o elimine. Aceastã concepþie satanicã stã în spatele ofen-
sivei împotriva simbolurilor româneºti, ofensivã cãreia îi suntem mar-
tori ºi cãreia trebuie sã i ne opunem.

22 Iunie 2006

„IDEOLOGIA DESCURAJÃRII“; UN SIMPTOM

Conflictul vremii noastre este cel dintre „neamuri“ — realitãþi
istorice ºi spirituale indivizibile ºi indestructibile — ºi „globalismul“
demonic, viziunea pulverizãrii în lipsã de semnificaþie. Fiecare þarã
ºi neam au de înfruntat acest conflict într-o manierã specificã,
deoarece trãim în timp istoric, real. În România lupta contra „nea-
mului“ se dã prin „ideologia descurajãrii“.
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Aceasta „ideologie“, în fond, este ºi simplã ºi simplistã. Ea cautã
sã denigreze, sau mãcar sã relativizeze, toate ºi fiecare dintre va-
lorile româneºti, de la evenimente ºi personalitãþi istorice la figuri
ºi personaje mitice, de la ªtefan cel Mare ºi Eminescu la Ileana
Cosânzeana ºi Fãt Frumos. În esenþã, lupta se dã împotriva „mo-
delului existenþial românesc“, a înþelegerii româneºti a rostului vieþii,
a diferenþei dintre „bine“ ºi „rãu“. Aceastã luptã are un scop sinistru.

Surparea identitãþii naþionale, a valorilor care susþin aceastã
identitate, reprezintã pasul decisiv în doborârea credinþei în rostul
istoric al unui Neam. Iar dupã ce aceastã încredere ar fi doborâtã,
trecerea sub ocupaþie strãinã, fizicã ºi moralã, ar fi un pas prea
lesne de fãcut. Promovarea acestei „ideologii a descurajãrii“ este
rostul actualelor administraþii din România. Un simptom al modului
de acþiune — „modus operandi“ — al acestei ideologii l-am vãzut la
începutul lui Martie, 2006.

Într-un interviu, Horia Roman Patapievici, o figurã dubioasã a
noilor conducãtori din România ºi care are „meritul“, de neinvidiat,
de a fi autorul unora dintre cele mai obscene insulte la adresa Nea-
mului Românesc ºi care, în chip sfidãtor, a fost instalat ca „Preºedinte“
al Institutului Român de Culturã, a prezentat un „program“ de lucru
cu „diaspora“ româneascã. Un program absolut jalnic.

Horia Roman Patapievici (secondat, ºi poate direct conciliat,
de cãtre, întotdeauna prezentul, Vladimir „Tismeneanul“) afirmã cã
se trudeºte sã organizeze un soi de conferinþã a circa douãzeci de
profesori de limba românã de pe la felurite Universitãþi din SUA. HRP
mãrturisea cã, dupã credinþa lui, acei oameni ar reprezenta ºi „dias-
pora“ românescã din SUA ºi cã tot ei ar avea putinþa sã schimbe
„imaginea“ României dupã placul administraþiei pe care el (HRP) o
reprezintã. În fond, el (HRP) nu fãcea decât sã înfãþiºeze o cutremurã-
toare sãrãcie de gândire ºi imaginaþie.

„Imaginea“ României în SUA o fac faptele ºi performanþele
româneºti iar cei care pot face o diferenþã de prezentare nu sunt
douãzeci de profesori ci cele câteva sute de mii de Români — Ame-
ricani, parte a naþiunii americane ºi pãstrãtori ai „modelului existenþial
românesc“. Aceºtia sunt cei care, americani fiind, continuã sã „trã-
iascã“ româneºte. Nu în formã, ci în duh. Ceea ce HRP nu poate
înþelege este împrejurarea cã acest duh de trãire nu poate fi nici
schimbat ºi nici „influenþat“ prin decizii ºi încã mai puþin prin „ideo-
logia descurajãrii“, a insultei programate a tuturor valorilor româ-
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neºti. Pentru Românii — Americani renunþarea la „modelul existenþial
românesc“ este cu neputinþã de fãcut, ar echivala cu sinuciderea
moralã, spiritualã ºi fizicã.

Iar sãrãcia de imaginaþie HRP ºi-o etaleazã prin absurda relua-
re a unor tactici folosite de regimul de ocupaþie comunist al României.

La fel ca ºi actualul regim (care în esenþã îi este odraslã spi-
ritualã) cel comunist credea cã douãzeci, treizeci de mercenari pot
modela comportamentul Românilor-Americani. Dar aºa cum lozin-
cile comuniste au fost înlãturate cu scârbã la fel ºi ideologia descu-
rajãrii va fi înlãturatã cu scârbã de cãtre Românii — Americani. Viaþa
lor se aflã sub un semn veºnic, cu un trecut practic fãrã început ºi
care viaþã nu va putea fi schimbatã de administraþii vremelnice repre-
zentate, fãrã glorie, prin indivizi de felul lui Horia Roman Patapievici.

„IDEOLOGIA DESCURAJÃRII“ ªI „A TREIA EUROPÃ“

În bãtãlia dusã împotriva ideeii de Neam, ca realitate istoricã
dar mai ales spiritualã, „ideologia descurajãrii“, a pulverizãrii ºi dis-
torsionãrii, utilizeazã un nou concept, cel de a „treia Europã“. Aceastã
acþiune face parte din rãzboiul civil continuu ºi, încã mai exact, din
uzurparea continuã. Acþiunea de distrugere a stãrilor tradiþionale ºi
„persoanei“. Cãci în vremea uzurpãrilor nu este acceptatã decât una-
nimitatea ºi manifestarea „persoanei“ ºi individualitãþii sunt dintre
cele mai emoþionante forme de manifestare ale curajului, sancþio-
natã, în cel mai bun caz, cu izolarea ºi încã mai adesea cu nimi-
cirea fizicã. Folosind nostalgii, ecouri, snobism, sentimentalism ieftin
ºi minciunã, este promovat, ca spaþiu ideal, un „centru“ al Europei,
care promovare, în fapt, nu are alt scop decât de a fãrãmiþa ºi Nea-
mul Românesc ºi spaþiul istoric românesc. În fond acest concept
þine de uzurparea continuã care, în timp istoric, nu este alta decât
reflectarea planului de uzurpare ontologic al necuratului. Iar speci-
fic aceastã uzurpare este legatã de „imperiu“. În înþelesul simplu
„imperiul“ a însemnat strãdania cãtre unitatea simplã, indivizibilã, pe
tãrâm politic. Dar treptat, prin uzurpãri succesive, el a ajuns în stare
jalnicã, prin lucrarea celor osândiþi la veºnica rãtãcire ºi a oameni-
lor rãi. În termeni imediaþi „imperiul“ a fost redus la posesiunile din
a doua jumãtate a veacului al XIX-lea ale Casei de Habsburg. Acest
spaþiu este azi idealizat, de cãtre atleþii „ideologiei descurajarii“, ca
fiind a „treia Europã“. Scopul este rudimentar ºi urmãreºte a lovi în
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realitãþi simple ºi indivizibile, Neamurile ºi, în acest caz, Neamul Româ-
nesc. Ceea ce vedem este o vicleanã ºi neputincioasã îndrãznire de
a promova nu a „treia Europã“ ci cea de a „treia ispitã“, iluzia (cãci
doar nãlucire este ce poate oferi necuratul ºi slujitorii sãi) slavei aces-
tei lumi. Aceste neputincioase îndrãzniri se vor dovedi însã doar cãile
prin care virtuþile „rãmãºiþei pãstrate prin Har“ se vor arãta trium-
fãtor în timpul istoric pe care îl trãim.

„SISTEMA DIAVOLULUI“

Citesc texte trimise, despre pericolul stângii europene. În ge-
neral, cunosc acest gen de comentarii ºi de regulã nu le dau nici
un soi de atenþie. Sunt forme care se tot reiau,aceleaºi „mesaje“
în haine diferite.

Dar, de fapt, sunt acelaºi scop îmbrãcat în douã haine; ceeace
se numeºte în sistemele de anchetã, de când lumea, poliþistul „bun“
ºi poliþistul „rãu“. De fapt, amândoi sunt niºte javre care servesc
acelaºi scop. Genul acesta de comentarii, înþesat de „citate“ trunchia-
te ºi folosind limbaj „aulic“, au de scop sã descurajeze. Este „sis-
tema“ diavolului. Nu vi se întâmplã prea adesea ºi, mai cu seamã,
în orele de dupã primul somn, sã fiþi hãituit de gânduri bizare care
sunt când „frumoase“ ºi când „rele“? Este necuratul care cautã sã
ne arunce în „accezie“, în neacþiune. „Ce sã ne mai zbatem cã tot
degeaba! Totul este pierdut! Sunt atâta de tari!“ Apã de ploaie este
asta. Românii au un trecut foarte vechi ºi verificat. Se întemeiazã
pe o experienþã care nu dã greº; au trecut prin clipe nespus de grele
ºi vor trece ºi prin „Piaþa Comunã“ (care nici mãcar nu este rãul
cel mai mare cu putinþã). Apa trece ºi pietrele rãmân. Iar mai mult
decât asta nu ne vor învãþa „eseurile“ unor amorali care ºi atunci
când spun lucruri adevãrate o fac tot din oportunism. SUS INIMA!

„JIGODIA“

Orice asemãnare cu situaþii ºi persoane reale este întâmplãtoare.

Aspectul fizic al „Jigodiei“ este penibil. Un trup coºcovit, aple-
cat, unsuros ºi urduros, ochii verzi spãlãciþi, mici ºi uricioºi, o mus-
taþã jerpelitã ºi un miros neplãcut. Voce mieroasã, miorlãitã ºi falsã
pânã la durere. De mic aflat sub cãlcâi s-a învãþat fãrã ºira spinãrii
ºi a îndrãgit starea pânã la voluptate. Este hibrid de moluscã ºi
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ºobolan. Singur, fãrã prieteni, ocolit de toþi, nu cu dispreþ ci cu scâr-
bã, nu a învãþat nimic ºi nu a uitat nimic, niciodatã. S-a dedicat cu
patimã viciului solitar, fiind un înverºunat privitor pe gaura cheii. Ulte-
rior, foarte târziu, prea târziu, s-a însurat, pentru douã sãptãmâni.
Suficientã vreme ca „secretul“ lui, faptul cã ascunde în trupul sãu
bicisnic un suflet de slujnicã în cãlduri aºteptând în spatele cazãr-
milor, sã fie dat în vileag. Nu a iubit niciodatã pe nimeni, nu s-a încrezut
în nimeni, nu a vorbit pe nimeni de bine. Pe cei care l-au ajutat i-a
urât ºi considerat proºti. Existenþa lui a fost o permanentã dedublare.
Laº, dincolo de orice limitã, a trãit mereu ascuns într-o gaurã rãu
mirositoare. Acolo „jigodia“, vreme de zeci de ani ºi-a amintit de toate
detaliile penibilei lui existenþe; de toate jignirile, frustrãrile, neputin-
þele. Toate aceste detalii le-a cocoloºit cu rãutate de famen ºi le-a
aþâþat cu imaginaþia lui de „peeping Tom“. În culcuºul sãu putred a
închipuit rãzbunãri, care erau pe mãsura neputinþei lui fizice ºi men-
tale. Rãzbunãri care, cel mai adesea, nici nu erau bãgate în seamã
ºi se consumau tot în sufletul schilod al „jigodiei“ sau, încã mai exact,
se întorceau asupra lui. Colecþionar de zvonuri ºi informaþii dupã ure-
che, „jigodia“ ajungea sã se închipuie „învãþat“. Dar, impotent nu numai
fizic ci ºi intelectual, nu putea zãmisli nimic alta decât bale, otravã
ºi stârpiciune. Singur, dezgustãtor, ocolit cu scârbã, „jigodia“ geme
pustiu. Întreaga lui existenþã are aninat pe catarg semnul zero. Întreaga
lui existenþã este un monument închinat inutilului, pustiului, urâciunii.

RELAÞIILE DINTRE „DIASPORA“ ªI
„ÞARA VECHE“; O OPINIE

Cu puþinã vreme în urmã Andrei Pleºu a publicat o notã inti-
tulatã „Românul în Strãinãtate“. În esenþã autorul simplificã ºi expe-
diazã o problemã istoricã-socialã-culturalã-economicã în câteva rân-
duri. Mai grav, selectând câteva excepþii sau situaþii aberante, acelaºi
autor trage concluzii despre un fenomen strãvechi ºi care a devenit
din nou de enormã actualitate în zilele pe care le trãim. Aceste câte-
va rânduri dovedesc caracter „cazon“ ºi complexe psihologice ce ar
trebui adresate de profesioniºti. În acelaºi timp entuziasmul cu care
autorul vorbeºte despre concepte, noþiuni ºi stãri pe care nu le
cunoaºte este, pânã la un punct, înduioºãtor.

În esenþã autorul susþine (corect) cã Românul „desþãrat“ trãieºte
între douã lumi. Dar, mai apoi, acelaºi autor, cu o candoare efectiv
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demnã de o cauzã mai bunã, se avântã în a demonstra cã acelaºi
Român este un „pierdut“, ºi în þara „veche“ ºi în þara „nouã“. Acest
„Român în Strãinãtate“ ar fi un nefericit mâncat de ambiþii ºi orgolii
pe care nu ºi le poate împlini, „antibalcanic“, „acasã“ ºi „pravoslavnic“.
Nici nu era de aºteptat cã un „deja“ ºi simplu Andrei Pleºu nu ºtie
despre ce vorbeºte ºi, mai rãu, mutã stãrile lui psihologice obscure
asupra unui grup despre care nu are habar. Autorul superficialu-
lui eseu în discuþie, nu face efortul de a încerca mãcar sã înþeleagã
cã în discuþie sunt douã atitudini, cea a „Românului în Strãinãtate“
dar ºi a „Românului rãmas acasã“ ºi, din aceastã cauzã, el (autorul)
atribuie complexe ale unora altora ºi invers. Andrei Pleºu nu înþelege
cã „Românul în Strãinãtate“ în chip necesar este mai complex ºi deci,
dacã nu prin alta atunci prin experienþa vieþii, mai ºtiutor despre „ale
lumii“, bune ºi rele, comparat cu „Românul rãmas acasã“. Iar împre-
jurarea cã autorul eseului îºi îngãduie sã tragã concluzii întemeiat
pe excepþii (chiar ºi acelea rãu ºi incomplet înþelese) dovedeºte dile-
tantism, ºi asta în cel mai bun caz.

Fenomenul „diaspora“ este strãvechi. (Amintesc cã învãþaþii
Poporului Evreu, probabil cei mai adânc cunoscãtori ai stãrii de „exil“,
au dedicat un întreg volum al „Talmudului“ analizãrii fenomenelor, con-
ceptelor ºi stãrilor de „exil“, „exilat“, „diaspora“, „membru al diaspo-
ra“ [metec]. Acest volum se ºi intituleazã, „Galut“, [Exil]). El (fenomenul)
a fost întâlnit din antichitate ºi apoi mereu pânã în zilele noastre.
Iar astãzi, „globalismul“ i-a dat o amploare efectiv fãrã precedent.
Zeci de milioane de oameni se mutã dintr-o parte în alta a lumii în
cãutarea de oportunitãþi. Configuraþia unor continente se schimbã
ºi „cazul“ SUA este poate cel mai ilustrativ. Mutarea unui numãr tot
mai mare de sud-americani la nord de Rio Grande schimbã total SUA.

Aceºti oameni nu mai sunt separaþi sufleteºte de Neamul din
care provin, sunt separaþi de distanþã ºi de circumstanþele imediate
ale traiului. În plus aceºti oameni dobândesc o mai largã ºi fãrã îndoialã
mai corectã înþelegere asupra complexitãþii lumii în care trãim, în
ansamblu ºi în detaliu. Ca observaþie generalã este de subliniat cã
în majoritatea covârºitoare membrii „diaspora“ reprezintã un bene-
ficiu pentru Neamul din care provin.

În condiþii adverse ei dovedesc cã sunt competitivi ºi egal capa-
bili sã înfrunte rigorile societãþilor celor mai înaintate ºi în plus, con-
tribuie substanþial la susþinerea economiei þãrii din care a plecat.
Membrii „diaspora“ demonstreazã în mod absolut eroic felul în care
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valorile perene ale unui Neam pot fi ºi sunt menþinute în lume, atunci
când cei care le profeseazã cred în ele ºi nu le considerã decor.
Membrii „diaspora“ cu dispreþ au condamnat aventurile „elitei de maha-
la“ din România, dezgustãtoarele încercãri de „relativizare“ a valo-
rilor româneºti ºi de insultã a personalitãþilor ºi simbolurilor româneºti,
de la Eminescu la ªtefan cel Mare ºi de la Fãt Frumos la Ileana
Cosânzeana.

Aºezãmintele româneºti din lumea largã ºi mai ales locaºurile
lor de închinãciune mãrturisesc despre respect ºi încãpãþânare în
tradiþie, exprimã modul în care se poate trãi româneºte departe de
România. Mai mult, pentru segmentul semnificativ al „diaspora“, „þara
veche“ devine o realitate care atârnã între lumea vãzutã ºi cea
nevãzutã, un tãrâm miraculos care poate fi atins doar prin dragoste.

Andrei Pleºu nu poate înþelege cã „modelul existenþial româ-
nesc“, înþelegerea româneascã a diferenþei dintre bine ºi rãu, este
o stare indivizibilã ºi indestructibilã care se þine cu jertfã ºi cu emoþio-
nantã credinþã.

Excepþiile la care se referã Andrei Pleºu nu au legãturã cu „dias-
pora“, au legãturã cu psihologia „elitei de mahala“, cu acei intelec-
tuali români care sunt mereu gata sã îºi schimbe culoarea ºi convin-
gerea, la voia stãpânitorului vremelnic. Între membrii „diaspora“ sunt
oameni de nimica dar ei sunt din aceiaºi categorie cu cei care azi
insultã simbolurile româneºti, scriu blasfemii, de felul „Evangheliºtilor“
(Alina Pippidi-Mugiu (sic!) sau laudã nãtângele obscenitãþi anti-naþionale
ale unui Horia Roman Patapievici. Oameni de nimica sunt ºi în rân-
durile „diaspora“, dar Doamne, cu cât mai mulþi sunt ei între cei ai
intelectualitãþii româneºti vândute, cea care promoveazã „ideologia
destrãmãrii“!

Pentru cei care fac din „diaspora“ o stare specialã existã o
singurã dimensiune definitorie. În ce priveºte relaþia cu valorile Nea-
mului din care se trag, a dragostei necondiþionate pentru Þarã, Neam
ºi Bisericã.

UN „GEN NEDETERMINAT“

În urmã cu câteva zile am primit un articol semnat de Dorin
Tudoran ºi publicat în „Ziua“. Dorin Tudoran aparþine unui gen nede-
terminat, a cãrui cãutare se dovedeºte un exerciþiu în inutilitate.
Inevitabil cele ce ies din condeiul sãu sunt consistente cu aceastã
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ambiguitate. În articolul pomenit, „nedeterminatul“ aflã de bine sã
atace brutal un numãr de creatori români care azi stau pentru va-
lorile perene românesti. Cred cã Dorin Tudoran poate scrie ce vrea
dar la fel cred cã prostia nu poate fi consideratã virtute. Vina ce o
aflã Tudoran acestor oameni este cã în urmã cu douãzeci, treizeci
de ani ar fi scris în presa României comuniste (alta nu exista). În
contrast „nedeterminatul“ aflã de bine sã se vãicãre despre „sufe-
rinþele“ lui din aceeaºi vreme. Foarte convenient, el uitã sã menþioneze
colaborarea cu cenaclul „Flacãra“ al lui Pãunescu, premiile literare
luate prin diligenþele lui Nicu Ceauºescu, drumurile prin „excursii de
studii“ în Occident, membria de partid. Dar ºi lipsa de memorie este
o parte a condiþiei umane. Ce este însã de neiertat este faptul cã
acest personaj patetic, care, în anii comunismului, ar fi fost acuzat
cã nu pricepe cã „doi ºi cu doi nu fac patru“, nu înþelege nici azi ca
de fapt doi ºi cu doi fac patru! El nu înþelege cã oamenii nu pot schim-
ba trecutul ºi nu pot prezice viitorul dar pot face o diferenþã, în bine
sau rãu, în clipa prezentã, „acum“. Dorin Tudoran, cum era de aºtep-
tat, s-a alãturat celor ce stau azi în fruntea bucatelor, a „sorosiº-
tilor“, a ºorþarilor ºi ideologiei destrãmãrii. Dar faptul cã el atacã
pe cei care stau, asumându-ºi doar suferinþa, pentru românism ºi
ortodoxie, dovedeºte, încã odatã, cã este nu numai „nedeterminat“
ca gen ci ºi necinstit sufleteºte.

