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P U B L I C A Ţ I E  P A T R I O T I C Ă

Ne apropiem cu pași mari de 
sărbătoarea centenarului Unirii tuturor 
românilor într-un stat Național, Uni-
tar, Suveran și Indivizibil, un eveni-
ment istorico-politic de cea mai mare 
însemnătate pentru toți românii.  
1 Decembrie 1918 a fost un moment 
așteptat de veacuri de întreaga 
națiune română care a făcut un efort 
inimaginabil pentru unitatea națională, 
de-a-lungul secolelor. Nu se putea realiza 
nimic în acest plan politic dacă la baza 
Unității naționale a românilor nu ar fi 
stat, din totdeauna, unitatea credinței 
creștine ortodoxe, cum se va numi mai 
târziu, unitatea credinței geto-dacilor, 
a credinței în nemurirea Sufletului. 
Unitatea credinței, pe acest pământ  
al vechii Dacii este atestată și confir-
mată de nenumărate izvoare istorice 
scrise și nescrise.

Lumea de dincolo de această lume, 
în care Sufletul va trăi veșnic, a fost, 
este și va rămâne o realitate. Întruparea 
Lui Hristos Dumnezeu, una din cele trei 
Persoane ale Sfintei Treimi, precum și 
evenimentele petrecute până la urcarea 
Sa la Cer, de-a dreapta Tatălui Ceresc, 
Dumnezeu Proniatorul, care va pune 
și temelia Bisericii creștine în ziua 
cinzecimii, prin Pogorârea Duhului Sfânt 
peste ucenicii săi, vor face ca și geto-dacii, 
prin apostolii Lui Hristos Dumnezeu, să-l 
cunoască pe Dumnezeu cel Atotputernic, 
Sfânta Treime, Maica Lui Dumnezeu, 
Prea-curata Fecioară Maria, precum și 
învățăturile curate ale Lui Dumnezeu 
propovăduite de Fiul Său. Astfel, 
prin mila Lui Iisus Hristos, Apostolul 
Andrei, cel întâi chemat, a propovăduit 
pe pământul vechii Dacii Cuvântul Lui 
Dumnezeu, devenind, pentru națiunea 
română, Apostolul ei. Pământul Daciei, 
pe care Apostolul Andrei ne-a adus 
Lumina caldă a lui Hristos și ne-a arătat 
Calea, Adevărul și Viața, a fost și este 
un pământ primitor și fertil, cu oameni 
ce aveau din stră-vechime, ca esență a 
religiei lor, aceeași credință a nemuririi 

Sufletului pe care Apostolul Andrei o 
întregește și o arată în toată lumina 
ei reală care nu este alta decât Iisus 
Hristos Mântuitorul, cel înviat a treia 
zi după răstignire, Fiul Dumnezeului 
cel Atotputernic. Acceptarea/receptarea 
ime diată a Cuvântului Lui Dumnezeu, 
propovăduit de Apostolul Andrei, la noi 
acasă, în vechea Dacie (izvoarele istorice și 
bisericești, confirmă și prezența Sfântului 
Apostol Filip în Dacia), îl va determina 
pe Sfântul Clement Alexandrinul, 
unul dintre cei mai importanți scriitori 
bisericești din primele secole creștine, să 
afirme că  „Întreaga Biserică este plină 
de aceia care, toată viața lor, meditează 
la moartea dătătoare de viață în Hristos, 
atât bărbați, cât și femei înțelepte”, 
referindu-se la geți, „un popor barbar, 
căruia nu-i lipsește gustul filosofiei, ...”. 
Or, acest fapt, relatat de un slujitor al Lui 
Dumnezeu, în secolul doi după Hristos, 
nu face altceva decât să sublinieze, o 
dată în plus, faptul că națiunea română 
s-a născut creștină, contrazicând toate 
erorile și insinuările ce afirmă contrariul 
și asta dintr-o convingere fermă și nu la 
comandă, cum s-a întâmplat în alte părți 
ale lumii. 

(continuare în pag. 5)
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Unitatea Ortodoxiei Românești = 
Unitatea Națională

Spovedanie
Doamne, nu pot să împart
Trupu-acesta în trei ţări,
că e mult prea mic şi slab
pentru-asemenea-ncercări
 
Cum să-mpart, Doamne, strămoşii
şi copiii ce îi am,
cum să-mpart o ţară-n trei
şi în două – acelaşi neam?
 
Cum să-mpart, Doamne, Moldova
și prea dulcea Bucovină
lăsând crengile de-oparte
de străbuna lor tulpină?
 
Cum să-mpart pe Ştefan vodă
ca pe-un lan tivit cu maci
când e unic ca şi munţii
în străbunii noştri daci?
 
Cum să-mpart pe Eminescu
ca pe-un râu ce curge lin
când e unic ca izvorul
ce se dăruie din plin?
 
Iartă-mă, deci, Doamne sfinte
că nu pot să mă-mpărţesc
cum ai împărţi o pâine
cu acei ce-o jinduiesc
 
Și-apoi nici nu vreau, Stăpâne,
să mă-mpart în două părţi...
răstignit pot fi chiar mâine
numai nu pe două hărţi

Numai nu pe două hărţi!
VASILE TĂRÂȚEANU

Motto: „Ceea ce aparține între-
gului, crește și se dezvoltă acum împre-
ună“. (Willy Brandt, după unificarea 
Germaniei) 

Suntem fericiți că am ajuns să fim 
generația care sărbătorește Marea Unire 
de la 1 Decembrie 1918, la Cen tenar. 
Dacă cerul idealurilor strămo șilor 
noștri a fost bântuit de norii întunecați 
ai îndoielilor sau ai neliniștilor istorice, 
azi noi ne bucurăm de un orizont al 
certitudinilor. Dacă înainte de 1918 cu 
greu ni se făcea loc pe câte un palier al 
clasificărilor, fluturându-ni-se slogane 
de tipul acelora că „am fi un popor 
fără soartă”, „decăzut din istorie” 
sau că am face parte dintre acele 
popoare care n-au avut experiențe 
statale și, ca atare, n-am fi capabili să 
ne autoguvernăm, astăzi orice statistici 
ale bătrânei Europe, nu se pot face fără 
să fim așezați și noi pe un loc onorant. 

Împlinirea României dodoloațe în 
acel fatidic an 1918, prin strângerea, 
la un loc a Basarabiei (27 martie/ 
9 aprilie), Bucovinei (15/28 noiembrie) 
și Transilvaniei (18 noiembrie/1 Decem-
brie) a reconfigurat istoric, treptat, 
o voință care zăcuse ca un zăcământ  
în sufletul neamului nostru. 

Au fost multe proiectele poli-
tice ale lumii după Marea Război 
(1914 – 1918), iar unul dintre cele 
mai viabile și mai firești a fost cel 
al Regatului României, rămas să 
reverbereze și să confirme (în bună 
măsură) de către evoluția istorică, 
până azi. 

În ansamblu, făcând o eva-
luare la scară istorică, am rămas 
în matricea firească în care s-a 
produs etnogeneza, iar toate pro- 
 vinciile noastre istorice au gra-
vitat și gravitează conivent cu  
trupul etnic al nației, chiar dacă,  
de mai multe ori, aceleași fruntarii 
ne-au fost trasate prin interiorul 
ființei noastre etnice, cu toate că se 
numea România Mare. 

Întrebându-ne, mereu și mereu, cu 
ce am putea fi noi mai buni, cu ce am 
putea noi contribui în anul Centenar 
la primenirea imaginii noastre etnice, 
gândul mă duce la protopopul Borșei, 
Alexa Anderco, cel care, după alegerea 
lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor 
al celor două Principate Române și-a 
botezat propriul fiu, cu prenumele 
Alexandru - Cuza, la anul 1869. A venit 
apoi minunatul an 1918, când acest 
Alexandru - Cuza Anderco era primar 
al Borșei de Maramureș și a fost primul 

care a arborat pe primăria comunei 
drapelul românesc. Tot el a donat 
Consiliului Național Român Comitatens 
din capitala de județ, Sighet, suma de 
100.000 de coroane  din care, acest prim 
organism românesc și-a putut acoperi 
toate cheltuielile pe parcursul celor cinci 
luni cât a funcționat editând, totodată, 
și publicația „Sfatul“, prima gazetă 
românească din Maramureș, în care 
au fost descrise toate aceste prefaceri 
românești din Maramureș.  

TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE!

Lector univ. dr. ILIE GHERHEȘEDITORIAL
Generația Pro Centenar

Sarbatori binecuvântate!
La multi ani, iubiti români!
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La Sfatul Domnesc putea să participe şi boierul care era 
îndestulat cu dregătoria de mare agă. Această boierie avea, 
îndeobşte, o demnitate militară. În timpul domniei lui Ştefan 
Surdul, între lunile decembrie 1591 şi martie 1592, această 
dregătorie a fost deţinută de însuşi Mihai viitorul Voievod. 
Revenind la perioada de început a domniei lui Mihai 
Vodă, un document emis la 26 martie 1594 de cancelaria 
domnească din Bucureşti este semnat în calitate de mare 
agă  de Stroe Buzescu33. Mai târziu această dregătorie a fost 
ocupata de căpitanii Farcaş şi Leca Racotă34.

Armaşul mare comanda artileria şi executa poruncile 
şi pedepsele domneşti. Se îngrijea de arsenalul armatei 
şi administra închisorile de la ocnă. În perioada care face 
obiectul cercetării noastre exista un armaş şi pe lângă 
marele ban al Craiovei. Cel care deţinea dregătoria de mare 
armaş avea în subordine armăşeii. În Sfaturile Domneşti 
ale lui Mihai Vodă au ocupat această funcţie de mare armaş 
Necula, Udrea Băleanu, Radu Scurtu şi Sava35.

Marele portar nu era un boier de Divan. Din această 
cauză nu apare la întrunirile Sfatului Domnesc. Principala 
sarcină a marelui portar era să îngrijească de oaspeţii străini, 
emisarii care soseau la Palatul Domnesc. Portarul se ocupa 
de cazarea acestora, le asigura masa şi îi anunţa în audienţă 
la Domn. În activitatea sa, marele portar era ajutat de o 
mulţime de portari şi portărei. Cel mai cunoscut mare portar 
din timpul domniei lui Mihai Vodă a fost Mihul36. Mai 
sunt amintiţi şi alţi boieri care s-au îndeletnicit cu ceastă 
dregătorie precum Radu, Stan şi Voicilă37.

Dintre cei doisprezece dregători care au intrat în 
componenţa primului Sfat Domnesc al lui Mihai Vodă unul 
era albanez, Nicolae Coci38, patru erau valahi, Mitrea din 
Hotărani, Andrei Hatmanul, Sîrbu din Cerneţi, Udrişte 
şi şapte greci, Manta, Andronic, Mihalcea, Dumitrache, 
Hasanache, Tudorache şi Pană39.