„PRIGOANÃ NOUÃ PORNITÃ ÎMPOTRIVA
BISERICII ORTODOXE“

Ce se întâmplã în România nu este întâmplãtor. Prigoana nouã
pornitã împotriva Bisericii Ortodoxe („cazul“ Tanacu; acea înscenare
cretinã; pânã ºi fosta securitate întocmea „cazurile“ mai credibil) nu
putea rãmâne fãrã rãspuns. Atitudinea „intelectualilor“, a „elitei de
mahala“ (Patapievici, Mihaies, „Tismeneanu“ ºi alþi eiusdem farinae)
ºi pasivitatea „poporului“, îndobitocit de statul în faþa televizorului ºi
de nefãcutul nimica, aduc asupra noastrã ce se vede. („Problema“
României ar fi, deci, „cazul“ Tanacu ºi nu miile de copii vânduþi ca
jucãrii sexuale. De necrezut!) Dumnezeu nu se aºteaptã ca sã fim
eroi (ne ºtie prea bine ce suntem) dar se mânie atunci când, fãrã
mãcar sã ni se cearã, mâncãm ce nu se cuvine! (Îmi cer iertare pen-
tru violenþa limbajului dar nãdãjduiesc cã veþi ºti cã o fac în lacrimi.)

14 Iulie 2005
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„VIERMELE PUTUROS“

Cuvintele lui Dimitrie Grama (despre „prostituþia intelectualilor“)
sunt pline de adevãr ºi miez. Un singur lucru cred cã îl greºeºte. Este
prea sfios, cumva „apologetic“ (asta mã tem cã este un „englezism“
unde „apology“ înseamnã „scuzã defensivã“). El, privind lucrurile din
„afarã“ ºi cu dragoste, le vede aºa cum sunt. Dar cã în ce face
Patapievici ºi eiusdem farinae ar fi ºi altceva decât voinþa de a face
rãu nu încape îndoialã. Sunt oameni rãi, slugoi fãrã obraz, neruºinaþi
ºi fãrã fricã de Dumnezeu, servitoare de bordel. Aº vrea sã obser-
vaþi la unii dintre ei felul în care vorbesc. Spre exemplu, Andrei
Pippidi cautã sã mimeze graiul boierimii muntene. Dar în fapt vorbeºte
ca servitorii lor. Este foarte posibil ca sã fie doar unelte ale „tar-
torului“ cel mare dar asta nu este scuzã. 

În mod pozitiv am aflat cã cel care dã „referatele“ pentru
demolãri în Bucureºti ºi pentru ridicarea clãdirilor monstruoase este
un vierme puturos, nepot al lui Iorga dupã mamã, o ruºine ºi un
deºeu uman; hidos sufleteºte ºi fizic, însetat de bani, libidinos, este
semn de bãtaie a lui Dumnezeu sã ai aºa urmaº. Am înþeles cã vier-
mele puturos îºi „argumenteazã“, ca principiu, în felul urmãtor avizul
favorabil la demolãri ori ridicãri de monstruozitãþi. (Asemenea am
înþeles cã aceste avize sunt „compensate“ fabulos. ªi nu mã mir cãci
ºi bunicul sãu era vestit pentru lãcomie.)

Viermele spune cam în felul urmãtor. Bucureºtiul este un con-
glomerat ºi nu un întreg cu valoare istoricã. Clãdirile ce sunt a fi
demolate, spre exemplu Policlinica Colþea, nu sunt monumente istorice
ci clãdiri utilitare din veacul al XIX-lea. Oricum pe locurile unde urmeazã
a fi ridicate noile structuri au fost ºiruri de locuiri succesive ºi deci
nu putem determina cã cele ce existã azi ar avea valoare istoricã.
ªi tot aºa. Nu ºtiu dacã aceste vorbe au fost folosite cuvânt cu cuvânt
dar aceasta este argumentaþia istoricã folositã de viermele putu-
ros. Evident argumentaþia este în totul anapoda ºi anti-istoricã. Un
oraº este o structurã în devenire istoricã. Clãdirile care determinã
ºi conferã personalitate sunt clãdiri istorice. Bucureºtiul a devenit
„centru“ ºi exemplu pentru întregul spaþiu românesc în a doua jumã-
tate a vecului al XIX lea ºi deci exact aceste clãdiri, aparþinând acelei
vremi, trebuiesc salvate, recondiþionate, menþinute.

Oricum trebuie reþinut cã în momentul de faþã Comisia Mo-
numentelor Istorice este cea care promoveazã distrugerea oraºului.
Apºa ceva nu s-a mai întâmplat în istoria României!
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EMANOIL GOJDU ªI „FUNDAÞIA GOJDU“

Nedreptatea istoricã monumentalã care se face Fundaþiei Gojdu
mã frãmântã teribil. Acea Fundaþie a fãcut cu putinþã biruinþa româ-
neascã în spaþiul ardealo-banatic (cele douã licee româneºti care
existau, la Braºov ºi Beiuº, se þineau datoritã bursierilor „Gojdu“!
Cred cã nu a fost suficient scoasã în evidenþã o împrejurare cu totul
remarcabilã a istoriei spaþiului transilvan (ardealo-banatic) din vea-
cul al XIX-lea, împrejurare care a fãcut de altcum cu putinþã „Marea
Unire“ din 1918. Este vorba de faptul cã trei macedo-români au creat
realitatea fapticã, terenul, care a îngãduit unirea spaþiului ardealo-
banatic cu România, într-o manierã care uluieºte ºi azi, prin efica-
citatea ºi repeziciunea cu care s-a fãcut. Aceºti trei oameni au fost:
în domeniul organizãrii politice, Alexandru Mocioni, în cel duhovnicesc,
Andrei ªaguna iar în cel cultural-economic, Emanoil Gojdu. Aceastã
„coincidenþã“ este cu totul uluitoare ºi aratã unitatea etnicã de la
Carpaþi în Balcani ºi vitalitatea stratului de „bazã“ care totuºi este
daco-tracic. Dar poate cel mai de seamã ºi trainic efect l-a avut acþiu-
nea lui Emanoil Gojdu. Nãscut în Oradea în februarie 1802, din pãrinþi
macedo-români sãraci, el avea sã ajungã unul dintre cei mai de seamã
avocaþi ai Ungariei ºi bun prieten cu Deak Ferenc (numit de cãtre
contemporanii lui unguri, „pãrintele patriei“ ºi pe care Gojdu îl con-
sidera ca fiind tot macedo-român de neam, dintr-o familie Pescaru).
Gojdu era mândru de originea lui macedo-românã ºi de credinþa lui
Ortodoxã pe care nu le-a ascuns-o nici când a ajuns conducãtor al
„casei magnaþilor“ ºi comite al celui mai românesc „comitat“ din spaþi-
ul ardealo-banatic, Caraº. Era un Ortodox convins ºi în casa lui se
vorbea doar româneºte sau dialectul macedo-român. Cu mari onoruri
va fi înmormântat în cimitirul central din Budapesta. Curând acolo se
va ridica un superb mausoleu care s-a sfinþit prin Protopopul militar
Pavel Boldea, strãbunicul matern al semnatarului acestor rânduri.

Cea mai de seamã înfãptuire a lui Emanoil Gojdu a fost sta-
bilirea „Fundaþiei Gojdu“ care cuprindea practic întreaga avere colos-
alã a lui. Singurul scop al fundaþiei era sã dea burse studenþilor ºi
elevilor români din spaþiul ardealo-banatic. (Emanoil Gojdu a fost cel
mai de seamã binefãcãtor al studenþilor ardealo-banatici ºi el a fost
urmat în acest domeniu de cãtre boierul basarabean Vasile Stroescu.)

Acea fundaþie a fost cu mare grijã aºezatã ºi plãnuitã a dãinui
cel puþin douã sute de ani. Fondul principal urma sã creascã mereu,
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vreme de cincizeci de ani, ºi în acei ani burse urmau a fi acordate
din ceea ce superb testamentul numea „camãta cametelor“ (dobân-
da adãugitã). Apoi, treptat, se putea trece la extinderea programu-
lui ºi deci atacarea „principalului“, dar numai pânã la 1/5 din va-
loarea lui, dupã care din nou acest „principal“ trebuia sã fie cres-
cut la valoarea iniþialã. Cu o intuiþie fenomenalã Gojdu a investit majori-
tatea averii sale în bunuri imobiliare care ºi azi sunt în picioare, în
Budapesta, unde au valoare de piaþã colosalã.

Ceea ce a realizat „Fundaþia Gojdu“ ºi însemnãtatea ei pentru
spaþiul ardealo-banatic nu poate fi expediat în câteva rânduri (fap-
tul cã sute de studenþi au fost ºcoliþi, faptul cã aceste burse au þinut
în funcþie liceele româneºti din spaþiul ardealo-banatic, din Braºov
ºi Beiuº etc., etc.). Dar un lucru trebuie foarte bine înþeles.

Faptul cã dupã 1 Decembrie 1918 spaþiul ardealo-banatic s-a
putut integra României fãrã zguduiri, fãrã crizã, s-a datorat direc-
torilor de bãnci „populare“, care au finanþat unirea ºi au fãcut posi-
bilã funcþionarea sistemul administrativ, plata salariilor ºi pensilor etc.,
profesorilor ºi învãþãtorilor care au fãcut cu putinþã continuarea sis-
temului didactic ºi instantaneea lui convertire în limba românã, doc-
torilor ºi preoþilor care au pãstrat sãnãtoasã viaþa fizicã ºi spiritua-
lã. Toþi aceºti anonimi care au fãcut cu putinþã „România Mare“,
toþi pânã la unul, au fost bursieri ai „Fundaþiei Gojdu“! 

Emanoil Gojdu a fost stimat de Românii ardealo-banãþeni fãrã
rezervã. Ca exemple personale pot menþiona cã în casa Boldea, din
Borlovenii Vechi, casa strãmoºilor mei materni, ºi azi existã un mare
tablou al lui Gojdu ºi fotografii ale mausolelului sau cu adnotaþia, „sfinþit
prin subscrisul (sic!) Protopop militar Pavel Boldea“. Iar prin anii ’70
ai veacului XX, la un comentariu vag indiferent al nevestei mele despre
Mocioni, ªaguna ºi Gojdu, bunicul ei, cantorul ardelean din Ciuguzel,
Aron Marin, a ripostat aproape în lacrimi: „Tu ºtii mãcar ce vorbeºti?
Ãºtia sunt sfinþii Ardealului!“

De mult cunoºteam testamentul lui Emanoil Gojdu, inclusiv o
formulare extrem de frumoasã pentru, ceea ce aici se cheamã „com-
pund interest“. Acel om a avut poate cel mai de seamã rol în Unirea
spaþiului transilvan cu România: fãrã intelectualitatea transilvanã, edu-
catã în acele vremuri, nu ar fi existat „masa tehnicã“ de Români
transilvani care au fãcut Unirea cu putinþã. Cu mai puþine greutãþi
decât a fost fãcutã reunificarea Germaniei! De fapt, miracolul Unirii
fãrã necazuri a spaþiului transilvan cu România s-a datorat în nes-
pus de mare mãsurã împrejurãrii cã generaþii de intelectuali români
transilvani au fost ºcoliþi cu banii acelei Fundaþii. 
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Cazul „Gojdu“, în anume fel, mã afecteazã „personal“. În casa
din Borloveni, aveam portrete ale lui Emanoil Gojdu, în þinutã de „ca-
valer“, ºi fotografii ale Mausoleului sau din cimitirul din Budapesta.
În plus, mai mulþi unchi-bunici ºi bunicul meu patern au putut urma
ºcoli (iar în cazul bunicului meu patern — Facultatea de Medicinã)
prin bursele „Fundaþiei Gojdu“.

Faptul cã astãzi aceastã colosalã Fundaþie este „târguitã“ de
fripturiºti, politicieni Români ºi Unguri, este o ruºine adusã memo-
riei acelui om bun. Nu am îndoialã cã foarte curând pe toþi cei vino-
vaþi îi va bate Dumnezeu. Dar în context nu pot sã nu observ obsce-
nitatea împrejurãrii cã aceiaºi politicieni aflã de bine sã „compenseze“
pe toþi, inclusiv „casa“ regalã în folosul „prinþului“ Duda. 

Nu îmi fac iluzii. Probabil cã fondul Gojdu a fost acaparat ºi va
fi devorat între fripturiºtii aflaþi în fruntea bucatelor. Desfiinþarea aces-
tei Fundaþii, modul criminal în care guvernul trateazã aceastã avere
românescã, este nu o crimã ci un pãcat de moarte. Faptul cã ea este
scoasã la mezat ºi „împãrþitã“ între fripturiºti este o blasfemie istoricã.

Noi, ca români, trebuie sã continuãm, însã, ce am început ºi
sã avem credinþã în stratul care nu se schimbã. Singura nãdejde,
ºi care nu va dezminþi, este stratul spiritual ºi genetic românesc
care a înfruntat milenii ºi o sã treacã ºi prin asta.

„CU DIAVOLUL NU SE INTRÃ ÎN DIALOG“

Greºeala pe care o fac cei dezamãgiþi este cea pe care au
fãcut-o ºi Românii transilvãneni din veacul al XVIII-lea ºi pânã la Me-
morandum; credinþa în bunãtatea „drãguþului ghe Împãrat“. De fapt
aceºti stãpânitori nu sunt decât faþa rãului desãvârºit. (V-aº îndem-
na sã priviþi figura lui GW. Caricatura a tot ce este  bun ºi frumos,
chipul în care pozeazã dârzenia fiind un „fluierã vânt“, curajul, fiind un
laº, cinstea fiind un pungaº ºi creºtinismul fiind un slujitor al satanei. De
asemenea uluitoarea asemãnare ce o are cu azi repauzatul Ceau-
ºescu.) Ei nu trebuie combãtuþi: cu diavolul nu se intrã în dialog. Aceºti
indivizi trebuiesc ignoraþi desãvârºit ºi cei care suntem trebuie sã
ne concentrãm în a spune ceea ce este bine ºi, dupã cunoºtinþa ºi
conºtiinþa noastrã, adevãrul. Nici un fel de importanþã nu are câtã au-
dienþã avem în aceastã clipã. Nici una. În urmã cu douã mii de ani,
doisprezece pescari analfabeþi au cucerit Imperiul Roman. Singurul lucru
care are importanþã este „crezut-am ºi pentru aceea am ºi grãit“.
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CAPITOLUL III
„RETRAGEREA LA MUNTE“ ªI ÎN CALITATE

DESPRE STÃPÂNIRE, UZURPÃRI ªI
„CALEA NESMINTITÃ“

Stãpânirile au înnebunit în tot locul. De fapt sunt în panicã ºi
sunt convins cã schimbãri semnificative vor avea loc. Pentru început
de decor. Dar ceea ce conteazã este ca noi sã nu ne tulburãm ºi
sã mergem cu ºi întru rostul pe care îl avem definit ºi lãmurit.

Regimurile politice pe care le trãim sunt în fapt uzurpãri ºi uzur-
pãri penibile, „neam prost“. Este vremea lui „vânturã vânt“ ºi mai
ales a lui „neica nimeni“. Neplãcut este faptul cã axul moral s-a
dereglat ºi a fost falsificat atât de mult încât foarte mulþi oameni
cu resurse sunt pierduþi mai înainte de a fi avut mãcar posibilitatea
sã vadã cã existã ºi o altã cale. (Cei care i-au smintit vor avea de
dat o crâncenã samã, dar asta este sub un alt semn, neînduple-
cat.) Dar în adâncuri drumul drept, aºezat din veac, merge cãtre
„casã“. Miraculos, în clipa istoricã datã, nu este faptul cã mulþi au
pierdut amintirea acestui „drum“ ci împrejurarea cã atât de mulþi îl
cunosc!

„ÎNTEMEIEREA PE CREDINÞA ÎN BINE“

Sunt nespus de recunoscãtor pentru includerea mea în dia-
logul modului de acþiune în condiþiile în care viaþa culturalã ºi pu-
blicã româneascã au ajuns sã fie aproape total controlate prin ºi
de „bandã“. Este o situaþie, cred, fãrã precedent. În vremi mai vechi,
chiar ºi sub comuniºti, existau modalitãþi de a ieºi de sub controlul
„bandei“. (Spre exemplu Biserica nu era controlatã de „ei“ ºi aºa au su-
pravieþuit oameni de mare valoare, de la Stãniloaie la P.P. Panaitescu.)
În momentul de faþã „banda“ controleazã totul ºi în chip absolut
mijloacele de manipulare în masã (i.e. televiziunea). În aceste condiþii
o „luptã“ prin mijloace de felul celor controlate de „bandã“ ar fi fãrã
rost. Este cu neputinþã sã egalezi mijloacele avute de un organism
statal ºi de fapt „global“. „Nouã“ ne rãmâne doar retragerea la „munte“
ºi în calitate. Iar retragerea la „munte“ nu înseamnã de fel aban-
don, din contrã. Înseamnã întemeierea pe Credinþa în bine. Iar asta

39



înseamnã ºi credinþa în bunul simþ naþional. „Banda“ va mai profita
câþiva ani din pricina confuziei „demosului“. (Încã nu este limpede
cã sistemul comunist este dispãrut ºi înlocuit cu „ceva“ încã mai si-
nistru. Dar oamenii sunt deºtepþi ºi vor înþelege. Dacã nu din alta,
din nevoie.) În acel moment ei vor cãuta „alternativa“ ºi acea alter-
nativã va trebui sã fim „noi“! Dincolo de aceste gânduri apare tulbu-
rarea provocatã de întrebarea, „cum este Patapievici cu putinþã?“.
Cred cã aceste simboluri ale rãului au existat întotdeauna. Sunt
oameni cãzuþi ºi demonizaþi. Dacã orice ar trebui sã ne rugãm pen-
tru ei. („Ce-i va folosi omului dacã lumea o va dobândi dar sufletul
sãu ºi-l va pierde?“) Din pãcate nu pot sã o fac ºi sincer aº vrea sã
pot sã nu îi urãsc personal ci doar sã lupt contra rãului ce îl fac ºi
tot sincer nu pot sã o fac.