Merită menţionat faptul că marele sluger Tudorache, 
marele spătar Dumitrache, marele ban al Craiovei Andronic 
din primul Divan al lui Mihai Vodă şi Ioan marele spătar 
al lui Nicolae Pătraşcu erau fiii lui Mihai Cantacuzino-
Şaitanoglu, deci veri primari cu marele Voievod. De 
asemenea, Dragomir, fratele Doamnei Stanca şi fiii acestuia 
Balea şi Mandea vor activa în Sfaturile Domneşti, din acest 
timp, în calitate de mare stolnic şi respectiv mare spătar şi 
mare comis.

Cu o lună înainte de declanşarea răscoalei împotriva 
otomanilor – 13 noiembrie 1594 – Mihai Vodă a făcut impor-
tante schimbări în Divan numind boieri apropiaţi şi devotaţi 
în locul celor care nu împărtăşeau politica Domnului. Astfel 
au primit dregătorii Ivan (Ioan) Norocea, Teodosie Rudeanu, 
autorul cronicii oficiale a Domniei, Radu Florescu, Radu 
Buzescu, Calotă Bozianu, Stroe Buzescu40, Radu Şerban, 
Preda Buzescu41. Andrei Hatmanul a fost înlocuit în funcţia 
de mare logofăt cu Miroslav42. Din luna decembrie 1595 
dregătoria de mare logofăt îi va reveni lui lui Chisar din 
Leoteşti43. În anul 1596 Mihai Vodă a descoperit un complot 
împotriva lui din care făcea parte şi marele logofăt Chisar 
care va fi acuzat de „hiclenie”. Trădătorul va fi executat la 
sfârşitul lunii august 1596 împreună cu fiul său. Dregătoria 
pe care o cârmuise va fi preluată de Teodosie Rudeanu44.

Voievodul Valahiei va rămâne consecvent luptei de 
eliberare a ţării de sub dominaţia otomană, aderând din 
proprie iniţiativă la Liga Sfântă. Având în vedere acest 
nobil ţel, Mihai Vodă va atrage în jurul lui boieri devotaţi, 
dornici să-l urmeze necondiţionat. Se poate observa că 
Sfatul Domnesc al Valahiei din anul 1597, de pildă, va fi 
diferit în ceea ce priveşte componenţa, faţă de cel din anul 
1593. Nu excludem opinia că Mihai Vodă a avut unele 
obligaţii pecuniare faţă de unii dintre boierii numiţi în 
primul Divan, din care cauză a fost nevoit să le împartă 
dregătorii. În Sfaturile Domneşti următoare mulţi dintre 
componenţii primului Divan nu mai au fost prezenţi. În anul 

1597 întâlnim în Divan următorii dregători: Manta mare 
ban al Craiovei, Ivan Norocea mare vornic, Teodosie din 
Ruda mare logofăt, Stoichiţă Râioşanu din Strâmba mare 
vistier, Negre (Negrea) mare spătar, Radu Florescu mare 
comis, Stroe Buzescu mare stolnic, Şerban din Coiani mare 
paharnic, Preda Buzescu mare postelnic, Radu Buzescu 
mare clucer45. De asemenea, printre dregătorii apropiaţi de 
Mihai Vodă se întâlnesc Dragomir cumnat cu Voievodul şi 
Stănilă din Vâlcăneşti, fratele lui Dumitru, primul soţ al 
Doamnei Stanca.

(va urma)
Note:
33. Ibidem, p. 51.
34. Ibidem, p. 425, 503, 554.
35. Ibidem, p. 111, 211, 417, 430, 487, 495.
36. Ibidem, p. 353, 370, 495.
37. Ibidem, p. 5, 55, 135, 403.
38. În luna mai 1583 Nicolae Coci a fost numit de Alexandru 

cel Rău în funcţia de “locţiitor” al marelui ban al Craiovei. Titularul 
acestei dregătorii era din 8 februarie 1593 Andronic Cantacuzino. 
După unele pareri, fiica lui Nicolae Coci, Marga, a fost mama lui 
Vasile Lupu domnul Moldovei. O altă opinie lasă să se înţeleagă 
faptul că Nicolae Coci a murit la Târgovişte în anul 1611, pe locul 
unde a fost construită Mănăstirea Stelea şi că a fost tatăl lui Vasile 
Lupu (N. Iorga, Istoria..., p. 106, n. 3; N. Stoicescu, op. cit., p. 
45). Vezi Ion Eremia, Relaţiile externe ale lui Vasile Lupu (1634-
1653), Ed. Cartdidact, Chişinău, 1999, p. 11, 13.

39. În afara Divanului au rămas boieri cunoscuţi pentru 
dregătoriile pe care le-au avut în timpul domniilor anterioare: 
Danciu tatăl lui Matei Basarab, mare vornic al lui Ştefan Surdul 
şi Alexandru cel Rău, Dan Danilovici vistierul lui Ştefan Surdul, 
Chisar mare logofăt, Petru mare spătar care l-au slujit pe Mihnea 
Vodă şi Miroslav marele logofăt al lui Alexandru Mircea (vezi P. 
P. Panaitescu, op. cit., p. 70). Vezi tabelul cu membrii Divanelor 
lui Mihai Vodă.

40. D.R.H., XI, p. 141, 163, 166.
41. Ibidem, p. 134, 163, 166.
42. Ibidem, p. 145, 147, 151.
43. Ibidem, p. 186, 190, 191.
44. Ibidem, p. 277, 278, 280.
45. Ibidem, p. 267, 271, 330.