7 Ianuarie, 2006

AJUTORUL DE LA DUMNEZEU

Vorbind despre ajutorul de la Dumnezeu ºi cum se capãtã,
Sfântul Teofan Zãvoratul spunea „Nimic nu vine fãrã trudã“. Ajutorul
lui Dumnezeu este pururea gata ºi întotdeauna aproape, dar el se
dã doar acelora care cautã ºi muncesc ºi încã mai vârtos acelora
care, dupã ce au folosit toate puterile lor, cu toatã inima se roagã,
„Doamne, ajutã-ne“. În neasemuite ºi scurte vorbe, Sfântul aratã cum
se capãtã ajutorul de la Dumnezeu ºi ce este acest ajutor. În chip
limpede este arãtat cã ajutorul de la Dumnezeu nu este nici magie
ºi nici întâmplare. Dumnezeu, a cãrui iubire de oameni este fãrã
sfârºit, ne-a dãruit toate cele ce ne sunt de trebuinþã în a ne con-
duce viaþa. Dar în acelaºi timp, El nu poate îngãdui ca „talanþii“ ce
ne-au fost daþi sã fie irosiþi. Este aici dovada dragostei ce ne-o poartã
ºi încã mai mult, a respectului pentru lucrul Mâinilor Lui. Dumnezeu,
în nesfârºita Lui dragoste, nu ne sileºte la nimic, ne îngãduie sã
alegem liberi o cale ori alta. Mai mult, El ne considerã co-lucrãtori
ºi de aceea mai înainte de a ne ajuta, ne cheamã sã folosim toate
darurile pe care tot El ni le-a dat. Cã aºa este ne-o aratã faptul cã
în vremea Sfintei Jertfe, în Liturghie, ca daruri noi nu aducem boabe
de strugure ºi boabe de grâu ci aducem acele daruri preschimbate
prin truda omeneascã, le aducem ca vin ºi pâine. Cã aºa este ne-
o aratã chiar înmulþirea pâinilor ºi sãturarea celor cinci mii. Abea
dupã ce aflã cã un bãiat avea cinci pâini de orz ºi doi peºti (pe care
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merinde, implicit înþelegem, voia sã o dãruie ºi împartã cu cei din
jur) Isus aºeazã mulþimile, binecuvântã bucatele ºi saturã pe cei ce
cu credinþã gustã. Vedem cã Isus doar în conlucrare cu oamenii ajutã
ºi mai vedem cât de mare este rodul cules din o mica jertfã ome-
neascã, cât de minunat este ea primitã ºi rãsplãtitã. Cãci jertfa chiar
asta este, bucuria de a dãrui, de a împãrtãºi, din dragoste pentru
Dumnezeu ºi semen. Iar jertfa fãcutã în dragoste ºi credinþã, aseme-
nea rugãciunii, este cea care este bine primitã, aduce ajutorul lui
Dumnezeu, þine la un loc casele, înmulþeºte roadele, aparã de primej-
die, ne apropie, o clipã mai devreme, de „Raiul în care ne-a vrut
Dumnezeu“.

ISTORIA CA O DOINÃ

Sã cauþi istoria Românilor Almãjeni ºi sã te rezumi în a o recon-
stitui din ceeace aratã izvoarele istorice convenþionale ºi oficiale
înseamnã sã te condamni singur la neînþelegere, insuficienþã ºi final-
mente plictisealã. Istoria Almajului nu este ºi nu poate fi rezumatã
la depãnarea unor evenimente, convenþional considerate „importante“.
Ea este un trup viu, atotcuprinzãtor, care mereu creºte ºi mereu
rãmâne credincios sieºi ºi autenticitaþii sale. Pentru a putea pãtrunde
în istoria Almajului, pentru a putea înþelege acea „vale a minunilor“
(cum inspirat a numit-o poetul Iosif Bãcila), este mai ales lipsa sã îi
priveºti ºi asculþi pe Almãjeni, cum lucreazã, cum povestesc, la bucurie
ºi la necaz, sã le vezi casele, portul, sã le asculþi cântecele. Iar atunci
vei putea spune cã istoria Almajului este o doinã ºi o poveste doinitã.
Doar douã dintre cântãrile lor pot ilustra cele spuse mai sus: „La
izvor, la izvorele“ ºi „Tot trecând la mândra dealu“. Primul cântec dã
glas dorului unei fete pentru cel ales. Ea îi aminteºte cã pentru întâia
data s-au vazut, „la izvor, la izvorele“ ºi acolo au cules ei, împreunã,
„viorele flori adânci, când le vezi badeo sã plângi“. Iar apoi fata îi
spune celui drag cã îl aºteaptã în acelaºi loc, „cã-nfloresc iar viorele,
la izvor, la izvorele“. Al doilea cântec, „Tot trecând la mândra dealu“,
exprimã gândul unui tânar care spune „tot trecând la mândra dealu,
mi s-o despotcovit calu“. Iar apoi cautã sã afle cine este de vinã, calul,
potcovarul, mândra („c-o pus casa-n dealuri grele“) ºi încheie cã sin-
gur este de vinã cãci „mã duc prea des la ea“. Dincolo de frumuseþea
textului ºi farmecul liniei melodice, aceste douã cântari ne dezvãluie
o lume în toatã mãreþia ei. Almãjenii erau aºezaþi între „dealuri grele“,
la margine de pãdure, feriþi de primejdiile ce le putea aduce rãul din
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afarã. Casele le erau risipite între dealuri, pentru a face încã mai
grea o aflare a lor de cãtre cei rãi. Între ei erau relaþii de o bunã
cuviinþã ºi decenþã impresionante. Aceste legãturi aratã cã acolo
era o societate strãveche, cu rânduieli ce merg într-un timp ce trece
de istorie, ºi ei duceau o viaþã exemplarã. O viaþã care lega demni-
tatea de modestie ºi modestia de eleganþã. Sunt puþine locurile ºi
oamenii care sunt amintiþi fie ºi într-o singurã cântare. Dar Almajul
ºi oamenii lui sunt o doinã, începutã cine ºtie când ºi care se con-
tinuã ºi azi, mereu aceiaºi în fond ºi mereu tânãrã ºi fermecãtoare
în formã, în forma nouã în care se îmbracã.

PÂNGÃRIREA CEAHLAULUI

Dacã aþi ºti mãcar ce durere mi-a provocat ºtirea despre
pângãrirea Ceahlalului prin aºa-zisa „retrocedare“ cãtre niºte „vân-
turã-lume“... Aici nu este vorba numai de nesimþirea de a „revendi-
ca“ un loc care pentru orice Român este sfânt. Este voinþa fãþiºã
de a murdãri, de a înjosi, de a lãsa orfan, duhovniceºte ºi fizic, acest
Neam oropsit. De mult nu am mai avut o asemenea durere sufle-
teascã. Efectiv ieri, aflând, aº fi voit sã mor! În acea stare de spi-
rit am scris cum am scris. Aº vrea sã pot lupta cumva. Nu are impor-
tanþã dacã aº pierde, dar aº vrea sã mor cu sabia în mânã!

În materialele primite ºi citite despre Ceahlau, este descris
un detaliu al „globalizãrii“. „Globalizarea“ nu este un fenomen econo-
mic, sau nu mai ales unul economic, este o ideologie agresivã, sim-
plã ºi nespus de hotãrâtã, „revoluþionarã“, iacobinã (cãci acest ter-
men nu are doar conotaþii „bune“). Din cât înþeleg eu, este vorba
de crearea unei „elite“, cât mai mici ca numãr, care sã stãpâneascã
totul, material ºi spiritual ºi sã aibã puterea de a distruge fizic pe
oricine i s-ar opune. Este traducerea la scarã globalã a conceptu-
lui, aºa cum este el interpretat de religioºi marginali, al „celor aleºi“.

În momentul de faþã, vremea schimbului de opinii, a „votului“,
a trecut. Dreptul se cucereºte cu forþa. Iar cei care nu vor sau nu
ºtiu sã lupte pierd. Ce se întâmplã în România este încã mãrunt. În
partea de lume în care trãiesc sub 1% din populaþie stãpâneºte peste
90% din avuþia celei mai bogate þãri din lume. Diferenþele sunt
obscene! Iar acest „model“ este promovat în lume cu bomba!

Dar mai este ceva. Efectele se vãd ºi se vor vedea încã mai
bine în câþiva ani. Efectiv un pumn de oameni strigã cu disperare ºi
lacrimi adevãrul ºi sunt marginalizaþi, ignoraþi ºi foarte curând per-
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secutaþi fizic. (Nu vreau sã devin personal, dar am fost numit, în
familia mea, ba nebun, ba comunist (?!), ba legionar (?!). Încercând
sã spun cã nu pot fi toate în acelaºi timp a fost zadarnic. Dar, cum
spuneam, asta nici nu are importanþã.)

Iar restul, toþi, sunt complici prin participare la furt, prin slugãr-
nicie, prin laºitate, prin tãcere, prin prostie. Cred cã în generaþia
din care fac parte am pierdut. Dar sunt mândru cã am avut privi-
legiul sã fiu contemporan cu câþiva oameni care au alergat cursa
cea dreapta ºi au biruit într-o dimensiune care nu va dezamãgi nicio-
datã. „Hristos a Înviat“ nu înseamnã bucuria Învierii, înseamnã
Slava Crucii!

GÂNDURI DESPRE ROMÂNII DE AZI ªI DE MÂINE

Eseul lui Artur Silvestri despre „Noul Român“, excepþional, este
concentrare a unor gânduri ºi evoluþii cu vechime dar accelerate în
ultimele decenii. Aº zice „eseul era necesar“. În chip ciudat l-am citit
cu sentimentul cã îl „ºtiam“. De fapt concluziile eseului chiar le „ºtiam“
doar nu puteam sã le rostesc. „Cazul“ Românilor-Americani este
emblematic ºi tipic. Esenþial rãmâne faptul cã în momentul de faþã
acesta oferã o cale alternativã ºi în acelaºi timp îºi (re)dovedeºte
indistructibilitatea, „modelul existenþial românesc“. 

• Toate cele spuse îmi par foarte convingãtoare. Mai ales de-
monstraþia despre „spaþiile paralele“. (Din nou îmi amintesc cât de
uluit am fost când am vãzut asemãnarea dintre „maramureºeni“ ºi
„almãjeni“. Vãi intramontane absolut identice.)

• Cred cã nu existã nici o asemãnare, alta decât strict aparen-
tã ºi circumstanþial slugarnicã, între cazul evreiesc ºi Români. Rãtã-
cirea unora are ºi stã sub un cu totul alt semn. Românii pribegesc
de nevoie ºi cei care rãmân autentici sãlãºuiesc în „vatra“ lor, mãcar
în gând ºi voie. „Succesul“ Românilor pribegi este acelaºi ca al celor
care cu un veac sau douã în urmã plecau la Viena ºi în alte oraºe.
Erau oameni în cãutare de mijloace economice, iar în cazul celor
plecaþi în America erau ºi au rãmas sub semnul „mia ºi drumul“ (o
mie de dolari ºi drumul înapoi acasã).

• Nu tãgãduiesc cã „blestemul tracic“ a avut consecinþe care
pot pãrea negative dar în acelaºi timp fantasticã diversitate româ-
neascã, sub semnul unei incredibile unitãþi sufleteºti nu ar fi fost cu
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putinþã în lipsa acestui „blestem“. Este acelaºi lucru ºi în Ortodoxie.
Existã o enormã „fãrâmiþare“ jurisdicþionalã ºi în acelaºi timp o incre-
dibilã unitate de Crez. Cred cã este în totul de preferat „centralizãrii“
Romano-Catolice. Cred cã diversitatea ºi „fãrâmiþarea“ sunt, se aflã,
sub un semn ºi o Voie, care ne doreºte unici ºi uniþi liber în Duh.

• Tema „viitorului Românilor“ este nespus de interesantã dar
în acelaºi timp egal de dificilã ºi încãrcatã de responsabilitate. Nicio-
datã nu vom putea sã ºtim cum va fi viitorul. Este o limitã a condiþiei
umane care face existenþa riscantã, interesantã ºi demnã sã fie.
Singurul lucru pe care îl putem face este sã ne trãim clipa la maxi-
mã intensitate ºi asta nu înseamnã, nici mai mult ºi nici mai puþin,
decât a rosti ceea ce, dupã conºtiinþã ºi cunoºtinþã, este adevãrul.

• Cu aceste preliminarii am sã încerc sã „reduc“ tema la câte-
va experienþe ºi apoi sã încerc o concluzie. De când mã ºtiu vre-
mea Verii însemna „drumul“ la Borloveni. Era un „drum“ anevoios
cãci mergeam o grãmadã de copii, cu un tren de noapte (evident
clasa a II-a), vreme de circa zece ceasuri, pânã la o garã minusculã
din „gura“ Semenicului ºi Vãii Almãjului, Iablaniþa, ºi apoi de acolo
circa cinci ceasuri cu cãruþa cu cai. La capãtul drumului intram, sau
oricum mereu aveam încredinþarea cã intru, într-o lume tainicã dar
care era cea „realã“. Toamna fãceam acelaºi drum înapoi ºi reîn-
cepeam viaþa „de Bucureºti“ cu strângere de inimã ºi apoi cu
obiºnuinþã, în gândul „reîntoarcerii“ la Borloveni. Aceste perioade de
aºteptare erau mereu presãrate de „griji“ (eventuale arestãri, care
uneori s-au ºi întâmplat, ºi teama cã „Borloveniul“ va dispare). Pânã
târziu mã tot gândeam cum aº putea sã mã definitivez la Borloveni
(uneori, pe la 20 de ani, mã gândeam sã devin „poºtaº“ acolo.) Apoi
toatã viaþa mea s-a preschimbat. Dar am continuat sã fiu stãpânit
de dorul revenirilor în Borloveni, am continuat sã nutresc aceleaºi
„griji“, în alt ambalaj, spre posibilitatea cã Borloveniul nu va mai fi,
durata drumului din locul unde sunt ºi pânã la Borloveni în esenþã
a rãmas aceiaºi cât era în vremea copilãriei din Bucureºti la Borloveni.
Astea toate trebuie sã însemne ceva. ªi cred cã înseamnã ceva exact
în relaþie cu „Românul planetar“. Atâta vreme cât vom þine în suflete
dragostea necondiþionatã pentru un „loc“ (cu tot ce înseamnã el)
Dumnezeu îl va þine în fiinþã. Ultimele locuri care sunt abandonate
sunt mormintele ºi tot ele, cultul lor, a fãcut cu putinþã fiecare ci-
vilizaþie care îºi meritã numele. Cu aceste gânduri cred cu toatã tãria
cã atâta vreme cât „Românul planetar“ nu îºi va pierde dragostea
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necondiþionatã pentru „locul“ lui ºi cultul mormintelor lui, Dumnezeu
le va þine în fiinþã. Singura noastrã jertfã este dragostea ºi pentru
ea Dumnezeu þine lumea în fiinþã!

„EUROPA NEAMURILOR“

ªi eu cred de mult, ca ºi alþii, cã „piaþa comunã“ este, pen-
tru Români, un drum mort. Cred cã „viitor“, în zona noastrã, vor
avea Rusia (ºi mã doare fizic ruso-fobia cretinã ce se cultivã) ºi pro-
babil Franco-Germanii. Ucraina va fi absorbitã repede în spaþiul ru-
sesc, iar Ungurii au o enormã ambiþie dar nu au numãr. SUA sunt
un „imperiu“ nãscut mort. Nu au vocaþie ºi nu au viziune pentru aºa
ceva. Sistemul, aºa cum este, nu va dura ºi se va „reinventa“ într-o
altã formã. Posibil ºi prin „fãrâmiþare“. (Încã în urmã cu vreo patru
ani vedeam asta în douã „simptome“, apariþia celei de a doua limbi
(spaniola) ºi apariþia „insulelor“ autonome ale mizeriei, super-abun-
denþei ºi „latine“.) Posibil cã în aceste împrejurãri „modelul“ româ-
nesc sã afle uluitoare oportunitãþi de expansiune în spaþiul „tracic“.

• Superbã descrierea atmosferei ºi duhul Barcelonei (ºi Vienei),
desprins dintr-o scrisoare primitã de curând. Este în fapt calmul
stãpân al celor care sunt „de partea“ veºniciei. Fascinanta obser-
vaþie, tot acolo, despre Catalonia (ca „realitate de dupã Europa“)
este dovadã în acest sens. Chiar ºi în acest domeniu îndrãznesc sã
spun cã e descoperit un alt aspect „românesc“. „Þãrile“ noastre de
mii de ani vorbesc despre „modelul“ catalon. Este viitorul pe care
trecutul nostru ni l-a ºi arãtat. Planul lui Dumnezeu este în tot locul
dar respectul Lui pentru lucrul Mâinilor Lui este aºa de mare încât
fiecare dintre aceste „lucruri“ este unic, fãrã egal, indispensabil ºi
indestructibil. Ar fi absurd sã credem cã Neamurile ar fi putut face
excepþie. „Europa“ nu este birocraþia de la Bruxelles, din contrã.
Europa este Catalonia, Toscana, Tirolul, Maramureºul, Almãjul. Cei
care cautã sã distrugã aceste entitãþi cautã sã distrugã Europa. ªi
nu vor reuºi.

ILUZIA TRANZACÞIONISTÃ

Materialul lui Ovidiu Hurduzeu („Marxismul a renãscut ºi pros-
perã în multiculturalismul occidental“, sau aºa ceva) este dupã mine
un exemplu de confuzie ºi de „cãldicel“. El ºtie bine cã „globalismul“
ºi „globalizarea“ sunt acelaºi lucru sau, mã rog, unul este ideologia
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ºi celãlalt rezultatul. Dar atunci spune cã acest „globalism“ ºi „glo-
balizare“ nu ar avea un „centru“, sau minte sau este cretin. Adicã
în cazul spaþiului iugoslav, care s-a opus „globalizãrii“, unde, mã rog
frumos, va fi fost „ascuns“ acel „centru“? Sau al Irak-ului, sau acuma
al Iran-ului?

Problema este alta: cã tocmai datoritã câtorva grupuri uluitor
de viteze, cum sunt Sârbii, esenþa „globalismului“, „centrul“ lui ºi modus
operandi al lui, a fost dat în vileag. Sunt forþe colosale care se opun
„globalismului“ ºi de fapt el este în defensivã. Imperiul, în care ar fi
trebuit sã fie toleratã o singurã religie activã, se clatinã ºi doar teama
psihologicã amânã cãderea lui. Dar sã nu ne imaginãm cã cei care
vor învinge vor avea vreme sã fie „delicaþi“ cu cei care au stat cãldicei.
Vom fi arºi fãrã milã.

„Globalismul“ are nume, este acþiunea necuratului în timpul nos-
tru ºi rostul lui este de a ne da prilejul sã ne arãtãm cu cine ºi pen-
tru cine suntem. Cred cã am avut enormul noroc cã din instinct am
ºtiut cã nu poþi fi complice la rãu dacã eºti de partea celor înfrânþi.
Dar biruinþa va fi a Neamurilor cum a fost întotdeauna.

Vom invinge!

„IN HOC SIGNO VINCES !“

Un articol primit de la Ion Marin Almãjan m-a înduioºat ºi bucu-
rat. Este posibil ca el sã foloseascã mecanisme simple, dar sunt
adevãrate. De fapt la „IMA“ m-au impresionat capacitatea instinctivã
de a înþelege cine este „duºmanul“ ºi voinþa de a face ceva. Vreau
sã cred cã acest mod de raþionament va deveni dominant ºi atunci
nimic nu este pierdut. Atâta vreme cât oamenii ºtiu contra cui sã
lupte ºi vor sã lupte, vor învinge. (Cã este aºa, în mod limpede o
aratã un „erou“ al meu, Hugo Chavez. Din cauza lui Iran-ul nu este
atacat. Nu vorbesc prostii!)

Cu doar douã ceasuri înainte de a primi mesajul miºcãtoarei
„tânguiri“ a prietenului Ion Marin Almãjan, am citit un foarte intere-
sant articol despre progresele spectaculoase pe care le fac un pumn
de misionari Ortodocºi în Tanzania, Uganda ºi împrejurimi. Am adãu-
gat aceste ºtiri la cele despre Învierea bãºtinaºilor din America de
Nord ºi în context am avut o luminare de bucurie ºi o încredinþare.
Identitatea, personalitatea, demnitatea nu se cer, se dobândesc prin
stãruinþã, credinþã ºi prin dragoste.
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În aceastã stare de spirit îndrãznesc sã spun cã „tânguirea“
(în înþelesul nobil, „ieremiic“, al cuvântului, de plângere pentru ºi întru
un tãrâm iubit) lui Ion Marin Almãjan de fapt este un act de curaj,
de luptã ºi de pas înainte. Ion Marin Almãjan nu este descurajat,
este dezgustat ºi are toate motivele sã fie. Dar îmi pare cã uitãm
un lucru ºi o stare repetitivã. „Imperiile“ care cad, sunt pe ducã,
mai înainte de prãbuºirea finalã sunt de o violenþã feroce, de fiarã
rãnitã, spumegã, mint, se contrazic, se grãbesc în dezastru.