Divanul Domnesc  (II)
Prof. MARIN ALExANDRU CRISTIAN,
doctor în istorie

După cum se știe SUA în acord cu NATO au decis 
întărirea apărării și capacității de reacție rapidă în spațiul de 
interes al Europei de Est și Țărilor Baltice prin trimiterea unor 
disponibilități militare, armament greu și celebrele avioane 
F-22. Avioanele multirol F -22 cu tehnologie Stealth fac parte 
din categoria avioanelor invizibile (nedetectabile de radar) 
de supermanevrabilitate. Superioritatea lor constă în faptul 
că pot intercepta semnale inamice, folosi arme electronice 
și executa misiuni de luptă aer-aer/aer-sol, constituind 
componenta critică a forțelor aeriene tactice americane.

Trebuie, totuși, spus adevărul: într-un război modern în 
care superioritatea tehnologică militară nu este revendicată de 
un singur stat (putere) avioanele F-22 (Rapter) sunt inofensive.

Departamentul de Apărare al SUA în acord cu Congresul 
american au interzis producerea avioanelor multirol F-22, 
încă din 2009 că urmare a costurilor ridicate, a lipsei 
misiunilor aer-aer precum și a întârzierii programelor 
operaționale din generația a cincea ruso-chinezească. Pe 
scurt F-22 sunt avioane de productie ruso-chinezească  
îmbunătățite de americani. Astfel, în 2009 s-a luat decizia 
încheierii producției de avioane F-22. Ele au mai fost folosite 
în zone fără dificultăți strategice pentru operațiuni fulger 
și chirurgicale. Au devenit cunoscute opiniei publice fiind 
populare dar mediile specializate știu că reprezintă doar 
niște drone depășite de mult de avioanele F-35 cu o viteză 
mult mai mare tot cu tehnologie Stealth (invizibile) și care se 
produc pe bandă rulantă, costurile sale fiind mult mai ieftine. 
Avioanele F-35 ( Lightning II) sunt produse în SUA și Marea 
Britanie și fac parte din Programul Joint Strike Fighter. Ele 
sunt cu adevărat sofisticate și periculoase, fiind concepute  
ca bombardiere strategice cu un singur motor, nedectate de 
radar, de care beneficiază și infanteria militară marină a SUA 
putând fii utilizate în Triada Nucleară (interceptare distrugere 
- navală-aeriană-terestră, sincronic). 

Strategia apărării graduale și geostrategice este aplicată și 
în acest context de securitate nou.

La categoria blindate, NATO a adus tancul american 
Abrams, care va lupta alături de cel românesc, TR-85M1. Pot 

ele face faţă celor ruseşti? Cele mai bune şcoli de blindate 
din lume sunt cele ale Germaniei şi Rusiei, sunt de părere 
specialiştii... Oficial, cele mai moderne tancuri sunt M1 
Abrams (SUA), Challanger (Anglia), Leclerc (Franţa), 
Leopard (Germania), Merkava (Israel) şi T-90 (Rusia). 
Pe lângă ele s-a strecurat nu demult şi TR-85M1, tancul 
românesc. 

Marea Britanie a dezvoltat începând cu anul 2000 un 
nou sistem de rachete. Cel mai performant este Aerospațial 
ANS (Supersonic Antiship Missile).  Este vorba de rachete 
cu tehnologie stealth antinavale nedectate de radar și care 
au obținut clasificarea de cel mai înalt grad de securitate în 
rezistența rachetelor la ECC (Electronic countermeasures/
Contramăsuri electronice) și dispozitive capcană folosite în 
ofensiva antiaeriană. Raza acestor rachete este de 180 km. 
Sunt arme supersonice cu viteză foarte mare care reduc la 
maximum riscul de interceptare.

O altă rachetă tactică de mare capabilitate folosită în 
marina militară a UK este ASTER. Este vorba de un sistem 
aerodinamic convențional de control care poate intercepta 
și distruge alte rachete. El reprezintă un sistem de rachete 
cu acțiune combinată și multiple tințe având o viteză (high 
speed) de 800 m/s. De asemenea un sistem de mare precizie 
care poate efectua bombardamente devastatoare este MLRS 
(Multiple Launch Rockets System). Fiecare rachetă poate 
produce 50 bombe capabile să distrugă tancuri de top.  
Acest sistem poate ghida rachete către țintele inamice în 
număr de 12/minut pe o rază de 30 km. Costurile reduse ale 
acestei rachete asigură viitorul ei și a armelor navale ,,de 
suprafață”. Trebuie știut că o rachetă cu adevărat performantă 
este produsul industriei de Apărare iar ea odată scoasă din 
producție devine o armă second hand ca urmare a costurilor 
ridicate sau a lipsei de performanță (absența unor misiuni 
tactice, întârzierea programelor necesare operaționalizării, 
etc.), ca în cazul F- 22.

Iata că statele dezvoltate din cadrul NATO au nu doar 
avioane invizibile care folosesc tehnologie stealth ci și rachete 
invizibile care sunt mai puțin cunoscute de opinia publică.

Marea Britanie a dezvoltat de asemenea sisteme 
tehnologice aeriene de tip tactic antiradar. Întrebarea care 

se pune este când vor fi ele folosite? Este ofensiva rusă o 
amenințare strategică de primă linie pentru NATO?

Cert este că Rusia este determinată în a începe ofensivă 
militară. Generalulul Iabukov nu a făcut întâmplător declarația 
cu privire la trimiterea de trupe la granița NATO și instalarea 
de rachete nucleare în regiunea Kaliningrad. Generalul 
Iabukov este directorul Direcției de Inspecție militară a 
Trupelor din MAN rus. Deci el are ca atribuție inspectarea 
trupelor, astfel că după ce au trecut exact cele două luni de 
mobilizare a rezerviștilor armatei Federației ruse s-a primit 
raportul de evaluare care simplifică drumul către o decizie 
militară privind poziționarea armatei ruse într-o primă etapă, 
fapt conținut în anunțul acestui general.