Realitatea în care credem ºi care s-a dovedit de mii de ori a
fi realã ºi de o tãrie incredibilã, nu se lasã intimidatã ºi nici impre-
sionatã de comentarii nãtânge ºi examene cretinoide tip „ce naþii
ar trebui sã existe?“ (Atunci când nici o clipã nu stau sã se întrebe:
Cine a adus naþiile în existenþã?) Astea sunt întrebãri cretine ºi doar
imbeciloizii se „antreneazã“ în ele. Lumea stã pe temeiuri tari ºi, în
trup fiind, am primit fãgãduinþa prin ce „semn“ vom învinge. Sã fim
vrednici sã credem în el ºi sã-i urmãm.

CAZUL BASARABIEI

„Cazul“ Basarabiei este excepþional. Din ºi dupã cele spuse,
am putut sã verific câteva intuiþii avute din convorbiri cu Prototopo-
pul de Orhei, Ioan Vulpe, venit la „Vatra“ de mai multe ori. Vorbind
cu el, am rãmas uluit nu numai de frumuseþea limbii „moldoveneºti“
pe care o vorbea ºi care era de fapt o limbã româneascã de o fru-
museþe ºi puritate neînchipuitã. (De fapt arhaismul ei o aratã încã
mai „latinã“ dar la modul cã este anterioarã latinei. Deci nu limba
româneascã „devine“ din latinã ci invers.) Iar apoi acesta este un
lucru care l-am verificat în „cazul“ Românilor-Americani. La un moment
dat (ºi la Românii-Americani acest moment corespunde pierderii prac-
tic totale a tuturor formelor) se ajunge la un punct cãruia eu îi zic
„indivizibil“ ºi indestructibil prin urmare, nivelul pur al „modelului exis-
tenþial“. Acest lucru nu îl pot înþelege „banda“ (ºi, în cazul Românilor-
Americani animalul de HR Ptp.). Acest „nivel“ nu poate fi atins de
ideologia „descurajãrii“ cãci, dacã ar fi atins, ar însemna sinucidere
existenþialã colectivã. Ori, vorba lui Petre Carp, „aiasta Maiestate
nu sã poate!“

Cu toata siguranþa cã asistãm la repetarea „Yaltei eterne“ ºi
tot cu toatã siguranþa la rezistenta ºi inevitabila ei înfrângere. Meto-
da „Yalta“ a fost folositã de toate imperiile destrãmãrii (asirian, mon-
gol, britanic, sovietic ºi de fapt ºi Roman). Este uluitor de instruc-
tiv de vãzut cum „modus operandi“ folosit la „cucerirea“ Daciei a fost
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folosit în cazul rãzboaielor din spaþiul Iugoslav, Irak etc. Nimic nou
sub soare. Dar tot nimic nou nu este în a repeta ºi rãmâne încre-
dinþat cã „apa trece ºi pietrele rãmân“.

BISERICA ROMÂNÃ ÎN AMERICA

Extrem de interesantã tema succesiunii sau, mai bine zis, lupta
contra continuitãþii în Biserica Românã. Dar oare nu asta s-a fãcut
cu toatã istoria românescã? Nu suntem martori ºi nu aflãm, mereu
ºi mereu, cum în chip deliberat izvoare au fost distruse, falsificate,
rãstãlmãcite? Nu ºtim cã istoria oficialã este de vreo douã sute de
ani inventatã ºi reinventatã periodic? Iar la urma urmei nu am con-
tribuit decisiv, ca „rãspuns“, la publicarea „tãbliþelor de la Sinaia“?

În cazul Americii ºi al Românilor-Americani mã tem cã este o
luptã „in desperado“. Aici inexistenþa tradiþiei, dispreþul faþã de ea
a fost ºi este legea. Oamenii sunt toþi absolut robotizaþi. Incapabili
sã vadã altceva de ce li se spune prin televizoare. De fapt, întreg
acest þinut este un centru al distrugerii ºi chiar ãsta este rostul sãu,
sã distrugã, „biciul lui Dumnezeu“. (Evident cã rãul nu este lãsat de
Dumnezeu, este doar consecinþa separãrii de Dumnezeu ºi tot evi-
dent cã în final „rãul“ lucreazã într-un plan care este desãvârºit bun.
Dar acest „timp“ este al încercãrii noastre.)

Sunt ºi oameni care lucreazã spre bine ºi nu se poate spune
cã, atâta vreme ei sunt, nu existã nãdejde. Dar existã o anume ten-
siune în cadrul instituþiilor româneºti de aici. În fapt este o luptã care
are trei componente, „partide“. Sunt „internaþionaliºtii“ ºi „ecumeniºtii“,
sunt cei care nu înþeleg nimic ºi sunt cei care ºtiu cã ce trebuie
pãstrat este „duhul“ românesc. În acest context comportamentul
foarte multor nou-veniþi, mai ales clerici, este dezolant. Nu este vorba
despre concepþia lor, ci de dimensiunea lor eticã, majoritarã fiind
amoralitatea. (Un alt fenomen ciudat este efectiv alergia la adevãr.
Mint în permanenþã, din interes, cu rost ºi fãrã rost. Frecvent am
auzit explicaþia, „pãi am crezut cã asta vrei sã auzi“.) Deci preocu-
parea în asta stã, în încercarea de a înþelege caracterul ºi trãsã-
turile unei generaþii noi. Nu judecarea ei: pur ºi simplu înþelegerea
comportamentului ei.

Între 30 Iunie ºi 2 Iulie a fost aici Congresul anual al Episcopiei
Ortodoxe Române din America având sediul la „Vatra Româneascã“,
Jackson, Michigan. A fost un Congres cu tematicã bogatã ºi sem-
nificativã. Nu au lipsit momente de tensiune ºi de dezbatere animatã.
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Dar în final s-a dovedit cã dinamica istoricã a comunitãþii a rãmas
în matca ei ziditoare. Asta însemnând afirmarea fãrã tãgadã a ca-
racterului „român-american“ adicã, cetãþeni ai Lumii Noi pãstrând
înþelegerea românescã a vieþii, a diferenþei dintre bine ºi rãu, a „mo-
delului existenþial“ românesc. Este ºi în asta semn cã Neamurile au
o dimensiune duhovniceascã ºi un rost duhovnicesc care este in-
destructibil ºi veºnic.

„Enigma prin Neamuri“, o expresie a lui Artur Silvestri, este
ºi foarte exact ºi nespus de frumos. Respectul ºi înþelegerea pen-
tru diversitatea Creaþiei înseamnã întotdeauna dragostea pentru
„unul“, inconfundabil ºi indestructibil. În asta se ºi vede hidoºenia
celui rãu care cautã sã sfãrâme aceastã superbã diversificare per-
sonalã ºi sã o înlocuiascã prin hidoasa ºi plictisitoarea uniformizare,
înregimentare, „integrare“ (în ce? sau, mai exact, întru ce?)

DESPRE FÃPTURI, „LOC“ ªI NATURÃ
Note din zile nedesluºite

• De fapt chiar ºi asta fac: Vorbesc cu Brutus. Este un câine
nespus de prietenos ºi înþelegãtor. Zilele astea se uita aºa de trist
la mine încât în câteva rânduri am plâns. Cred cã ei ºtiu cu mult
mai mult decât le dãm credit. ªi mai ales cã viaþa este un dar ºi
sub grija unui Stãpân. Brutus a apãrut acuma nouã ani, era mic,
muschiulos ºi incredibil de bun. În ultimele zile venea ºi mã privea
în ochi cu o jale ºi voinþã de a apãra incredibilã. Nu cerea nimic ºi
doar voia sã ajute. Vorbitul cu el m-a ajutat mult.

• Oamenii, pamântul, animalele au fost fãcute sã trãiascã în
pace ºi sã se contempleze ºi completeze. Era „Raiul în care ne-a
vrut Dumnezeu“. Cãderea a fãcut ca unitatea sã se spargã ºi de
aceea, în Sâmbãta Mare, se cântã „natura tânjeºte“. Tânjeºte dupã
mântuire. Nu sunt poveºti cã Bãrbaþii Sfinþiþi stãpâneau animalele,
cã leii veneau sã le lingã picioarele. Iar cãderea nu a fost decât a
Omului ºi „bietele“ animale au rãmas în starea creatã. Doar rãu-
tatea Omului le face sã acþioneze cum nu ar voi.

• „Experienþa“ avutã a fãcut ceva. Am vãzut cã puterea rea existã,
de fapt chiar i-am vãzut faþa când a plecat. A lãsat în urmã ºoapte
ºi figuri fugare, care apoi s-au retras. Iar dupã asta, a doua noapte,
a urmat o explozie de vis. Cred cã recuperam tot visul pierdut în

49



zilele pierdute. Iar reîntâlnirea cu lumea verde ºi cerul senin este
ceva din modul în care Adam a vãzut în prima zi dupã ce a fost creat.

• Legãtura cu pãmântul ne apropie de urmele Creatorului în
lume ºi de faptul cã ºi mai departe suntem în grija lui. Batjocorirea
creaþiei ºi umilirea creaturilor este insulta pe care Cel care toate
le chiverniseºte nu o poate ierta. Asta implicã ºi respectul pentru
propria noastrã fiinþã care, în fapt, nu ne aparþine. Aici simt povara
pãcatului ºi pãrerea de rãu.

• Cele spuse despre rolul „naturii“ sunt nespus de adevãrate.
În cazul animalelor, lucrul este evident. Dar ºi al plantelor, apelor,
stâncilor. Când le stricãm, facem un rãu cosmic. La emoþionantele
exemple Scripturistice aº adãuga împrejurarea cã la Români înfãp-
tuirile mari s-au fãcut doar cu ajutorul animalelor, pânã ºi a gâzelor.
Iar în realitatea imediatã ce poate fi mai evident ºi emoþionant decât
faptul cã mieluºelul sau viþelul abea fãtaþi erau aduºi în casa micã
unde abea încãpeau localnicii sãraci? Ceva am uitat, dar întâmplãri
cu totul bizare sau malefice ni le amintesc ºi ne amintesc cã „nu
suntem singuri“.

• De foarte tânãr am avut o nespus de mare râvnã cãtre Sfân-
tul Dumitru Basarabov, Ocrotitorul Bucureºtilor. În zilele de coºmar
petrecute în Toamna trecutã în Bucureºti doar la racla Lui îmi gãseam
alinare ºi bucurie. Dragostea de fãpturã þine de un strat adânc.
Oare doar întâmplãtor Iisus este cunoscut purtând pe umeri oaia
pierdutã?

• Mistica spaniolã (atâta de asemãnãtoare cu cea Ortodoxã)
este puþin cunoscutã ºi bine ascunsã, sub sloganuri, care de fapt
sunt minciuni. Este interesant cã ºi asupra lor azi se desfãºoarã o
giganticã acþiune de pulverizare spiritualã. 

• Pentru mine, „Borloveni“ este locul prin excelenþã. Acolo am
învãþat noþiunile fizice ºi spirituale. ªtiu cã existã ºi va continua sã
existe.Totuºi, din când în când, trebuie sã îl ating, sã îl pipãi. Astãzi
este Hramul Bisericii din Patas, geaman ºi lipit de Borloveni. Era sin-
gurul Hram la care puteam fi prezent fiind copil, era în vremea Verii.
În locurile cele mai diverse aflu câte ceva din „Borloveni“ ºi aflu de
ce „Borloveniul“ nu are pereche.
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RECUNOAªTEREA ISTORIEI ROMÂNEªTI ÎN
ÎNTREGUL EI MULTIMILENAR

Citesc acum un excepþional exposeu privind Episcopiile
Româneºti, prilejuit de propunerea pentru „înfiinþarea Episcopiei de
Ceahlãu“. (Ar putea fi intitulat chiar în acest chip.) Tot ce se spune
este perfect adevãrat. (O micã îndreptare: Episcopia Caransebeºului
a fost Episcopia „iniþialã“ banãþeanã. Abea dupã înfiinþarea Mitropoliei
Banatului a ajuns Arhiepiscopul de la Timiºoara sã fie „al Timiºoarei
ºi Caransebeºului“. „Reînfiinþarea“ a fost o dreaptã restituþie, îndrep-
tare a unei aberaþii.) În ce priveºte eseul menþionat, cred cã cea
mai de seamã parte este cea care se referã la „reconstituirea“
geografiei eclesistice „in toto“. Adicã fãrã hotarul, artificial, al „descãle-
catelor“, „întemeierii“ þãrilor române. Aceasta înseamnã dreapta
recunoaºtere a istoriei româneºti în întregul ei multi-milenar. Cu
aceastã înþelegere, fãrã îndoialã, cã s-ar cuveni reconstituite vechile
centre duhovniceºti care erau pe locul unor locuri sfinte cu o vechime
efectiv imemorialã. (Din nou repet tulburãtoarea dovadã ce am avut-o
în schitul rupestru de la Cetãþeni/Argeº unde „stratul“ creºtin era
aºezat direct pe stratul dacic. Fãrã pauzã.) Cred cã ar trebui folosite
ºi izvoarele topografice, numirile, „Panaghia“, „Pustnicul“, „Mãnãs-
tirea“, etc. care sunt în tot locul pe pãmântul românesc. Nu încape
îndoialã cã viaþa organizatã spiritualã era din strãvechime. Un Nicodim,
ucenic al Sfântului Grigore Sinaitul, nu ar fi putut avea obºte într-o
þarã nou misionarizatã. Un asemenea trãitor avea lipsã de un mediu
pe mãsurã. În termeni practici, sunt câteva lucruri. Scaune episco-
pale în aceste locuri sfinte ar însemna ridicarea vieþii duhovniceºti
pe înãlþimi paisiene. Dar actualele structuri, având în minte „cazurile“
Tanacu ºi Petru Vodã, se vor opune cu vrãjmãºie.

MUNTELE!

Mi-aþi pus, despre Ceahlãu, o întrebare tulburãtoare ºi care,
în diferite forme, mã apasã ºi pe mine. Vã spun ce cred ºi îmi cer
iertare dacã cele spuse vor pãrea cumva „neînchegate“. „...ºi nici
nu vor putea sã nimiceascã pe cineva în muntele Meu cel sfânt,
fiindcã totul s-a umplut de cunoaºterea Domnului, aºa cum apa cea
multã acoperã marile...“ (Isaia 11, 9). Istoria „Israelului celui viu“,
a „poporului“ lui Dumnezeu, este plinã de munþi sfinþi (Araratul,
Horebul, Sinaiul, Carmelul, Taborul, Golgota). În acelaºi timp ºtim
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bine cã „Israelul cel viu“ sunt închinãtorii ºi cei care preamãresc pe
Dumnezeul cel Viu, Cel în Treime arãtat. Mai ºtim cã „poporul“ lui
Dumnezeu înseamnã multe „neamuri“ fiecare cu rostul sãu existenþial,
fiecare cu istoria acestui „rost“, fiecare cu personalitatea lui. În acest
continent, „munþii“ au continuat sã marcheze pelerinajul, trecerea
prin istoria vãzutã, a fiecãruia dintre „neamuri“. Iar Neamul Româ-
nesc nu a fãcut excepþie. În primul rând câteva lucruri de bazã. În
momentul când apar în istoria scrisã, în „cronicã“, Românii (sau Dacii)
apar ca „aninaþi de munþi“. Tot trecutul românesc este legat de munþi,
de fuga în munþi, de pavãza în munþi, de frumuseþea „muntelui“. Modul
în care „muntele“ este prezent în conºtiinþa româneascã spune
aproape totul, cãci, sã nu uitãm, semnificaþia unui loc sau a unui
eveniment istoric este datã de stratificarea lui în mit, în conºtiinþa
colectivã ºi nu de „cronica“ scrisã care mai întotdeauna surprinde
doar aspecte seci, fragmente contabile. Din experienþa proprie am
putut vedea modul tainic în care oamenii locului se întâlnesc cu
„muntele“. Am vãzut oameni care urcaþi pe Semenic (la locul numit
„Nedeia“ deci vatra unor „sãrbãtori“ fãrã început) lãcrimau ºi se com-
portau cu o evlavie de neînchipuit. Fãrã îndoialã cã Românii au avut
mulþi „munþi“ sfinþi, locuri unde ºtiau cã se aflã, ca tainã, mai viu,
Duhul Sfânt. Însãºi evlavia pentru asemenea locuri atrage Puterea
lui Dumnezeu. În acest context, Ceahlãul are un loc special. Prin fap-
tul cã dominã o regiune românescã întinsã, prin faptul cã în jurul
lui au stat mereu locaºuri de rugãciune, prin felul în care este aºezat
în inima româneascã. „Muntele Sfânt“ este o realitate, un fapt, re-
cunoaºterea lui „formalã“ cu toatã siguranþa cã ar ajuta la ruperea
„istoriei“ impuse (de vreo douã sute de ani încoace) ºi la reînnodarea
cu istoria vie româneascã, a „tradiþiei“, care nici nu vrea sã se lase
ºi nici nu poate fi fãrâmatã.

„ÎN AFARA GLORIEI“. CÂTEVA GÂNDURI

În 2006 Editura, „Excelsior Art“, din Timiºora publicã roma-
nul-istoric, „În afara Gloriei“ de Ion Marin Almãjan. Un roman întins,
stufos ºi care în fapt nici nu poate fi numit „roman“ (deºi intriga ºi
desfãºurarea ei sunt strânse, captivante) ci mai degrabã studiu, fres-
cã, restituire ºi reconstituire a unei epoci. Personajul „principal“, ºi
pânã la un punct pretextul enormei fresce care este aceastã scriere,
este Eftimie Murgu. Figura legendarã a gânditorului, revoluþionaru-
lui ºi vizionarului legat, în timp, de Revoluþia anului 1848 în Þãrile
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Române. Iar cu aceastã precizare aº vrea sã explic de ce scrierea
despre care vorbesc nu poate fi limitatã în cadrul „romanului“.

Ion Marin Almãjan s-a încumetat la ceva care de regulã nu
stã în puterea unui singur om. El s-a încumetat sã prezinte Bana-
tul, pãmântul românesc dintre Dunãre, Mureº ºi Carpaþi ºi oamenii
lui, în constituire istoricã, în devenirea realitãþii ce o vedem azi ºi în
fapt, de cel puþin o sutã treizeci de ani. Ion Marin Almãjan aratã ce
este Banatul ºi Bãnãþenii ºi mai mult, de ce sunt aºa cum sunt. Ine-
vitabil personalitãþile vremii sunt pomenite dar ele sunt pomenite în
vremea ºi pentru ceea ce au fost în vremea lor. Din aceastã cauzã în
„În afara Gloriei“, Eftimie Murgu este personaj principal dar ºi „pretext“.

Monumentala frescã a alcãtuirii identitãþii bãnãþene, aºa cum
o cunoaºtem azi, a început-o Ion Marin Almãjan cu „Matuºa mea
Maria Theresia“. Carte care, vãzutã dupã citirea „În afara Gloriei“,
o pot asemui cu „O samã de cuvinte“ a lui Neculce. „Matuºa mea“
a deschis, a început fresca, a stabilit linile directoare ºi a enunþat
„metoda“ de lucru a autorului; o documentaþie copleºitoare, la limi-
ta ºi dincolo de limita eroicului, dar o documentaþie „controlatã“, þi-
nutã în frâu.

Autorul aratã cum vecurile XVIII ºi prima jumãtate a celui de
al XIX-lea au fost momentul în care identitatea Banatului s-a alcã-
tuit ºi acelaºi autor aratã ºi felul în care procesul s-a desfãºurat.
Nu este vremea ºi nici nu ar fi util sã expediez aceastã fenomenalã
realizare în câteva rânduri. Dar câteva lucruri se pot spune.

Ion Marin Almãjan a surprins exact cã, deºi dezavantajaþi,
Românii bãnãþeni au fost la înãlþimea momentului istoric, au ºtiut
sã concureze cu forþe adverse, sã le biruie ºi au reuºit sã se alcã-
tuiascã în vârful de lance al progresului în spaþiul imperiului dunã-
rean. În acele zile s-a adeverit, în focul istoriei, cã în adevãr „Banatu-i
fruncea!“

Ion Marin Almãjan mai reuºeºte încã multe lucruri ºi pe câte-
va îndrãznesc sã le amintesc. El aratã cum un pãmânt, Þara Almã-
jului, devine în amintirea ºi trãirea afectivã a celui plecat, un tãrâm
atârnând între lumea vãzutã ºi nevãzutã. Ion Marin Almãjan recon-
stituie nu numai viaþa Imperiului ºi a Þãrilor Române ci ºi viaþa locuito-
rilor Þãrii Almajului, în intimitatea lor zguduitoare emoþional. Dar mai
mult decât orice, într-o vreme în care a susþine acest lucru este
considerat de nãtângi o „crimã“, Ion Marin Almãjan aratã cã nu este
nici un motiv sã te ruºinezi sã fii Român. Nici unul!
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Acest mesaj al scrierilor lui Ion Marin Almãjan cred cã este
cea mai de seamã contribuþie a Banatului în crâncena vreme ce ne
este dat sã o trãim; a confruntãrii dintre „globalism“ ºi Neamuri.

COLECÞII ªI AMINTIRI ªI BIRUINÞE

Imaginile tulburatoare din „colecþia Marieta ºi Bucur Chiriac“ din
Bucureºti ºi „tabloul“ ei generos ºi atât de bogat mi-au produs enor-
mã bucurie ºi nespusã nostalgie. Aici a venit iarãºi Toamna târzie.
Unde mã aflu sunt lanuri de porumb, acum uscat, al cãror fâºâit
mã duce undeva „acasã“”. Tot ce se descrie este important pentru
istoria colecþiei ºi a Bucureºtiului de azi. Cunosc bine strada Povernei
(„locul casei-muzeu“, dispãrutã azi): umblam pe acolo în anii liceului
ºi studenþiei când cãutam petece de Bucureºti etern. (Fantazam cã
mã pot „pierde“ într-un timp ideal dacã voi ºti sã aflu „locuri“ deschizând
porþi.) La fel ºtiu „Colecþia Ghiaþã“ ºi casa în care era adapostitã în
Cotroceni. Asemenea umblam pe acolo ºi în vecinãtate. Strãzile erau,
atunci, liniºtite, parfumate ºi în acele locuri, ca ºi în Floreasca, erau
castani sãlbatãci.

Colecþia Marieta ºi Bucur Chiriac, istoria ei în scurt, aºa cum
mi-a prezentat-o Artur Silvestri în eseul sãu, este o capodoperã. Am
citit-o de câteva ori ºi o voi reciti. Ce pot spune este cã dacã tot ce
s-a scris din 1990 ºi pânã azi; tot, absolut tot, ar dispãrea ºi ar fi
sã rãmânã aceastã relatare, întreaga „epocã“ ar putea fi reconsti-
tuitã, cu mãreþia ei ºi cu josnicia ei. Mai mult încã, identitatea româ-
nescã ar apãrea triumfãtoare, dincolo de orice cusur.

Nãdãjduiesc cã autorul va include acest text într-un volum când-
va. Vã rog sã mã credeþi, este eminent! Nu are rost sã descriu toate
detaliile care mã îndeamnã sã spun ce am spus, ar însemna sã
„copiez“ din nou textul. Dar se aflã acolo oameni minunaþi, o epocã
ruºinoasã, oameni de nimic, indiferenþa complice (trãdarea oame-
nilor cumsecade) ºi culmea, sfârºit bun.

Faceþi o faptã bunã pentru care Dumnezeu vã va rãsplãti,
ajutând în ceasul al doisprezecelea la aºezarea cu folos a colecþiei
Chiriac. Din cele spuse ºi auzite am înþeles cã aceastã colecþie poartã
„în nuce“ povestea Neamului nostru. Încercãri istorice dintre cele
mai crude i-au stat împotrivã, împrejurãri ºi entitãþi negative au cãu-
tat sã o fãrâme ºi nimiceascã ºi iatã cã în final „biruit-au gândul“.

Acestor oameni nu mai trebuie sã le fie teamã. În clipa în care
vor deschide ultima „poartã“ vor fi pentru totdeauna „acasã“.
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ADEVÃRUL VÃ VA FACE LIBERI

Adevãrul nu este nici suma unor cunoºtinþe ºi concluzii ºi nici
o abstracþie convenþionalã. Adevãrul este o Persoanã ºi mai exact,
Una care cuprinde, într-un întreg de o fiinþã, Adevãrul, Calea ºi Viaþa.
Aceste trei componente nu pot fi separate ºi lipsa uneia le anuleazã
pe celelalte. Cei care înþeleg acest lucru ºtiu cã nu suntem „în“, ci
„întru“. Cele spuse mai sus au fost tãgãduite în spaþiul românesc
de cel puþin o sutã cincizeci de ani. Din clipa în care controlul difuzãrii
ºi acreditãrii „ºtirii“ a fost luat de cei care au promovat ºi promoveazã
„modele“ ideologice de import. Cei care din anti-românism ºi-au fãcut
o virtute ºi un crez. În esenþã, aceºti nocivi intelectuali au preschim-
bat forma „modelelor“ promovate, dar au rãmas mereu consecvenþi
la trei trãsãturi esenþiale, care unesc lucrarea lor de ieri ºi de azi:
insulta tradiþiei ºi modelului existenþial românesc, insulta Orto-
doxiei, ploconirea cãtre „puterea“ zilei (URSS ieri, NATO azi).

În anii din urmã, dupã 1989, prin asocierea „elitei de maha-
la“ cu deja globalistul financiar George Soroº, acþiunile anti-româneºti
au devenit obscene ºi de un prost gust desãvârºit. (Nici nu este de
mirare cãci pentru modelul existenþial românesc caracteristicã este
legãtura dintre demnitate, modestie ºi eleganþã). Într-un asemenea
moment, Artur Silvestri a hotãrât sã zdrobeascã mitul ºi falsa aurã
ce înconjoarã „elita de mahala“, sã mãrturiseascã „Adevãrul, Calea
ºi Viaþa“ ºi, urmãtor, sã ne facã liberi. Artur Silvestri face parte din
categoria celor care produc substanþã vie în permanenþã. Volumul
cantitativ al scrierilor sale este copleºitor, ameþitor. (Cu toatã sigu-
ranþa el este dintre cei care produc într-o lunã câþi alþii în ani). Dar
încã mai zdrobitoare este calitatea scrierilor sale. De fapt lucrarea
lui Artur Silvestri poate fi împãrþitã în douã pãrþi principale; opera
scrisã ºi opera cultural-socialã.

Opera scrisã este enormã ºi ar fi lipsã de bun simþ ºi mân-
drie nebunã din partea mea sã încerc sã o expediez în câteva para-
grafe. Dar ce îmi pare a fi esenþial în aceastã operã sunt trei lucruri.
O nouã viziune, articularea caracteristicilor noii viziuni, definirea con-
ceptelor ºi înþelesului vorbelor (crearea instrumentelor care fac posi-
bil dialogul între cei de acelaºi gând ºi credinþã).

Viziunea lui Artur Silvestri stã pe un plan, este egalã în va-
loare, cu cea a marilor personalitãþi româneºti. Principalul mesaj al
lui Artur Silvestri este cã modelul existenþial românesc este strãvechi,
practic post-edenic ºi el nu este în nimica inferior altor modele exis-
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tenþiale. Caracteristica modelului este bine arãtatã ºi la fel de bine
modul în care a fost ºi este atacat prin modele de import, numite
„creole“. Iar conceptele care, cum spuneam, fac cu putinþã dialogul
între cei de un gând ºi o credinþã, sunt pe cât de interesante pe
atât de frumos rostite: „modele creole“, „bandã“, „reconquista“ ºi
atâtea altele. Opera scrisã a lui Artur Silvestri creºte galopant. Vo-
lumele sale apar aproape sãptãmânal ºi, sincer, îmi pare cã din punc-
tul de vedere al prolificitãþii el poate fi asemuit doar lui Nicolae Iorga.
Dar la fel de importantã este activitatea lui social-culturalã.

Cu o rãbdare, persistenþã ºi pricepere fãrã egal Artur Silvestri
a „descoperit“ pe acei scriitori români care stãteau împotriva nefastei
lucrãri a „elitei de mahala“ (sau „bandei“) ºi care, toþi oameni cin-
stiþi sufleteºte, se credeau singuri, izolaþi, înfrânþi. Artur Silvestri le-a
arãtat cã nu este aºa, i-a adunat la un loc ºi a creat astfel posibi-
litatea zilei de mâine pentru ºi întru cultura româneascã. În acest
fel ca întreg, lucrarea lui Artur Silvestri este simultan un program
ºi o alternativã în bine. Cã lucrarea lui a biruit pe plan spiritual nu
am îndoialã, cã va birui ºi la nivel social-istoric sunt la fel de încre-
dinþat dar tot aºa de încredinþat sunt cã „banda“ îi doreºte tot rãul.
ªi prin asta ea îºi dovedeºte neputincioasa îndrãznire (ºi sã nu uitãm,
îndrãznirea este amestec de superficialitate, grosolãnie ºi supra-
apreciere a Eului). Dar Artur Silvestri ºtie cã nu trebuie sã te temi
de cei care pot „ucide doar trupul“, ci de „Cel care poate sã ucidã
trupul ºi sufletul sã îl arunce în Gheena“ ºi la fel de bine ºtie, cã
„Adevãrul vã va face liberi“.

CONTRA ACELOR „DOGME“ ALE
PUTERII ÎNTUNERICULUI

Am citit tulburãtoarele texte despre Raoul ªorban pregãtite
pentru cartea ce i se va dedica în curând. Este o personalitate cu
adevãrat fascinantã despre care nu ºtiam aproape nimic. Fãrã sã
ºtiu multe despre Raoul ªorban, cele spuse mã ajutã sã pricep sem-
nificaþia operei sale ºi enorma importanþã ce o are efortul de a îl
da culturii româneºti ca model POZITIV ºi demn de urmat. Cele ce
se spun despre acel Shafir (nu mã îndoiesc ca este un „deja“ glo-
balist!) ºi ziarul „22“ sunt total adevãrate ºi din nou eminent a fost
surprins un „modus operandi“. „Ei“ sunt cei care creeazã noile „mo-
dele repetitive“, acele pastiºe ºi etichete care sunt fixate în voca-
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bularul intelectualitãþii bugetare, dogme ale lipsei de verticalitate ºi
gnomoni ai prostiei. Contra acestor „dogme“ ale puterii întunericu-
lui trebuie sã reziste orice suflet liber. Nu cred cã sufletele legate
de locul românesc ºi care sã îi slujeascã vor dispãrea. „Locul româ-
nesc“ þine de o Voinþã ºi o Ordine care nu se vor cutremura sau
schimba vreodatã. Ceea ce drept se spune aici este cã modul în
care intelectualii se vor aºeza, pentru „loc“ sau pentru „globalism“,
îi va pune ºi în veºnicie, „de-a dreapta“ ori „de-a stânga“. Iar dincolo
de asta, fiecare dintre noi — ºi toþi suntem „condamnati“ la libertate —
va face o liberã opþiune pentru care va da seamã. Iar binele fãcut
celor adormiþi este binele suprem. Este jertfa esenþialã ºi toatã lumea
asta se þine prin ºi pentru jertfã. Acela care a hotãrât aºa ºtie bine
ce face! Nu vã temeþi!

O greºealã cãreia pot cãdea victimã idealiºtii sublimi este de
a rãmâne mereu dezamãgiþi de cele ce îi înconjoarã, de a dori o
perfecþiune care este a gândului lor ºi care perfecþiune poate deveni
„idol“. Lumea este cea pe care o vedem ºi rostul nostru nu este de
a o judeca ci de a face tot ce stã în puterea noastrã de a o face
mai bunã. Acesta este rostul nostru. Nu ne alegem clipa existenþei
dar din existenþa ºi timpul în care suntem putem face „bine“ sau
„rãu“. Ca sã dau exemplu. Privind situaþia din spaþiul ardealo-banatic
a Românilor în veacul XIX ºi pânã la Marea Unire, uºor putem pierde
mãsura. Generaþia care a reuºit sã obþinã Marea Unire a fost în
adevãr ieºitã din comun dar la nici un caz „idealã“. Erau oameni cu
calitãþi ºi defecte aºa cum sunt ºi Sfinþii. Ceeace au reuºit ei sã facã
a fost sã folosescã preponderent spre bine timpul istoric ce le-a fost
dat ºi în care au fost lãsaþi. Cred cã acel timp s-a terminat în clipa
când la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, „baciul“ generaþiei, Gheorghe
Pop de Bãseºti, rostea simplu ºi profetic, „ºi acuma slobozeºte
Doamne pe robul tãu!“ Nu era altceva decât înþelegerea cã rostu-
lui unei generaþii îi venise sfârºitul ºi cã rostul altei generaþii înce-
pea. Iar asta se repetã mereu, ieri, azi, întotdeauna. Cei care au
militat activ, nu ca o conversaþie de „ceai“, pentru „unire“ au fost
întotdeauna, în comunitatea româneascã, o minoritate care adesea
era privitã de sus, ca „radicalã“, „ne-rezonabilã“, etc. În 1851, Avram
Iancu era batjocorit în propria familie, tratat ca membru de mâna
a doua, îmbrâncit ºi înjosit. ASTA l-a fãcut sã apuce alcoolismul ºi
vagabondajul; faptul cã cele în care el credea erau socotite basme
prosteºti. Cei care militau pentru „unire“, în partidele româneºti, erau
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mereu minoritari ºi cumva socotiþi „trãzniþi“. Este marele merit al
lui Iuliu Maniu cã a reuºit sã asigure respectabilitatea „radicalilor“.
Prin prestigiul lui intelectual ºi nu în ultimul rând prin faptul cã vor-
bea ungureºte mai bine ºi mai elaborat decât politicienii unguri. („Sã
fiþi blânzi ca porumbeii ºi vicleni ca ºerpii!“). Chiar ºi în 1914, când,
ca deputat, Maniu ar fi putut evita serviciul militar, el s-a prezentat
voluntar la unitate, ca sã nu poatã fi acuzat de lipsã de loialitate în
caz de biruinþã a Puterilor Centrale în rãzboi. Abea dupã 1916 ºi
încã mai apoi, când sorþii rãzboiului fuseserã aruncaþi, s-au alãtu-
rat cam toþi politicienii români lui Maniu. („Opoziþia“ lui Slavici nu era
una de principiu ci una de caracter. Nu voia sã întoarcã propriile lui
vorbe.) Dar acest „caz“, al generaþiei „unirii“, oferã un minunat exem-
plu pentru ziua de azi. Cei care au crezut fãrã limitã, ºi de fapt nu
„crezut“, au ªTIUT cã „unirea“ se va realiza, au fost „masele“, „po-
porul“, de fapt Neamul. Sã nu îndrãznim sã credem cã astãzi este
altfel. Fripturiºtii bugetari, viermuiala pseudo-intelectualã, „sorosiºtii“,
„ºorþarii“, ºi eiusdem farinae nu sunt decât pleava ºi mai semnifica-
tivi sunt „trãzniþii“, cei care cred în „loc“ ºi în „Neam“, de fapt în cele
ce Neamul le ºtie ºi le ºtie bine. Sã nu ne amãgim crezând cã noi
învãþãm Neamul; am avut privilegiul, ni s-a dat darul de a-i surprinde
ºoapta. De ce, nu ºtiu. În clipa aceasta, acum, este rostul celor
care trãim sã stãm pentru „bine“ sau „rãu“. ªi, sã nu ne amãgim,
pentru alegerea ce o facem vom da samã! Dumnezeu nu se schim-
bã. Dragostea, respectul ºi fãgãduinþa date fãpturii, ale cãrei limite
le ºtie mai bine decât oricine, sunt în veac. Pentru aceastã fãpturã,
Dumnezeu a stat ºi stã pe Cruce, ieri, astãzi, întotdeauna. Sã nu-l
trãdãm!

11 Noiembrie 2006

PENTRU CA SÃ PUTEM FI UNA!

Pentru aceia dintre Români pe care viaþa ºi un plan, pe care
poate încã nu îl pricepem, i-au aºezat în tot locul ºi care, în adaus,
au simþit cã trebuie sã spunã ceva despre permanenþã ºi despre
identitate, în minoritate ºi singurãtate, douã au fost poate cele mai
împovãrãtoare ºi chinuitoare opreliºti: izolarea ºi teama cã ce spun
nu are importanþã. Sunt încredinþat cã puþine chinuri morale sunt
pe asemenea mãsurã. Dar iatã cã în chip miraculos am început sã
ne aflãm unii cu alþii, sã vedem cã nu suntem nici smintiþi ºi nici sin-
guri. Iar în acest deznodãmânt, ale cãrui roade începem sã le vedem
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ºi care face ºi încã va face cultura ºi alternativa existenþialã româ-
neascã, cunoscutã ºi accesibilã, revistele au un loc special. Veºtile
se adunã, gândurile se ºlefuiesc ºi comuniunea devine fapt. Aces-
ta nu este doar un act de culturã, este o soluþie mântuitoare care,
azi, se alãturã ºi contribuie decisiv, ca pentru Români viitorul sã fie
posibil.

Astfel se adunã ºi se face cu putinþã comunicarea între cei
care sunt aºezaþi în tot locul, poate sub raþiunea superioarã de a
oferi modelul existenþial românesc, înþelegerea româneascã a dife-
renþei dintre bine ºi rãu, ca alternativã posibilã într-o lume care, dra-
matic, se închinã, majoritar, valorilor materiale celor mai groase.
„Promovarea revistelor noastre“ are o enormã importanþã ºi citirea
lor poate avea mai mare valoare decât media „convenþionalã“ azi
aproape în totalitate acaparatã de „bandã“.

DE FAPT, UN ÎNCEPUT!

Revista „Viaþa de Pretutindeni“ de la Arad împlineºte un an.
Nu este o împlinire, nu este vremea unui bilanþ, ci vremea de a afir-
ma din nou „începutul“. „Nimeni care pune mâna pe plug ºi se uitã
îndãrãt nu este potrivit pentru împãrãþia lui Dumnezeu“ (Luca 9,62).
Aºa trebuie sã ne gândim la revista ce cu bucurie ne stã înainte.
Þelul acestei reviste este de a fi o punte ºi legãturã tare între cei
care preþuiesc existenþa, rostul pentru care au fost lãsaþi ºi deci,
„viaþã de pretutindeni“ ºi, aº zice, în tot locul.

Putem fi rãspândiþi în toatã lumea dar dacã suntem trãitori
ai unei stãri, ai unui model, suntem „una ºi acasã“ oriunde am fi.
Cred cã „Viaþa de Pretutindeni“ acestea ºi le propune ºi pe aces-
tea le doreºte. Privirea ei trebuie sã fie „înainte“; acolo unde clopotele,
uneori în ºoaptã ºi uneori mai tare, ne spun cã sãlaºul nostru ideal
ne aºteaptã.

CRED CÃ ASTA ARE IMPORTANÞÃ...

Prin bunãvoinþa profesorului Iosif Bãcilã încã de la prima apariþie
primesc revista Almãjana pe care, cu dedicaþie eroicã, tot el o
editeazã. Sunt nespus de mândru ºi onorat cã în paginile ei am putut
ºi eu publica un numãr de rânduri. În cele ce urmeazã aº dori sã
fac o mãrturisire de suflet.
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Primirea revistei, de fiecare datã, mã încântã ºi bucurã: pen-
tru paginile interesante, informaþie ºi confirmarea vitalitãþii unui colþ
de lume fãrã egal. Dar la asta se mai adaugã ceva.

Primirea revistei îmi stârneºte emoþii ºi o stare sufleteascã
pe care nici o altã publicaþie nu mi le poate stârni. O vreme nu
am putut sã înþeleg de ce, dar, mai apoi, am început sã pricep sau
aºa cred.

Almãjana îmi apropie din nou locurile copilãriei ºi redeschide
cu violenþã rana dorului care, oricum, niciodatã nu se va închide ºi
încã mai mult, îmi aratã limpede ce are importanþã ºi ce nu are în
existenþa umanã.

Am avut imensul privilegiu de a-mi petrece vacanþele copilã-
riei, adolescenþei ºi tinereþii în Valea Almãjului, în satul Borlovenii Vechi,
în casa bunicului meu matern, lt. colonel în rezervã Romulus Boldea.