Este clar că zona euroamericană și cea euroasiatică 
au intrat într-o nouă etapă de polarizare în procesul de 
competiție și confruntare. Șocul economic dat de Grecia  
Uniunii Europene țară aflată deja într-un mariaj public cu 
Federația Rusă, configurează evoluțiile unui scenariu de 
război asimetric practicat de Rusia.

Rachetele nucleare rusești pot străpunge scuturile 
antirachetă cele mai puternice, conform propagandei de la 
Moscova însă riscul cel mai mare nu este acesta.

Superioritatea tehnologiei militare a NATO dar și a SUA 
al cărui buget de Apărare și cheltuieli militare de război 
depășește cu mult orice altă contraputere este eclipsatș de o 
posibilș nouș crizș economicș europenș devenitș mondialș în 
contextul globalizșrii moderne. Adepții totali ai superiorității 
militare a NATO nu au luat în considerare factorul economic 
care poate submina capacitatea generală a statelor de susținere 
pe termen lung a unui conflict neconvențional.

Totodată, trebuie să ne gândim că schimbările economice 
și politice din interiorul UE și amenințările geostrategice au 
scopul de a ține în șah politica de securitate activă a NATO.

Cum am spus, dacă războiul economic și politic de tip 
strategic are efectul scontat prin distrugerea (coruperea) 
inamicului din interior folosirea armelor convenționale 
devine inutilă.

Amenințarea nucleară face parte din planul de descurajare 
nucleară având un rol defensiv și nu ofensiv. Țintele propriu- 
zise sunt strategice iar consecințele directe pentru populație 
sunt economice.

Scenariul războiului total trebuie privit ca ultima carte pe 
care o poate juca Rusia și numai în contextul unei escaladări 
groso-modo a acțiunilor Occidentului.

SUPERIORITATEA TEHNOLOGICA A NATO ȘI RISCUL ECONOMIC
 SEBASTIAN SÂRBU, scriitor
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REPERE BIOGRAFICE
Din Societate mai fac parte actuali şi 

foşti şefi de state, primi miniştri, miniştri, 
deputaţi, senatori, episcopi, mitropoliţi, cardi-
nali, ambasadori, universitari, teologi, istorici, 
scriitori, intelectuali de mare prestigiu, 
cunoscuţi pentru promovarea valorilor creştine 
şi europene. Societatea organizează importante 
reuniuni ştiinţifice internaţionale pe tema 
unităţii spirituale europene. Participarea lui 
Mihail Diaconescu la reuniunile Comitetului 
Ştiinţific European al Societăţii Ad Fontes.  
Alle Fonti Dell‘Unita D’Europa este deosebit 
de activă.

Mihail Diaconescu a fost primit în Comitetul 
Ştiinţific European al Societăţii Ad Fontes. Alle 
Fonti Dell‘Unita D’Europa la recomandarea 
Excelenţei Sale Monseniorul Jean-Claude 
Perisset, Arhiepiscop titular de Justiniana Prima, 
fost nunţiu apostolic în România, ulterior decan 
al corpului diplomatic acreditat la Berlin.

Criticii şi istoricii literari de cele mai diferite 
orientări sunt de acord că îmbinarea specifică 
de date documentare, flux narativ plin de 
tensiune dramatică, descrieri pitoreşti alternând 
cu cele fantastice, dezbateri morale, simboluri 
etnospirituale şi particularităţi stilistice din 
romanele lui Mihail Diaconescu au marcat 
profund şi definitiv evoluţia prozei artistice 
româneşti.

Tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei (vol. 
I, Teologie şi estetică; vol. II, Ipostazele artei), pe 
care l-a publicat în 1996, este o lucrare realizată 
pe o largă bază interdisciplinară. El nu are o 
anticipare în ştiinţa românească şi europeană. 
Adoptarea metodei dialectico-speculative, am-
ploarea viziunii, spiritul analitic, dar îndeosebi 
structurarea sistematică şi integratoare a fiecărei 
expuneri asigură perspectiva transdisciplinară a 
demonstraţiilor. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită 
a acestui tratat, apărută în 2009, cuprinde cinci 
capitole noi precum şi 112 planşe color imprimate 
pe hârtie cretată, apte să ilustreze principiile 
teoretice expuse. Acest tratat a fost distins cu 
Premiul pentru Filosofie Mircea Florian al 
Academiei Române.

Prefaţa Terra mirabilis la albumul de 
artă Biserici şi mânăstiri ortodoxe. Orthodox 
churches and monasteries Romania (1998) este 
o ilustrare a tezelor şi demonstraţiilor cuprinse 
în Prelegeri de estetica Ortodoxiei. Creaţiile 
artistice realizate în istoria Ortodoxiei româneşti 
sunt interpretate stilistic şi estetic pe o largă bază 
documentară, comparatistă şi teologică.

O altă aplicaţie a principiilor teoretice 
afirmate în tratatul Prelegeri de estetica 
Ortodoxiei se află în amplul album monografic 

pe care Mihail Diaconescu l-a intitulat Lainici, 
capodoperă a artei româneşti şi europene (2011). 
Istoria mânăstirii Lainici, arhitectura originală 
de inspiraţie neobrâncovenească a bisericii mari 
Izvorul Tămăduirii, dar mai ales frescele ei 
realizate de pictorul Grigore Popescu-Muscel, 
una dintre cele mai importante personalităţi 
din evoluţia culturii române şi europene, sunt 
discutate din perspectivele oferite de teologia 
dogmatică şi liturgică ortodoxă, istoria artei 
bizantine şi postbizantine, teoriile estetice 
construite de Mihail Diaconescu şi critica de artă.

Tratatul Istoria literaturii daco-
romane (1999; ediţia a II-a 2013) 
este o sinteză ştiinţifică cu caracter 
fundamental, unică în cultura 
română şi europeană. El constituie 
o noutate într-un domeniu de strictă 
actualitate datorită prezentării scrii-
torilor dacoromani de valoare uni-
versală din secolele I-VI – Aethicus 
Histricus, Sfântul Ioan Cassian, 
Sfântul Niceta de Remesiana, 
Sfân  tul Dionisie Smeritul şi Areo-
pagitul, Leontius Byzantinus, Ioan 
Maxentius şi alţii. Aceştia sunt 
incluşi în programele analitice 
ale cursurilor de literatură română 
pentru licee şi facultăţile de filologie.

Volumul Antologie de literatură 
dacoromană. Texte comentate publi-
cat în 2003 la Casa de Producţie şi 
Editură Corifeu este o completare 
necesară la tratatul Istoria literaturii 
dacoromane.

Textele antologate şi prezentările 
care le preced sunt în măsură să 
demonstreze rolul catalizator al 
operelor literare dacoromane în 
timp, de-a lungul civilizaţiei umane. 
Prin mesajul moral şi constanta lor 
creştină-ortodoxă, aceste lucrări 
poartă în lume sufletul (paideuma) 
poporului român încă de la 
începuturile sale.

Volumul Farmecul dialecticii 
şi fenomenologia narativă (2001)  
conţine teoriile lui Mihail Diaco-
nescu despre roman, natura specifică 
a epicului şi „fenomenologia nara-
tivă a spiritului românesc”.

Ca scenarist şi regizor de filme 
documentare Mihail Diaconescu a 
realizat serialul Dobrogea creştină.
Harta spirituală în 13 episoade a 
câte 30 de minute fiecare. Serialul a 
fost difuzat la Postul de Televiziune 

România de Mâine din Bucureşti în perioada octombrie 
2006-februarie 2007 (la cererea publicului unele episoade au 
fost difuzate de mai multe ori).

Pentru romanele sale, pentru tratatul Prelegeri de estetica 
Orotodoxiei, pentru lucrările de istoria literaturii şi pentru 
filmele documentare dedicate mânăstirilor româneşti dintre 
Dunăre şi Mare, Mihail Diaconescu a fost distins cu Crucea 
Dobrogei (Crucea Sfântului Apostol Andrei) acordată de 
Arhiepiscopia Tomisului. De-a lungul afirmării sale literare, 
teoretice şi ştiinţifice Mihail Diaconescu a primit, de asemenea, 
nume- roase alte distincţii, premii, diplome, titluri şi medalii.

În tot ceea ce a scris, Mihail Diaconescu a militat în mod 
consecvent, cu argumente artistice, teologice, filosofice, morale 
şi politice pentru unitatea europeană, pe care o pune în relaţie 
cu ceea ce este reprezentativ şi convergent în specificul spiritual 
al diverselor popoare de pe continentul nostru, cu imperativele 
istorice ale epocii în care trăim şi cu valorile creştine. Fiind un 

autentic reprezentant al valorilor naţionale ale 
românilor, Mihail Diaconescu este, totodată, 
un spirit european exemplar. Personalitatea 
şi opera lui Mihail Diaconescu sunt obiectul 
unor ample prezentări în numeroase lucrări de 
critică şi istorie literară precum şi în dicţionare 
de autori elaborate în România şi în alte ţări.

Cele mai importante dintre aceste lucrări 
sunt volumele monografice: Gh. Bulgăr, Stil 
şi artă literară în proza lui Mihail Diaconescu 
(Bucureşti, 200l; Ediţia a II-a, Cu un Cuvânt 
înainte de Liviu Bulgăr, Bucureşti, 2004); 
Valeriu Filimon, Critica arhetipală şi 
fenomenologia narativă (Bucureşti, 2004); 
Theodor Codreanu, Mihail Diaconescu. 
Fenomenologia epică a istoriei româneşti 
(Bucureşti, 2004); Preot Prof. Univ. Dr. 
Dumitru Radu, Fundamentele teologice ale 
fenomenologiei narative (Constanţa, 2005); 
Ilie Barangă, Noi contribuţii bibliografice 
la studiul operei lui Mihail Diaconescu, 
Cu o introducere Bibliografia ca operă, de 
Ion Stoica, Director al Bibliotecii Centrale 
Universitare Bucureşti (Oneşti, 2009);  Ilie 
Bădescu, Drama istorică a omului creştin 
în literatura lui Mihail Diaconescu, De la 
so- ciologia literaturii la fenomenologia 
narativă, Contribuţii antropologice (Oneşti, 
2010); Monica Duşan, Simbolic, metafizic şi 
monumental în proza lui Mihail Diaconescu 
(Oneşti, 2014); Rodica Subțirelu, Mihail 
Diaconescu, în colecția Personalități contem-
porane (București, 2015); Aurel V. David, 
Națiunea în stare de veghe. Note și comentarii 
sociologice la romanul Marii Uniri (Onești, 
2017).

Pentru Părintele Dumitru Stăniloae 
romancierul, esteticianul şi istoricul literar 
Mihail Diaconescu este „cel mai reprezentativ 
scriitor al spiritualităţii româneşti, începător al 
scrisului nostru viitor”.

Academia DacoRomână, prin Decizia 
Senatului l-a propus pe Mihail Diaconescu la 
Premiul Nobel pentru literatură – 2013.