În acele locuri ºi în acea casã am învãþat noþiunile fundamen-
tale ale vieþii ºi existenþei: ordinea, buna cuviinþã, respectul datorat
înaintaºilor ºi tradiþiei ºi, finalmente, diferenþa dintre bine ºi rãu. Mai
mult încã, locurile din Borloveni au devenit pentru mine punctele de
referinþã; astfel, „râul“, oricât de mare ori mic ºi oriunde îl voi fi întâl-
nit, a rãmas Nera, „pãdurea“, la fel a rãmas „cultura“ din susul casei
Boldea, „dealul“ a rãmas Bujorul ori Coasta Pãtaºului ºi aºa mai
departe. Iar acum, la anii la care am ajuns ºi când în faþã îmi apare,
tot mai limpede, poarta care deschide marile dezvãluiri, am început
sau cred cã am început sã vãd ce are ºi ce nu are importanþã. Iar pen-
tru asta, încã o datã, rãmân dator Borloveniului ºi Vãii Almãjului.

Când eram copil ºi tânãr, am fost încredinþat cã ordinea lumii
sub care trãiam era vinovatã de tot rãul ºi doar de va fi schimbatã
ºi totul se va preface în bine. Am primit darul sã vãd acea ordine
lumeascã dusã ºi sã vãd alte ordini lumeºti. Am avut deci ocazia sã
vãd cã aceste ordini ale lumii nu sunt ºi nu pot fi perfecte ºi a tre-
buit sã înþeleg (anevoie ºi în durere) cã nu în ele sau prin ele ne
putem afla bucuria, pacea ºi rostul existenþei, ci în altã „parte“. Iar
acea altã „parte“ sunt dragostea celor din jur ºi amintirea ºi trãirea
valorilor ce ni le-au dat cei care ne-au iubit necondiþionat ºi fãrã motiv
ori merit din partea noastrã.

Sunt convins cã fãrã Borloveni, casa Boldea ºi Valea Almãjului
nu aº fi putut sã îmi pãstrez echilibrul mental (atâta cât este) ºi nici
sã îmi aflu pace ºi rost (atât cât sunt) ºi asta cred cã are impor-
tanþã! La fel cum cred cã aºezãrile lumeºti ºi ordinea lor vor trece,
dar Valea Almãjului ºi satul Borlovenii Vechi nu vor trece!
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ÎNCEPE SÃ VORBEASCÃ
MAJORITATEA SEMNIFICATIVÃ

Ce aflu printr-o scrisoare ºi alte documente despre Congre-
sul ARP, din martie 2006, îmi pare extraordinar. 300 de partici-
panþi ºi mai ales din mediile cele mai diverse ºi mai necontrolate,
este uluitor. Când spun „necontrolat“ la ce mã gândesc? De fapt în
lumea „liberã“ este copiat „modelul democraþiei“ tip SUA. Nu existã
loc în care sã existe o cenzurã mai necruþãtoare decât în SUA. Între-
gul sistem de informare este aºezat în cercuri concentrice ºi el
rãspândeºte ºtirile grupurilor „sindicalizate“, adicã aflate sub controlul
a trei concernuri. De fapt mijloacele de informare sunt atât de uni-
forme ºi sincronizat uniforme încât pânã ºi cretinii îºi dau seama.
În acest context singurele ºtiri interesante ºi reale pot fi aflate din
mijloace comunitare, cam 1-2% din volumul total, singurele indepen-
dente ºi având, încã, probitate profesionalã. Acest gen de surse ºi
aceºti oameni trebuie adunaþi în jurul ARP. Ideea unui „comitet“ Gojdu
este eminetã ºi de enormã actualitate. Acest comitet va putea opri
machinaþiile „bandei“ ºi „khazarului“. În privinþa comitetului pentru
„Unire“ nu îmi dau seama ºi sincer nici nu ºtiu prea multe. Actua-
litatea basarabeanã pentru mine este patã albã. Dar un „grup de
analizã pentru România de mâine“ cu siguranþã cã este util. 

Îl substituie pe moment „buletinul ARP“, publicat cu numele
de ANALIZE ªI FAPTE. Este greu de cuprins într-un mesaj complexi-
tatea ºi bogãþia fiecãrui numãr. Fiecare „intrare“ este o provocare
la lungã dezbatere ziditoare. Cuvintele cuprinse sunt viaþã ºi deci
sunt inepuizabile ºi mereu dãtãtoare de tãmãduire. Ceea ce confir-
mã acest Buletin este cã lucrarea s-a întãrit ºi întins la nivelul de a
fi dominanta culturii româneºti azi. El cuprinde „in nuce“ cel puþin
câteva teme ce pot fi dezvoltate în volume (Eminescu, „Românul Nou“,
legãturile între cei de o convingere.) Cred cã în momentul de faþã,
Buletinul face cu putinþã exprimarea „celeilalte Românii“, România
din afarã ºi mai exact majoritatea ei semnificativã ºi pânã acum
fãrã glas. Îndrãznesc sã zic cã în adevãr „biruit-au gândul“. Cei care
scriu o fac nu ca „profesie“ ci ca mãrturisire de credinþã ºi viaþã.
Pentru unii scrisul este un exerciþiu ºi o plãcere, pentru noi este
viaþa în veci.
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Îmi pare nespus de bine cã, astfel, „oamenii“ încep sã vorbeascã
deschis. În sensul cã cei care contribuie la Buletin scot, eliminã, lim-
bajul „aulic“, impus de, ceea ce aºa de inspirat s-a numit, „creoli“ ºi
încep sã dezvãluie cele care îi identificã. Îndrãznesc sã spun cã se
constituie, prin aceastã publicaþie, un nou vocabular cãrturãresc ºi
o nouã înþelegere, legate de stratul românesc veºnic. Sã dea Dumnezeu
sã avem puterea ºi voia de a continua acest lucru superb. Dincolo
de conþinut, mereu minunat, sunt bucuros cã primirea lui se face
tot mai în „adâncime“. El este vârful de lance al autenticului. Cãci
aceasta suntem. „Ei“ sunt alternativa. Acest Buletin este acum citit
de o sumedenie de Români din SUA ºi mai ales de aceia care, pânã
acum, erau „singuri“, înstrãinaþi, descurajaþi. 

Temele dezbãtute sunt cele care frãmântã pe toþi cei care
iubesc România ºi pe Români. Ce cred, ºi repet: nu sunt un om prac-
tic, este cã în momentul de faþã existã cumpãna apelor ºi Românii
s-au deºteptat. Cred cã sunt câteva lucruri. În toate clipele istorice-
cheie Neamurile au ºtiut ce sã faca în chip uluitor de rapid ºi efi-
cace. Problema nu este doar de organizare ci de schimbare a opiniei.
În acest sens internet-ul, cãrþile pe care le circulaþi etc. au o cu mult
mai mare însemnãtate decât ne imaginãm.

Iar credinþa mea este cã cei la putere ºi cei ale cãror interese
le slujesc sunt în panicã. Neamul românesc a mai trecut prin necazuri
ºi sunt încredinþat cã va trece ºi prin acesta datoritã „stratului“ etnic
ºi spiritual care nu s-a schimbat de la începutul istoriei. Eu cred cã
esenþial este ca punctul „nostru“ de vedere sã ajungã în stratul
„mediu“, cel care pune în miºcare istoria, „popii ºi dãscãlimea“. Sunt
încredinþat cã în mult mai scurtã vreme decât ne imaginãm lucrurile
se vor schimba spre mai bine. De fapt „mãmãliga“ a explodat. 

Mesajul din revista ANALIZE ªI FAPTE este un strigãt ºi che-
mare la luptã. Este aºa de emoþionantã clipa în care rãzboinicii „bã-
trâni“ iau arcul ºi spada din coardã ºi ies la luptã. Acestea sunt
momente în care victoria, sau perceperea ei, nu mai are importanþã
cãci biruinþa s-a sãvârºit în sine. Aceste clipe sunt aidoma felului în
care sufletele curate ºi copiii trãiesc sãrbãtorile. Nu ca evenimente
ºi comemorãri ci ca prezent intens ºi participare. Venirea acestor
sãrbãtori, a Sfinþilor ºi a strãmoºilor, în virtuþile lor, sunt cele care
dau sens, continuitate ºi legitimitate existenþialã. Nu mai este vreme
de aºteptat. Clipa „lãmuririi“ noastre în focul opþiunilor este azi!
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MONOGRAFIA LOCALITÃÞII PRIGOR

În anul 2000, la Editura „Timpul“ din Reºiþa, apãrea lucrarea
Monografia localitãþii Prigor, având 224 de pagini.

Autorul lucrãrii este profesorul Pavel Panduru, directorul ªcolii
din Prigor, Valea Almãjului, Caraº-Severin, Banat, care este nu numai
unul dintre cei mai remarcabili intelectuali ai Almãjului, ci ºi o ade-
vãratã prezenþã exemplarã în aceastã zonã.

Profesorul Pavel Panduru ºi-a dedicat existenþa localitãþii
Prigor ºi dezvoltãrii intelectuale a Almãjului. Neobosit colindã, adunând
frânturi din trecut, obiceiuri ºi tradiþii, promovând viaþa culturalã ºi
insuflând dragoste pentru Almãj. Profesorul Pavel Panduru, împreunã
cu un alt mare almãjan al zilelor noastre, profesorul poet Iosif Bacilã,
pot fi definiþi ca „sarea pãmântului“ din Almãj, cei care dau gust ºi
nãdejde de mai bine acolo. Nu putem fi îndeajuns de recunoscãtori
unor asemenea oameni pentru ceea ce ei înfãptuiesc, cu încãpãþâ-
nare, statornicie, eroism, pentru binele Vãii Almãjului azi. Aceºti oa-
meni sunt cei care, fãrã emfazã, pregãtesc România de mâine.

Lucrarea amintitã este despãrþitã în 25 de capitole, fiecare având
rostul lui ºi, toate la un loc, unind opusul într-un preafolositor întreg.

Capitolele trateazã aspecte privind aºezarea geograficã, clima,
hidrografia. Apoi este trecut în revistã trecutul Banatului ºi rolul spe-
cific al Almãjului (ºi încã mai vârtos al localitãþii Prigor) în acest
trecut. Stabilind limpede rolul Banatului în istoria românilor ºi al Almãjului
în istoria Banatului, profesorul Panduru trece la analiza în detaliu a
vieþii spirituale, culturale, sociale ºi economice a Prigorului pânã la
data apariþiei cãrþii. Munca depusã a fost titanicã ºi autorul meritã
speciale laude pentru rãbdarea de a fi adunat cu grijã toate amã-
nuntele posibile. Sunt profund încredinþat cã numai uºor nu va fi fost!
O specialã laudã meritã ultimul capitol, intitulat Scurtã istorie în ima-
gini. Aici profesorul Panduru a adunat imagini fotografice privind tre-
cutul mai îndepãrtat ori mai apropiat al Prigorului, unde pot fi vãzute
clãdiri vechi, aºezãminte sociale, economice ºi culturale, interioare,
oameni surprinºi în ocupaþia de zi cu zi, personalitãþi ale satului. Aceste
imagini, fiecare ºi toate la un loc, spun mai mult decât poate cuprinde
cuvântul, cãci ele deschid larg, oricui se va osteni sã le priveascã,
ieºirea spre gând, imaginaþie ºi necuprins.

Bibliografia folositã este cu totul impresionantã ºi adusã la zi.
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Cred cã principalul merit al cãrþii, dincolo de folosul imediat,
este cã, fãrã a o spune emfatic, afirmã modest dar rãspicat cre-
dinþa cã doar comuna liberã a fost ºi rãmâne garantul cel mai au-
tentic al libertãþii. Doar în cadrul comunei libere va putea fi individul
ferit de la degradanta condiþie de a fi un simplu factor social ºi eco-
nomic. Doar comuna liberã, pãstrând tradiþiile ºi diversitatea, va putea
asigura autentica libertate care înseamnã, mai mult decât orice,
refuzul mediocritãþii cãldicele ºi posibilitatea ieºirii din „comun“, posi-
bilitatea de a fi excepþional.

Lucrarea profesorului Pavel Panduru nu poate fi consideratã
altceva decât o biruinþã a gândului românesc ºi, dacã aceastã biru-
inþã a avut loc în Valea Almãjului, cu atâta mai bine!

UN TEXT MAI PUÞIN CUNOSCUT AL PÃRINTELUI
NICOLAE STEINHARDT DE LA ROHIA

Publicarea lucrãrilor pãrintelui Nicolae Steinhardt de la Rohia,
Jurnalul fericirii, Primejdia mãrturisirii, Dãruind vei dobândi, a îmbogãþit
cultura româneascã ºi i-a dat o nouã dimensiune. Aceste lucrãri au
fost mult discutate ºi analizate, iar în momentul de faþã ele se bucurã
de o enormã popularitate în România. În paginile lor românii gãsesc
nu numai frumuseþe ºi informaþie, ei aflã acolo sfat, dragoste ºi semn.
Cãci existenþa pãrintelui Nicolae Steinhardt de la Rohia a stat, aºa
cum singur a spus-o în repetate rânduri, sub semnul unei duble iubiri,
fãrã hotar ºi fãrã condiþie, pentru ortodoxie ºi pentru neamul româ-
nesc. Toate temele principale, care mai apoi au fost dezvoltate ºi
adãugite, din opera pãrintelui Nicolae Steinhardt au fost anunþate
într-un studiu al lui rãmas mai puþin cunoscut. Este vorba de Secre-
tul „Scrisorii pierdute“. Încercare asupra unei interpretãri raþionale
a operei lui I. L. Caragiale, publicat în revista Ethos (redactori Ioan
Cuºa ºi Virgil Ierunca), caietul II, Paris, 1975, p. 108-151. Studiul
cu pricina a fost semnat Nicolae Niculescu, pseudonim folosit de
Nicolae Steinhardt pentru lucrãrile publicate în Occident în anii comu-
nismului sau difuzate la postul de radio „Europa Liberã“ în aceiaºi ani.

Autorul îºi începe studiul amintind cã el a fost întocmit în amin-
tirea zilelor de exaltare petrecute într-o celulã de la Jilava în primã-
vara anului 1960. Erau zilele în care, dupã ce înfruntase torturi
cumplite cu un curaj uluitor, Nicolae Steinhardt primise Taina Sfân-
tului Botez în ortodoxie într-o celulã din triajul penitenciarului Jilava.
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În acest studiu, Nicolae Steinhardt a cãutat sã dovedeascã
limpede cã Scrisoarea pierdutã nu este o simplã comedie ºi o extra-
ordinarã realizate dramaturgicã, ci, în egalã mãsurã, dacã nu mai
mult, o oglindã a sufletului românesc. Spunea pãrintele Nicolae: „Actul
al IV-lea este acela unde, pentru cine are ochi de vãzut, urechi de
auzit ºi inimã sã-i batã, autorul Scrisorii saltã peste comedia de
moravuri... ºi ne duce cu iuþealã mare, în marº forþat — uimiþi, încân-
taþi, emoþionaþi (vezi lacrimile) în lumea care nu mai e a unei rea-
lizãri teatrale, ci a marii arte, unde se decodeazã sufletul omenesc,
în cazul de faþã românesc. Ce-i aceastã lume ºi care-i punctul pre-
cis din care începe ºi se aratã privitorului? E lumea minunatã a echili-
brului românesc, iar de arãtat se aratã în punctul magic în care
Caþavencu îºi cere iertare ºi coana Joiþica îl iartã... Actul al IV-lea
e totul ºi duce de-a-dreptul la izvoarele românismului“ (p. 112-113). 

De aici mai departe, paragraf dupã paragraf ºi capitol dupã
capitol, Nicolae Steinhardt explicã ce era acea lume a esenþei ro-
mâneºti. Autorul aratã limpede cã cele ce le spune sunt ºi decla-
raþii de dragoste (în vorbele lui, „cri de coeur“) faþã de ortodoxie ºi
neamul românesc. în aceastã dublã iubire a lui Nicolae Steinhardt
pentru cele de sus, ortodoxia, ºi cele din realitatea imediatã, neamul
românesc, se poate vedea perfecta înþelepciune a unui adevãrat
creºtin. Aceastã dublã iubire nici nu putea fi altcum ºi este extrem
de pilduitoare azi.

Sunt atât de mulþi cei din jurul nostru care se grãbesc sã
vorbeascã entuziaºti despre virtuþile cutãrei idei ºi cutãrui sistem ºi
care, cu egal entuziasm, se grãbesc sã-i blameze pe oameni. Pãrin-
tele Nicolae Steinhardt de la Rohia a stat deasupra acestei ispite.
El a ºtiut bine cã cel care afirmã cã îl iubeºte pe Dumnezeu, dar
care dispreþuieºte creaþia Lui, minte ºi cã, în fapt, un asemenea in-
divid nu lui Dumnezeu se închinã, ci unei false imagini zãmislitã de
neputincioasa îndrãznealã a propriei sale închipuiri.

În lumea descrisã în actul al IV-lea al Scrisorii pierdute, Nicolae
Steinhardt spune cã românii apar ca popor al dreptei socotinþe, al
judecãþii chibzuite ºi al mãsurii. Un popor al creºtinismului trecut în
sânge care nu a îngãduit teoriilor sã înlãture credinþele. Dupã pãrin-
tele Nicolae Steinhardt, românii sunt, mai mult decât orice, echili-
braþi ºi asta înseamnã capacitatea de a ierarhiza acþiunile omeneºti,
de a înþelege cã pânã ºi în interiorul rãului existã o ierarhie, de a
pricepe cã adesea „o împãcare strâmbã este mai bunã decât o jude-
catã dreaptã“. Cãci dreptatea absolutã (scopul dintotdeauna al extre-
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miºtilor ºi fanaticilor) este ºi rãmâne nãtângã atunci când nu este
însoþitã de milã. Adevãrul ºi Binele nu pot fi abstractizate ºi idola-
trizate, ci trebuie privite în complex ºi în relaþie. Cãlugãrul care a
minþit spre a salva o viaþã este mântuit, cãci a ierarhizat cu dreap-
tã socotealã îndatoririle. Sentimentele pozitive, iertarea, îngãduinþa,
înþelegerea, chiar degradate, fac totuºi cu putinþã omenia datoritã
enormei lor capacitãþi de rãspândire ºi contaminare. Mai mult încã.
Cei ce sunt ºi stau întemeiaþi pe credinþã, bun simþ ºi omenie ºtiu
cã sub nici o circumstanþã nu se cuvine sã ucizi sau sã degradezi
pe aproapele tãu. Dimpotrivã, fanaticii, în numele ideii, ucid ºi chinuie,
cãci ei nu au credinþa care sã-i opreascã ºi sã-i facã liberi (Liber-
tatea fiind în primul rând respectul pentru libertatea celui care
gândeºte altminterea). Dintr-o asemenea înþelegere Nicolae Steinhardt
afirmã cã însuºirile româneºti fundamentale: mila, ospitalitatea, pu-
terea de a ierta, preþuiesc mai mult decât inteligenþa, iniþiativa ori
îndemânarea. Iar superioritatea lor se vãdeºte mai vârtos atunci când
oamenii sunt la greu, la ananghie. Iar pãrintele Nicolae Steinhardt
de la Rohia încheie într-o formã care stã deasupra oricãrui comen-
tariu: „În scoica aceasta, a unei comedii aprige ºi ostile, lumea româ-
neascã poate strãbate veacurile în tot mãreþul ei farmec, prevestind
de aci, de pe pãmânt, din iureºul unor întâmplãri mundane, paradisul
a cãrui nostalgie nu ne va cruþa nicicând“.

VITALITATEA „NEAMURILOR“

Câteva gânduri despre „culoarea“ luminii anotimpurilor ºi lunilor
în diferite pãrþi ale lumii. În adevãr, Toamna bucureºteanã este pro-
babil fãrã egal. (Dealtminteri în acea vreme mutilarea Bucureºtiu-
lui, fizicã ºi moralã, doare mai mult ca oricând). Dumnezeu mi-a dãruit
ca Toamna sã fie în Michigan un anotimp incredibil de frumos, cul-
minând cu scurtele zile, care tot în vremea aceea sunt, ale „Verii
Indiene“. (Tristeþea sfâºietoare a acelor zile nu poate fi asociatã doar
întâmplãtor cu baºtinaºii locului.)

La „Messa Verde“ se aflã ruinele satelor „pueblo“ ºi ruine de
locuinþe rupestre foarte vechi, circa din primul mileniu d.Chr. Aces-
te ruine aratã cã locuitorii bãºtinaºi ai Americii de Nord nu erau nici
„sãlbateci“, nici „înapoiaþi“ ci încã trãiau la nivelul neolitic, epoca de
aur a omenirii, aºa cum este pomenitã în vremea în care amintirea
ei vie nu pierise (Herodot, etc.). Vã este bine cunoscut faptul cã „ci-
vilizatorii“ au comis crime abominabile împotriva acestor oameni
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paºnici ºi i-au asuprit cum nu a mai fost asuprit vreun neam; pânã
în 1925 „bãºtinaºii“ nu au avut cetãþenia americanã! Oricum. Andrei
îmi spunea cã în zonã sunt acuma foarte mulþi descendenþi ai nea-
murilor „Hoppi“ ºi „Navajo“. Oameni tineri, educaþi, având, ca limbã,
principala limbã a triburilor ºi doar secundarã engleza. Mai mult,
aceºti oameni sunt reîncadraþi în tradiþiile lor, care nu au pierit aºa
cum nãdãjduiserã invadatorii. (Iarãºi se dovedeºte cã „nu mor caii
când vor câinii“). Bãtrânii lor ºtiu toate riturile de iniþiere ºi le trans-
mit mai departe doar prin grai viu, ca realitate vie, acelora care me-
ritã sã fie înaintaþi în tainã. Altfel acei bãtrâni duc taina cu ei în mor-
mânt. Acest lucru este de extraordinarã importanþã cãci vãdeºte
credinþa tare, iar dacã aceastã credinþã este tare înseamnã cã este
ºi vie. Mai mult numãrul descendenþilor bãºtinaºi creºte enorm ºi
ei îºi revendicã proprietãþile la rândul lor. (Ce umblã roata uneori ºi
vine roata!). Este dovada excepþionalã cã Neamurile nu pier, cãci sunt
realitãþi duhovniceºti aduse în existenþã printr-o Voinþã care nu se
contrazice ºi nici nu poate fi înfrântã de întunericul zilei. Între acei
tineri spiritualizaþi ºi masa hedonist-îndobitocitã a invadatorilor dife-
renþa este de categorie. Nu încape îndoialã. Venceremos!

MOªUL GHEORGHE LAZÃR DIN ªUGAG

Moºul Gheorghe Lazãr din ªugag a avut, la sfârºitul veacului,
al XlX-lea ºi începutul veacului XX, o influenþã absolut covârºitoare
asupra vieþii ortodoxe româneºti în general ºi a celei monastice în
chip special. Acest om fãrã nici un fel de educaþie formalã a turnat
suflu nou, de foc, în cãile vieþii duhovniceºti româneºti ºi a lãsat în
urmã ucenici care, pânã în ziua de azi, determinã direcþia ºi speci-
ficul de viaþã al centrelor de duhovnicie ortodoxã româneºti. Moºul
Gheorghe Lazãr a continuat sã trãiascã în amintirea ucenicilor lui
ºi ucenicilor acestora ºi, încet-încet, a devenit un personaj legen-
dar, deºi s-a sãvârºit cu mai puþin de o sutã de ani în urmã. Este marele
merit al neobositului Arhimandrit Ioanichie Bãlan cã a restituit cre-
dincioºilor viaþa ºi faptele lui Moº Gheorghe din ªugag prin lucrarea:
Moºul Gheorghe Lazãr ºi ucenicii sãi, lucrare de 119 pagini ilustratã
cu splendide gravuri ºi în care apar ºi cele câteva fotografii ale cuvio-
sului, tipãritã în anul 2001 de Editura Episcopiei Romanului.

Lucrarea este sobrã ºi caldã în acelaºi timp ºi ea reuºeºte
sã aducã în faþa cetitorului personalitatea, absolut fascinantã, a unui
sfânt al zilelor noastre.
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Moºul Gheorghe Lazãr s-a nãscut în comuna ªugag din judeþul
Alba, în 1846. Satul de munte îºi întemeia viaþa economicã mai ales
pe creºterea vitelor ºi, cu toatã presiunea ºi ºicanele autoritãþilor,
a fost ferit de erezia uniaþiei. Când avea 24 de ani el a fost cãsã-
torit ºi a avut o viaþã conjugalã cuviincioasã cu limpezi accente de
monahism „alb“. În anul 1884, Moºul Gheorghe pleacã la Ierusalim
pentru a se închina la Locurile Sfinte ºi din acel moment viaþa lui a
luat o nouã direcþie.

A pornit pe jos, îmbrãcat în þoale albe, cu pieptar, cojoc-bundã,
cãciulã ºi încãlþat cu bocanci. Tot drumul, pe jos ºi apoi pe vapor s-a
rugat ºi þinut în post aspru ºi curãþie. Ajuns la Ierusalim s-a închi-
nat fierbinte la Mormântul Mântuitorului ºi, dupã ore de rugãciune
cu lacrimi fierbinþi, a ieºit un alt om, înduhovnicit, întãrit, fãrã cale
de întoarcere. Ceva cu totul minunat s-a petrecut atunci, cãci Moºul
Gheorghe a lãsat în urmã tot ce era a lumii ºi a pornit, cu crucea
în spate, pe Calea Adevãrului ºi a Vieþii.

Pentru o vreme s-a tras în pustia Sinaiului ºi a Iordanului, mai
apoi în pustia cea mai adâncã (probabil în Tebaida), a cunoscut ºi
a stat sub ascultarea celor mai aspri ºi nevoitori trãitori creºtini ai
pustiei. Nu ºtim ce va fi sfãtuit cu ei, nu ºtim ce le-a încredinþat el
ori ce i-au încredinþat ei. Este de bãnuit cã o anume cale tainicã
între centrele de duhovnicie strãvechi din Carpaþi ºi cele din pustiurile
Iordanului, Sinaiului ºi Tebaidei au lucrat împreunã. Cum ºi în ce formã
fãrã îndoialã cã rãmâne o tainã pe care o putem doar bãnui ori vedea
„prin oglindã“. În acele vremi de mare nevoinþã, Moºul Gheorghe a
fost luptat de ispite fãrã numãr ºi din ele a ieºit luându-ºi nevoinþã
„vãzutã“, de a umbla, pânã la sfârºitul vieþii desculþ ºi cu capul
descoperit; acoperit de hainele-i de pânzã, cu brâu lat în jurul mijlocu-
lui ºi purtând pe umeri bunda întoarsã împotrivã, cu pieptul larg
descoperit. Astfel a pornit înapoi spre Carpaþi, dar din nou a poposit
vreme de câþiva ani într-un alt loc de tainã duhovniceascã, în „Grã-
dina Maicii Domnului“, din Agigora, de la Athos. Acolo el a lãsat o
amintire de neºters. Marele duhovnic ºi ascet Paisie Agioritul
(Arsenie Enepidis) în lucrãrile sale vorbeºte de multe ori despre Moºul
Gheorghe ºi impactul ce l-a avut asupra vieþii agiorite prezenþa lui
ºi, mai apoi, a ucenicilor lui. Între altele Paisie Aghioritul dã ca sigurã
întâlnirea dintre Moºul Gheorghe ºi „cãlugãrii nevãzuþi“, acei nevoitori
care vieþuiesc nevãzuþi în vârful Atonului, în viaþã îngereascã, fãrã
de hranã, acoperãmânt ori îmbrãcãminte. Din nou este limpede cã
între centrele de profundã duhovnicie ale rãsãritului bizantin se resta-
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bileau contacte despre care putem doar bãnui. Întors în þarã, Moºul
Gheorghe ºi-a pus rosturile familiei în bunã rânduialã ºi apoi a por-
nit, ca pelerin, prin toate mãnãstirile ºi bisericile româneºti. Pe vreme
de iarnã crâncenã, prin viscol; pe vreme de toamnã, biciuit pe ploi;
pe vreme de varã, ars de soare, Moºul Gheorghe, desculþ, cu piep-
tul dezvelit, cu bunda întoarsã pe umeri, cu Psaltirea într-o mânã
ºi toiagul cu cruce în cealaltã, mergea domol, rostind necontenit
psalmii pe care îi ºtia pe dinafarã. Nu a trecut o zi în care sã nu fi
rostit toatã Psaltirea, domol, cu accente bizantine. Apoi, noapte de
noapte, se închidea în biserica locului unde se ruga cu braþele înãlþate
ore în ºir, se închina tuturor sfinþilor din calendar, pomenea numele
tuturor celor ce l-au miluit ºi apoi, scoþându-ºi cojocul, fãcea sute
de metanii pânã ce era ud de sudoare. La crãpatul zorilor se trãgea
în mica-i chilie, sau unde va fi fost adãpostit ºi aþipea câteva clipe.
Iar apoi pornea din nou la drum rostind psalmii pe dinafarã. Tot ce
primea dãruia seara sãracilor, iar el însuºi gusta, dupã apusul soare-
lui, puþinã mâncare, asta în afarã de luni, miercuri ºi vineri când
postea desãvârºit, negru. Din 1890 se trage în Piatra Neamþ vieþuind
în chilia de piatrã a turnului clopotniþei bisericii Sfântului Ioan, ctito-
rie a lui ªtefan cel Mare. Acolo s-a nevoit ca un sihastru pânã în
15 august 1916 când s-a sãvârºit cu pace cum însuºi binevestise
cu ani înainte. În toate peregrinãrile lui, Moºul Gheorghe a avut o
enormã influenþã, prin faptã ºi prin sfat duhovnicesc. Figura lui, din
fotografiile pãstrate, apare blândã ºi dârzã deopotrivã... Pãrul aspru
îi acoperea þeasta ºi se termina deasupra frunþii, trupul îi era vân-
jos ºi pe umeri îi atârna bunda. Asemãnarea cu un dac de pe colum-
na lui Traian nu este asociativã, ci obligatorie. Obligatorie ºi pentru
doi dintre ucenicii lui, Atanasie ºi Chirii Pãvãlucã.

Aceºti doi cãlugãri de la Neamþu, pe numele lor din lume Ioan
ºi Haralambie, erau mocani din Covasna. Un sat în care mocanii se
purtau doar în straie albe ºi având pe toate cele, bundiþe, chimire,
ciomege, semnul Crucii ºi în care toþi ºtiau pe dinafarã sfânta Psaltire.
Mai mult încã, acel sat era cunoscut ca al „mocanilor cãlugãri“. În
1909 cei doi fraþi îºi dãruie întreaga lor avuþie (de turme, ustensile
ºi bani de argint curat) Sfintei Mãnãstiri Neamþu, cãrei obºti se ºi
alãturã (Chirii se va sãvârºi la Athos, fiind amintit cu veneraþie pânã
în ziua de azi).

Moºul Gheorghe reprezintã o luminã mare pentru ortodoxia
ºi monasticismul românesc, dar îmi vine sã cred cã el mai vãdeºte
ceva. Cã spiritualitatea carpatinã a continuat sã trãiascã peste
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ocupaþia romanã, s-a altoit dreptei credinþe firesc ºi fiindcã o aºtepta,
ºi cã vremea marilor dezvãluiri în Carpaþi ne stã încã înainte.

„VEDEREA LUCRURILOR ÎN
DIMENSIUNEA LOR VEªNICÃ“

Poezia lui Dimitrie Grama (din volumul „Bastian. ªi alte confi-
denþe“) m-a impresionat mult ºi cred cã am nevoie de ceva vreme
de gândire (mai ales considerând cã eu nu sunt un critic literar).
Încã mai mult am fost „izbit“ de chiar prima poezie, „Bastian“, care
efectiv reproducea o întâmplare avutã acuma vreo 15 ani. De aseme-
nea eseistica lui este un subiect fascinant. Cred cã trebuiesc sta-
bilite câteva lucruri. Dimitrie Grama este un idealist, aº îndrãzni sã
spun, fãrã hotar. Fãrã urmã de îndoialã cã este un om de mare sen-
sibilitate ºi mare caracter. Doar un asemenea om poate înþelege
esenþa „relaþiei“ dintre om ºi Dumnezeu care este umilinþa. (Iar  aceas-
ta este adevãrat nu doar pentru om, unde este necesarã, ci mai
ales dinspre Dumnezeu, unde este opþiune.Mãsura deplinã a umi-
linþei fiind „umilinþa lui Hristos“.)

Eseul Dlui Grama despre „vietãþile fãrã grai“ este superb ºi în
totul adevãrat. Preþuirea (argumentatã) pentru cei care „nu cuvân-
tã“ îi face cinste ºi este un semn de nobleþe. Am tot „cugetat“ pe
marginea lui ºi cred cã acel eseu este o prezentare în prozã a inega-
labilului poem „Bastian“. Ceea ce spune este uluitor de adevãrat ºi
culmea, nespus de simplu. (De fapt marile adevãruri sunt întotdeau-
na incredibil de „simple“, atâta de „simple“ cã cel mai adesea nu le
bãgãm de seamã.)

Am fost impresionat în special de foarte subtila observaþie
privind modul de reacþie în clipa în care „cineva“, „întâmplãtor“, ne
deschide ochii.

Exact acest sentiment l-am trãit, cu decenii în urmã, când „cine-
va“, prima datã, mi-a „arãtat“ Ortodoxia. Ceea ce numea Dl. Grama
„perceperea trãirii în douã planuri“, a vederii lucrurilor în dimensiu-
nea lor veºnica, este ceea ce în Ortodoxie este numit „trezvie“. Iar
modul în care este cu putinþã sã existãm în douã planuri este ilus-
trat de copii: „dacã nu veþi fi ca ºi copiii nu veþi dobândi Împãrãþia
Cerurilor“.

Ceaþa se risipeºte, noaptea se apropie de sfârºit ºi cred,
cred,cã zorile zilei noi se aratã.
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GÂNDURI RÃZLEÞE

• Nu ºtiu ce sã spun despre „sfinþire“. Personal am rezerve
faþã cu aceste chemãri gen „Santo Subito“. În Ortodoxie sfinþii s-au
„impus“ prin râvna poporului, în timp. Când au fost formal recunoscuþi
între Sfinþi poporul ºtia de mult cã sunt acolo. (Daniil Sihastru, ªtefan
cel Mare, Constantin Brâncoveanu ºi mulþi alþii). 

• M-a miºcat la lacrimi ceea ce am citit într-o scrisoare despre
lumea româneascã vãzutã de la anume distanþã ºi cu minimalã
detaºare. În asemenea clipe, într-adevãr, o vedem în tot mãreþul ei
farmec, cum strãbate vremile fãrã schimbare, din adânc în adânc
mai atrãgãtoare. În asemenea condiþii, „puternicii“ clipei apar exact
ca ceea ce sunt, murdãrie de muºte, colb fãrã semnificaþie. 

• Astãzi sunt cu gândul la Biserica Zlãtari ºi la petece din jurul
ei unde mai pâlpâie Bucureºtiul „nostru“. Acolo se aflã ºi mâna Sfân-
tului Ciprian care este azi pomenit. 

• Descrierea sentimentelor de reîntoarcere, de temporarã
dezrãdãcinare etc. Cred cã ºtiu sentimentul din vremea copilãriei.
Reîntoarcerile la Bucureºti, dupã douã luni de Borloveni, erau
asemãnãtoare. Reþin mai ales descrierea stãrii de neliniºte/nemulþu-
mire care precede reintrarea în casã. În acelaºi timp cele spuse
sunt de folos celor pribegiþi care mereu trãiesc între douã case. 

• Mulþumesc pentru imaginile fotografice primite, ale „mamei“
tigru ºi purceluºilor adoptaþi. Este aºa de limpede cã în permanenþã,
toþi, tânjim dupã dragoste ºi încã mai exact dupã dorirea de a dãrui
dragoste. Tot rãul din lume stã în pervertirea acestei doriri. În
învãluirea ei în imaginaþie diabolicã. 

• ªtiu ce înseamnã absenþa din locul „lucrului“ vreme mai
îndelungatã. Mai ales atunci când acest „lucru“ înseamnã ataºament
ºi dãruire. Atunci când veþi simþi cã lucrurile sunt din nou „sub con-
trol“ vom avea rãgazul sã tãinuim. 

• Tot ce faceþi este important ºi orice renunþare înseamnã
durere. Dar smeriþi-vã în a accepta cã puteþi realiza doar ceea ce
vã stã în putere ºi cã este mai de folos sã realizaþi lucru bun decât lucru
mult. Iar mai departe veþi vedea cã Dumnezeu va dãrui „secerãtori“. 

• Nu vã mai preocupaþi de cele spuse despre de „creoli“. Ceea
ce fac ei este tactica necuratului. Din ce în ce mai des veþi vedea
cã risipirea „învinuirilor“ ce vi se vor aduce va însemna din partea
Dumneavostrã un efort de a dovedi negativul. Asta este ºi inutil ºi
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cu neputinþã. În acelaºi timp ar trebui sã „catalogaþi“ aceste învinuiri.
În timp, analiza lor, va ilustra un modus operandi ºi asta poate fi de
folos. 

• Sunt momente de „cãdere“ urmate de ridicare prin voinþã,
dorirea de bine ºi nãdejde în Dumnezeu. Esenþa vieþii creºtine este
nu cãderea (Dumnezeu ºtie prea bine ce suntem) ci dorinþa de a ne
ridica. Iar acestei dorinþe îi rãspunde, întotdeauna, ajutorul lui Dumnezeu.
Cel care este Nobilul perfect ºi Atletul tuturor cauzelor aparent pier-
dute. Nu uitaþi. Cea mai utilizatã formulare din Noul Testament este:
„nu vã temeþi“.

VALOAREA MÂNTUITOARE A TRADIÞIEI

Vremea pe care o trãim este a conflictului dintre „globalism“
(care este o ideologie, dacã nu o nouã religie, însemnând materia-
lism extrem) ºi „neamuri“ care înseamnã respect pentru specificitate,
tradiþie ºi „aroma casei pãrinteºti“. Acest conflict este deschis ºi în
plinã desfãºurare ºi el se petrece în sumedenie de domenii, dar poate
cã în nici unul nu este conflictul pomenit mai la vedere ca în publicis-
ticã. În acest context aº vrea sã subliniez o anume „coincidenþã“.