Sfîrșit
REDACȚIA

Societăţile cultural-patriotice mai jos semnate au 
luat act cu indignare de faptul că la Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca s-a organizat o 
expoziţie intitulată „Coronatus in Regem Hungariae”, în 
colaborare cu Muzeul Naţional al Ungariei, faptul fiind 
perceput ca o sfidare jignitoare la adresa românilor, chiar 
în preajma sărbătorii naţionale a României şi a debutului 
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. Există, aşadar, o 
serie de întreprinderi care în anumite contexte nu pot fi 
percepute decât în mod clar o ofensă la adresa sensibilităţii 
naţionale. Este ca şi cum chiar de ziua naţională a Ungariei, 
noi, românii, am organiza la Budapesta o expoziţie cu 
ocuparea Budapestei de către Armata Română în 1919. 
De aceea afirmaţia organizatorilor cum că „Expoziţia 
este o manifestare multiculturală de excepţie pentru 
istoria Europei Centrale în ultimul mileniu, iar realizarea 
şi itinerarea ei reflectă relaţiile cordiale între instituţiile 
de cultură implicate...” este cel puţin ridicolă şi goală 

de conţinut. Relaţiile cordiale între aceste instituţii ar fi 
avut acoperire dacă Muzeul Naţional al Ungariei ar fi 
colaborat, acum, în preajma Zilei Naţionale a României, la 
o expoziţie cu acest eveniment care reprezintă un act măreţ 
al statalităţii noastre. Şi Ungaria are atâtea documente care 
ar reflecta momentul Marii Uniri de la 1918, documente 
care să reflecte adevărul istoric şi nu adevărul măsluit, cum 
s-a organizat nu demult la Budapesta (şi poate fi văzută) 
o expoziţie care glorifică acţiunile Diviziei Secuieşti 
în Transilvania anului 1919, fără a arăta numeroasele 
atrocităţi săvârşite de această formaţiune armată în 
Transilvania. Ungaria încearcă astfel să lupte din răsputeri 
nu pentru un viitor mai bun, ci pentru un ...trecut mai bun.

Faptul că o instituţie importantă a statului român 
nu dă startul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri 
cu o expoziţie pe măsura acestui eveniment, ci cu un 
pas care loveşte în însăşi demnitatea pe care o dorim 
desfăşurării acestui Centenar, reflectă, din păcate, 

imaginea jalnică a unei instituţii româneşti de stat în 
derivă. Cine şi-ar fi putut închipui acest demers, chiar 
de la o instituţie care îşi are ca patron Istoria? Privind 
mai departe, această stare de lucruri reflectă şi deriva 
în care se află guvernarea ţării, cu asigurarea unor 
astfel de instituţii cu fonduri pentru (re)organizare 
şi (re)construcţie şi cu personalităţi veritabile şi 
competente la conducerea lor.

Protestăm împotriva acestei ofense şi solicităm 
Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei să retragă 
imediat această expoziţie şi să organizeze alta, dedicată 
Marii Uniri, eventual chiar cu colaborarea Muzeului 
Naţional Maghiar, instituţie de altfel onorabilă şi de la care 
aşteptăm paşi de adevărată cordialitate.

Societatea Cultural-Patriotică 
„Avram Iancu” din România
Despărţământul Cluj al Astrei

Fundaţia Culturală „Carpatica”
Societatea Cultural-Ştiinţifică 

„Virtus Romana Rediviva”
Societatea Culturală PRO Maramureş „Dragoş Vodă”

Federaţia Naţională a Românilor Persecutaţi Etnic 
„Pro Memoria 1940-1945” 

PROTEST PRIVIND EXPOZIŢIA CU COROANA UNGARIEI 
LA MUZEUL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

O MARE SĂRBĂTOARE A CULTURII ROMÂNE
MIHAIL DIACONESCU - 80 (II)
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ILIE GABRA, doctor în filosofie

GLASUL MISTERIOS AL CLOPOTULUI
Am fost, recent, martorul unui eveniment dintr-un 

sat din enclava religioasă a Blajului, când preotul unei 
noi parohii își exprima bucuria confecționării unui 
clopot de bronz și argint, de câteva tone, pentru noul 
lăcaș de cult. Am căutat să pătrund în taina acestei 
bucurii, generată de noul clopot, cel mai important 
element constitutiv al unei biserici, menit să imprime 
încă o voce distinctă în marele concert universal al 
clopotelor din țara noastră, care ne adună pe toți prin 
farmecul lor. Pentru că trei izvoare sacre, care se 
armonizează reciproc, dau substanță spirituală unei 
comunități confesionale: preotul, biserica și clopotul. 
Pentru că oricare ar fi forța ideatică și profetică a 
preotului, oricare ar fi imaginile pictate ca obiect de cult 
pentru a fi adorate în taină, fără glasul clopotului toate 
aceste simboluri seculare nu vor putea fi dezvăluite 
în completitudinea lor. Această misiune sacră o poate 
realiza doar clopotul prin cântecul său misterios.