În anii comunismului cei ce publicau trebuiau sã împlineascã
trei cerinþe. Sã preamãreascã pe stãpânii clipei istorice (ºi încã mai
vârtos Uniunea Sovieticã), sã se lepede de tot trecutul semnificativ
ºi tradiþiile naþionale, sã insulte Biserica ortodoxã. În momentul de
faþã celor ce publicã în presa româneascã (ºi a cãror voce se face
auzitã ºi în comunitatea românilor-americani prin modul iresponsa-
bil în care maculatura lor este reluatã în mãcar unele periodice
româneºti din Lumea Nouã), astãzi controlatã prin „Fundaþia Pen-
tru o Societate Deschisã“ a financiarului „deja“ internaþionalist Soros
ºi alþi „eiusdem farinae“, li se cer tot trei lucruri: sã preamãreascã
pe promotorii „globalismului“, sã se lepede de trecutul ºi tradiþiile
româneºti, sã insulte Biserica ortodoxã. Scopul publicisticii amintite
este de a crea noi modele repetitive (lucrãri care ar urma sã fie
citate în chip automat, în spirit ºi literã) ºi astfel de a genera o nouã
memorie colectivã, alcãtuitã dupã comanda ºi în laboratoare care
sunt în slujba unui materialism vulgar, agresiv ºi inspirat de nega-
tivitatea purã. Atacurile împotriva Bisericii ortodoxe sunt acuma de
o violenþã ºi vulgaritate extremã ºi în acest context este bine sã ne
aducem aminte de câteva lucruri. Biserica ortodoxã românã nu este

72



o structurã administrativã, ci un trup duhovnicesc care înseamnã
totalitatea clerului ºi mirenilor ºi care totalitate nu este alta decât
trupul mistic al lui Hristos. În cuprinsul acestui trup sunt multe mãdu-
lare (între ele ºi „neamurile“ care nu au nimic în comun cu ºovinis-
mul tribal, ci sunt alcãtuiri spirituale, duhovniceºti prin care lucrarea
lui Dumnezeu în lume se vãdeºte). Pentru români, Biserica ortodoxã
a însemnat mai mult decât mãrturisirea unei credinþe, a însemnat
însãºi fiinþa vie a neamului. Biserica ortodoxã a dat românilor
uluitoarea conºtiinþã a unitãþii de „lege ºi neam“ (iar dacã cineva ar
avea neputincioasa îndrãznealã de a minimaliza acest dar de ajuns
ar fi sã vadã ce s-a întâmplat slavilor din sudul Dunãrii care, de un
neam fiind, au ajuns sã se sfâºie, cãci þin de „legi“ felurite). Este
iarãºi drept sã ne amintim ºi sã mãrturisim cã Biserica ortodoxã
românã, în timpul celei mai cumplite nopþi a istoriei naþionale, a împli-
nit, cu enorme sacrificii, cel mai de preþ lucru: viaþa liturgicã neîn-
treruptã. Pentru a împlini acest lucru ierarhi, clerici, monastici ºi
mireni au jertfit sânge ºi demnitate personalã. În acest chip, cei care
azi aflã de bine sã insulte ºi denigreze dau dovadã de o inimaginabilã
lipsã de cinste sufleteascã! Biserica ortodoxã a trecut cu bine prin
coºmarul comunist ºi ea se înfãþiºeazã azi puternicã, gata sã facã
faþã tuturor încercãrilor ce i-ar sta în faþã, ºi mai ales gata sã apere
tradiþia mântuitoare.

În lucrarea sa, Sensul istoriei, Nikolai Berdiaev arãta cã în dome-
niul vieþii religioase „antitradiþionaliºtii“ au început prin a ataca „tradiþia“
ºi au sfârºit prin a tãgãdui valoarea Sfintei Scripturi. Nici nu putea
fi altcum.

Tradiþia nu este altceva decât lucrarea Duhului Sfânt în tim-
pul istoric ºi ea (tradiþia) este suma experienþelor fiecãrei generaþii
în scurgerea vremii. Sã negi valoarea tradiþiei este dovada unui dement
orgoliu ºi pãrerii de sine, cãci acea negaþie înseamnã ºtergerea tutu-
ror celor ce þi-au premers, ca entitãþi semnificative. Extinzând demon-
straþia, ºtergerea tradiþiei înseamnã reducerea „neamurilor“ ºi
„persoanelor“ la categorii strict biologice ºi sociale, înjosirea lor maximã.
În aceastã înþelegere se cuvine fiecãrui membru al Bisericii ortodoxe
sã fie smerit dar, în chip egal, tot fiecare nu trebuie sã se sfiascã a
mãrturisi frumuseþea împãrãteascã ºi valoarea mântuitoare a tradiþiei
ortodoxe cãreia îi datorãm tot ce ne defineºte ca persoane ºi români.



CAPITOLUL IV
UN „EPILOG DESCHIS“

BASMELE ROMÂNEªTI ªI SFÂRªITUL
BIZANÞULUI: O POSIBILÃ LEGÃTURÃ

Basmele româneºti, este un truism sã o spun, reprezintã pro-
babil una dintre cele mai frumoase, mai emoþionante ºi mai semni-
ficative expresii ale „sufletului“ românesc ºi înþelegerii româneºti a
rostului vieþii. Mai mult decât orice, basmele româneºti reflectã (cele
minunat arãtate mai pe larg ºi mai competent de cãtre Mircea Eliade)
modalitatea extraordinarã prin care teroarea realitãþii ºi nedreptatea
istoriei au fost înfrânte, legate, fãcute neputincioase. Aceastã per-
formanþã extraordinarã a fost posibilã prin transfigurare ºi prin pri-
ceperea semnificaþiei ascunse a evenimentelor sau, încã mai precis,
desluºind în întregime cã cele vãzute nu sunt alta decât un reflex,
extraordinar ºi providenþial, al eternului. Basmele româneºti mai
demonstreazã ºi deplina armonie dintre naraþie ºi gândire, dintre
metaforã ca mod de exprimare, ca modalitate de cunoaºtere, ca
unealtã de captare ºi speculaþiile spirituale ºi existenþiale. Basmele
româneºti mai exprimã ºi relaþia dintre nostalgie (care întotdeauna
va fi pentru Raiul de unde, pe drept, am fost alungaþi) ºi vremelni-
cia existenþei imediate. Am fi peste mãsurã de semeþi dacã am crede
cã aceastã înþelegere a realitãþii, a legãturii dintre transcendent ºi
imanent, a fost ºi este un „dat“ al românilor, o „invenþie“ strict româ-
neascã. Personal cred cã aceastã înþelegere (care, posibil, a fost
desãvârºitã de români) a început în Bizanþ ºi s-a împlinit în amurgul
lui ºi în ceea ce numim „Bizanþ dupã Bizanþ“.

Bizanþul a fost nu numai ºi, cred, nu mai ales o extraordinarã
realitate istoricã imediatã, ci mai ales o pildã exemplarã pentru tot-
deauna. Bizanþul a însemnat nu numai ºi nu mai ales grozave biru-
inþi ºi împliniri, economice, culturale ºi de tot felul, ci mai ales isto-
ria unei desãvârºiri duhovniceºti ºi stabilirea pentru totdeauna a
dreptei credinþe ºi aflãrii punþii care trece de la lumea aceasta la
cea care va sã vinã (ºi care este, de fapt, dintotdeauna). Aceastã
înþelegere a legãturii între cele vãzute (altcum zis dintre „simboluri“)
ºi cele ce vor sã vie a fost definitã încã de Sfântul Maxim Mãrturi-
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sitorul care arãta cã simbolurile dezvãluie cele ce vor sã fie dar, în
acelaºi timp, cele ce vor sã fie cauzeazã, aduc în existenþã, sim-
bolurile. Mai apoi gândirea Sfântului Maxim Mãrturisitorul a fost con-
ceptualizatã prin Sfântul Grigore Palamas în cele spuse despre Lumi-
na cea necreatã ºi isihasm.

Sfântul Grigore Palamas ºi cu el întreaga Aghiora au vãzut în
Lumina Necreatã, în Lumina Taboricã, lucrarea lui Dumnezeu ºi legã-
tura vãzutã dintre transcendent ºi imanent. Ei au vãzut limpede dife-
renþa dintre esenþa transcendentã a Divinitãþii ºi energiile divine, care
sunt active în lumea imediatã; energii care nu sunt create, ci sunt
formele în care, necontenit, Dumnezeu se aratã lucrând în lume,
spre împlinirea rostului pentru care a adus-o în fiinþã. Isihasmul, forma
desãvârºitã a gândirii bizantine, exprima ºi sãtura setea fãrã sfârºit
a pravoslavnicilor (care, oricum, se manifestase în disputele hristo-
logice ºi mai apoi în apãrarea icoanelor) de a afla puncte ce leagã
lumea aceasta cu cea de apoi. Într-o asemenea înþelegere ºi cu o
astfel de logicã istoricã este de tot limpede ºi explicabil de ce pen-
tru ortodocºi viaþa ºi desãvârºirea vin nu din istorie, ci la sfârºitul
ei. Aºa cum fãrã egal spune Sfântul Apostol Pavel, apostolul neamu-
rilor, în Evrei, 11, 37-40: „Au fost uciºi cu pietre, au fost puºi la
cazne, au fost tãiaþi cu fierãstrãul, au murit uciºi cu sabia, au pribe-
git în piei de oaie ºi în piei de caprã, lipsiþi, strâmtoraþi, rãu primiþi.
Ei, de care lumea nu era vrednicã, au rãtãcit în pustii, în munþi, în
peºteri, în crãpãturile pãmântului. ªi toþi aceºtia, care pentru cre-
dinþa lor au fost de pomenire, n-au primit ce le fusese fãgãduit, pen-
tru cã Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei sã nu ia
fãrã noi desãvârºirea“. Dar toate cele spuse mai sus pot fi ilustrate
prin faptã istoricã din trecutul târziu al Bizanþului (de fapt în chiar
ajunul cãderii sale sub stãpânirea necredincioºilor) ºi care faptã ne
va aduce la legãtura cu românii ºi basmele lor.

Bizanþul cuprindea conceptele politice romane, cultura greacã
ºi credinþa creºtinã. O sintezã creatoare ºi cu urmãri ce sunt ade-
vãrate ºi astãzi ºi vor fi ºi mâine. Bizanþul se considera (ºi pe drept
cuvânt) singurul „imperiu“ ºi conducãtorul lui era singurul împãrat
legitim al cãrui rost era nu de a apãra un teritoriu, ci de a sta de
veghe la binele tuturor drept-credincioºilor. Aceastã credinþã o aflãm
rãspicat exprimatã la sfârºitul veacului al XIV-lea, când Bizanþul era
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înconjurat de necredincioºi ºi chiar silit a le plãti tribut. Marele Duce
al Moscovei, Vasile I, fiul lui Dimitrie Donskoi biruitorul asupra tãta-
rilor, recunoºtea doar autoritatea Patriarhului din Constantinopol,
nu ºi a împãratului. Pe monedele sale el pusese a se scrie: „avem
Bisericã, dar nu avem împãrat“. Rãspunsul ºi lãmurirea nu au întâr-
ziat ºi ele au venit într-o scrisoare a Patriarhului Ecumenic. „Nu este
cuminte, fiule, a zice avem Bisericã, dar nu ºi împãrat. Nu este cu
putinþã pentru pravoslavnici sã aibã Bisericã, dar nu împãrat, cãci
puterea împãratului ºi a Bisericii sunt un singur trup ce nu poate fi
desfãcut. Cãci ce zice primul între Apostoli, Sfântul Petru, în prima
lui epistolã soborniceascã: «Temeþi-vã de Dumnezeu ºi daþi cinstire
Împãratului», cãci el nu la aºa-ziºii «împãraþi“ ai altor locuri se re-
ferea, ci zicea el «Împãratul» ca sã arate mai vârtos cã unul singur
este în lume. Dacã alþi cârmuitori au început a se chema pe sineºi
«împãrat» aceasta s-a fãcut în contra firii ºi legii, prin silã ºi tiranie.
Care Sfânt Pãrinte, care Conciliu Sobornicesc, care rânduieli biseri-
ceºti pomenesc de asemenea «împãraþi»?... ºi dacã acuma, prin
iconomie dumnezeiascã, necredincioºii au cuprins cele care de drept
sunt ale împãratului, el capãtã prin Bisericã aceeaºi cinste, aceleaºi
rugãciuni ºi este uns cu acelaºi Sfânt Mir fãcându-se împãrat ºi
Singur Stãpânitor al romanilor, adicã al tuturor celor binecredincioºi...“
În mod limpede se arãta credinþa nestrãmutatã cã cele vãzute ºi
imperfecte nu sunt decât reflexul celor nevãzute ºi desãvârºite. Tot
limpede erau respinse, cu dezgust, impostura ºi „neamul prost“. Mai
mult încã, putem înþelege de ce cu atâta strãºnicie strãmoºii noºtri
au þinut la numele de români. Nu reflexul târziu al unei pretinse
coborâri din oraºul celor ºapte coline, ci certitudinea cã sunt supuºi
ai Bizanþului, ai celui care mereu s-a numit „împãrat al romanilor“,
adicã al celor binecredincioºi. Cãci naþionalismul sãnãtos chiar asta
înseamnã, fidelitatea faþã de tradiþii (ºi încã mai vârtos cele spiri-
tuale) ºi aspiraþia cãtre o societate organicã ºi necesar legitimã
(Aceastã sãnãtoasã gândire a fost strãlucit articulatã în veacul al
XIX-lea de marele gânditor rus Konstantin Leontiev. „Ce este nea-
mul dincolo de sistemul ideilor statale ºi religioase? De ce sã-l iubim?
Pentru sânge? Dar ce este sângele pur? Nimic altceva decât steri-
litate spiritualã. Marile naþiuni au avut întotdeauna sânge ameste-
cat. Limba? Limba trebuie sã fie scumpã mai ales ca expresie a

76



ideilor ºi sentimentelor înrãdãcinate în noi. A ne iubi neamul doar
pentru cã este al nostru este o absurditate ºi o minciunã“. Aceas-
ta a fost înþelegerea sub care ºi vremea în care s-au alcãtuit bas-
mele româneºti.

În primul rând, trebuie menþionat cã basmele româneºti, chiar
dacã au circulat pe întreg teritoriul locuit de români într-o fantas-
ticã dovedire de unire în gând ºi lege, a fost creaþia obºtilor, satelor
româneºti care, mai mult ca orice, erau comune libere, urmaºe ale
modelelor bizantine, dovezi de model organic. Aceasta privea mai
ales posibilitatea vieþii duhovniceºti libere. Cãci obºtile bizantine ºi
apoi româneºti, alãturi de polisurile greceºti, comunele italiene ºi
stãtuleþele germane au fost singurele formaþiuni ce s-au dovedit capa-
bile sã genereze libertate ºi deci creativitate. Libertatea de care vor-
beam recunoºtea valoarea complexã a personalitãþii umane, a indi-
vidului ºi deci genera originalitatea, care este premisa sau condiþia
care aduce în tãrâmul posibilului, excepþionalul. Comunele libere, mo-
delul bizantin, stau în stare antiteticã cu nivelarea economicã de mai
apoi (modelele „republican“ ori, mai rãu, „globalist“) care genera schim-
barea individului în factor strict economic ºi social, producând în acest
chip mediocritate în cel mai bun caz ºi încã, mai adesea, tiranie.
Deci, în acest climat de înþelegere a rostului vieþii, mai mult, ca parte
a modelului existenþial bizantin, au apãrut basmele româneºti. Era
vremea de sfârºit a Bizanþului „vãzut“. O vreme în care biruinþele au
fost puþine ºi înfrângerile numeroase, când cel mai adesea Împãra-
tul Alb a fost biruit de cel Roºu (simbol al imposturii ºi rãului). În
aceste teribile circumstanþe istorice înþelegerea bizantinã a vieþii de
care vorbisem mai devreme a pãtruns ºi s-a rãspândit între toþi cei
binecredincioºi, între toþi romanii ºi deci ºi între români.

Bizanþul ºi tot ceea ce înseamnã el a fost asimilat cu cele
nevãzute, cu lumea de dincolo întotdeauna biruitoare, iar cele imedia-
te au fost asimilate istoriei temporale ºi mai în toate chipurile, Bisericii
luptãtoare. Cã aºa stau lucrurile ne-o aratã limpede una dintre cele
mai splendide tradiþii legate de cãderea Bizanþului, de intrarea necre-
dincioºilor în Sfânta Sofia.

Preotul care liturghisea atunci când Mahomed al II-lea a intrat
cãlare în Sfânta Sofia, s-a tras într-o lature, unde s-a fãcut nevãzut
ºi acolo continuã el sã co-liturghiseascã în Liturghia cosmicã. Dar,
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la vremea potrivit lãsatã de Dumnezeu, acel preot va reapãrea ca
sã continue în chip vãzut ceea ce el desãvârºeºte în chip nevãzut.
Teroarea istoriei a fost frântã!

În acelaºi chip, fiind membrii unei comune legitime ºi organice,
ai unei „Împãrãþii“ (reflex al stãrii desãvârºite) eroii basmelor româneºti
(fie Prâslea, Ileana, Fata cea micã etc.) nu sunt factori socio-eco-
nomici ºi nu aºa sunt socotiþi, ci dupã vrednicia lor care este mai
ales duhovniceascã. În acelaºi chip, în mod firesc aceºti eroi sunt
ajutaþi în lucrul lor de puteri alternative, gata sã asiste pe cei vred-
nici (pasãrea mãiastrã, zâna cea buna etc). Este ºi aici dovada adâncii
înþelegeri pravoslavnice a rostului individului. Cãci arãta Sfântul Teo-
fan Zãvorâtul: „Nimic nu vine fãrã trudã. Ajutorul lui Dumnezeu este
întotdeauna alãturi de noi ºi gata sã se iveascã, dar el se dãruie
doar acelora care cautã ºi trudesc ºi încã mai vârtos acelora care
cãutând îºi istovesc tot talantul ce le-a fost dat ºi abia atunci, cu
toatã inima îºi înalþã glasul strigând: «Doamne ajutã-mã!»“. Aºa bas-
mele româneºti ne spun cã biruinþa vine nu în istorie, ci la sfârºitul
ei ºi cã Dumnezeu, în nesfârºita Lui înþelepciune ºi bunãtate, îi aºteap-
tã, pe toþi cei vrednici, sã primeascã desãvârºirea. 
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OPINII DESPRE OPERÃ ªI AUTOR
Am remarcat mai demult cã Alexandru Nemoianu este un inte-

lectual deosebit de sensibil ºi aceastã sensibilitate, combinatã cu un
intelect superior, bineînþeles cã a creat un om deosebit, care natural
cã înþelege ºi respectã aceastã ordine divinã universalã, în care con-
vieþuim. El înþelege probabil mai bine decît mine ºi, este mai devotat
pãrþii religioase, cunoscute, a existenþei umane, pe cînd eu sunt un re-
ligios liber ºi sunt încã pe drum spre un Dumnezeu, pe care îl numesc
Dumnezeu doar pentru cã nu sunt sigur cã acesta este numele lui ade-
vãrat. Mi-aº dori ca totul sã fie mai simplu, mai direct, dar pentru mine
nu este aºa. De asemenea, am o presimþire cã atunci cînd voi sta de vorbã
cu acel, încã necunoscut de mine, Dumnezeu ºi îmi va destãinui „secre-
tul“, „adevãrul“, voi rãmâne mut pentru întotdeauna. Alexandru Nemoianu
este un spirit desãvîrºit. El a ajuns acolo unde toþi sperãm sã ajungem,
dar puþini avem tãria ºi puritatea lui sufleteascã. Nu pot decît sã îl invi-
diez, eu care sunt încã pe drum, propriei conºtiinþe ºi îmi împãrtãºesc
voiajul, cu speranþa cã ar putea fi de vreun ajutor vreunui alt om rãtãcit,
ca ºi mine, în acest mister, în acest formidabil univers.

Dimitrie Grama, Danemarca

Universul supus reflecþiilor unui om vãdit interesat de soarta Ter-
rei este atât de vast, încât numai lectura foarte atentã îl poate, parþial,
descoperi. „Acum“, de Alexandru Nemoianu, este o carte ce se citeºte
cu mare interes ºi cu deplinã implicare filozoficã ºi civicã de toþi cei ce
au fericirea „sã le cadã în mâini“ ºi sub priviri. Politologul, gânditorul ºi
pãzitorul binelui în lume este dublat de un literat de primã mânã, ce-ºi
exercitã talentul (cald-învãluitor ºi cu mare putere de sugerare!) în fiecare
cuvânt, în fiecare rând, în fiecare paginã. Sufletul românesc — expresie
a mãsurii, a bunului simþ, a trãiniciei convingerilor, a dragostei neþãr-
murite ºi a tuturor sugestiilor cu care este investit cuvântul „dor“ — pul-
seazã ritmic ºi amplu în fiecare filã. Categoric, „Acum“ se va constitui
într-un puternic îndemn la reflecþii existenþiale, în general, naþionale, în
special.

Augustin Macarie

Alexandru Nemoianu, prin cartea sa „Întâmplãri ºi vise“, mi-a readus
în suflet dorul de acasã ºi dorul de acea „gurã a sobei“ care ne vorbea
în copilãrie prin cãldura teracotei ºi tãria vântului ce sufla prin hornuri.
Dar cartea — prin multiplele ei mesaje ºi luãri de atitudine — transmite
ºi revolta faþã de „atleþii amoralitãþii“ ºi „elitei de mahala“ care au con-
tinuat sã existe ºi dupã 1989, fãrã sã-ºi fi modificat vechea ideologie. 

Antonia Iliescu, Belgia
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