MOMENTELE CARDINALE ALE COMUNITATII
Copil fiind într-un sat transilvan de pe Târnava 

Mare, am fost stăpânit de sunetul puternic și magic 
al celor două clopote, unul mare de câteva tone și 
unul mic, ambele dotate cu funii de cânepă pentru 
„tragerea“ lor, pentru glasul divin, în tonurile dictate 
de momentele cardinale ale comunității. Cele două 
clopote, de bronz și argint, prin ecoul dealurilor care 
străjuiau existența lor seculară, însuflețeau întreaga 
suflare a satului, făcând legătura miraculoasă dintre 
cer și pământ, înspre răsărit și apus, înspre miază-zi 
și miază-noapte. Răsunetul tainic al clopotului mic, 
comunica în armoniile lui cele mai pătrunzătoare o 
misiune sacră, care brăzda văzduhul, cu încărcătura 
bucuriilor și durerilor oamenilor. Leagănul vastului 
său auditoriu era chemat la trăirea venirii pe lume a 
unui nou copil, care îndestula setea de fericire nu doar 
a tinerilor părinți, ci a tuturor, privirile lor fiind întoarse 
de la nimicniciile cotidiene la bucuriile obștei. Glasul 
clopotului mic anunța lacrimile sfâșietoare ale trecerii 
în altă lume a unui copil, precum și suspinele satului 
rămas mai sărac în strălucirea constelației copiilor 
veniți pe lume. Clopotul mic anunța sărbătoarea 
botezului noului născut trimis într-un vremelnic exil 
pe pământ de logosul universal, cum se exprima 
Mircea Eliade, ne chema la lecțiile de religie 
creștină. Trăiam în satul natal, vibrațiile clopotului 
mare care chema la slujbele duminicale și ale altor 
sărbători pe bărbații și femeile din rangul substanțial 
al obștei, cu acorduri creștinești, dornici de pace și 
bună înțelegere. Clopotul mare bătea la prinderea în 
inelarul feciorului și alesei sale, în fața altarului, în 
momentul sacru al unirii inimilor într-o nouă familie 
creștinească. Dar văzduhul răsuna, parcă printr-un 
glas al durerii, adunând lacrimile și suferințele tuturor, 
într-o solidaritate sacră și când rămășițele pământești 
ale unui tată, ale unei mame erau date vieții veșnice. 

Clopotul parcă ne consola și ne conferea tăria rezistenței 
în fața răului acestei lumi. Așa cum afirma Dante 
Aligheri, autorul „Divinei Comedii“: omul trecător pe 
pământ se simte aprins de un sentiment nespus de trist 
când el aude în depărtare glasul clopotului care pare că 
plânge ziua care moare (pr. Vasile Bălănescu, Raiul și 
frumusețea lui).

CLOPOTUL și ISTORIA NEAMULUI
În momentele de luptă cu valurile strămoșești, ale 

patriei cuprinse de nesiguranțe și pericole, clopotele 
s-au ridicat în susținerea conștiinței neamului zdrobit 
și lipsit de speranță. Când în timpul celor trei imperii 
care au subjugat țara și când au fost demolate sute 
de biserici, mai ales ortodoxe, când preoții au fost 
torturați și trimiși la canalul din Dobrogea, țăranii au 
îngropat clopotele pentru a nu fi topite și s-au luptat 
cu furci, topoare și coase pentru salvarea bisericilor 
și a clopotelor. Iar în vremurile de tristă amintire ale 
tragerii pe roată a conducătorilor revoluției lui Horia, 
sau când a fost decapitat de către Sultanul imperiului 
otoman Constantin Brâncoveanu împreună cu cei patru 
copii ai săi, acuzat de apărarea religiei strămoșești, 
toate clopotele bisericilor țărilor românești au susținut, 
prin hăuitul sunetelor, lugubra și funebra durere care 
a cuprins sufletele indignate din câmpiile, dealurile și 
munții noștri, la fel de răzvrătiți. La cumpăna dintre 
ani toate clopotele satelor și orașelor românești au 
făcut legătura dintre pământ și cer, revărsând conștiința 
eternității și rațiunii, ca și întregul spectacol al naturii, 
al amintirilor și emoțiilor sacre, al sensurilor celor mai 
intime, ca într-un imn ceresc desăvârșit. La cele patru 
posturi de peste an, Postul Paștelui, Postul Crăciunului, 
Postul Sfintei Marii și Postul Sfinților Apostoli, 
clopotele anunță și susțin înobilarea impactului 
sufletesc, unitatea de neam românesc. Când deasupra 
satului se răzvrăteau norii negri, anunțând dezlănțuirea 
unei furtuni dezastroase, clopotele se încrâncenau să 
bată fără încetare pentru deblocarea norilor și liniștirea 
cerului. Și, totdeauna, sunetele clopotelor erau însoțite 
de predicile de cinstire și apărare a Sfintei Cruci, care 
simbolizează biruința împotriva răului, semnul salvării 
și păcii, al vieții fericite, al aspirației pentru o viață 
eternă. N-am putut uita cataclismul petrecut în urmă cu 
câteva decenii când dealurile care înconjurau și apărau 
satul natal de învolburările naturii, s-au întors cu fața 
cealaltă, cea a negației astrale, alunecând peste casele 
oamenilor, oprindu-se, ca printr-un miracol, la gardul 
bisericii din mijlocul satului, în timp ce clopotul mare 

și clopotul mic, care au supraviețuit în turla bisericii 
băteau fără încetare, cutremurând întregul văzduh. 
Biserica satului și-a continuat viața până astăzi, ca un 
triumf misterios asupra naturii dezlănțuite. Și, precum 
sună legenda vie, numai sunetele mărețe ale clopotelor 
au schimbat destinul satului, au impus ca o armonizare 
sacră relațiile între pământ și cer. Clopotul este „Vox 
Domini“, adică glasul ce străbate armonia între cer și 
pământ, peste ape și pământuri, peste valurile mări ale 
lumii. „Lăsându-ne copleșiți de farmecul lui, sufletul 
nu mai crede că ar mai putea asculta un sunet mai 
real decât acest glas divin, care după Platon cântă așa 
de melodios în inima omului“. Suntem mai săraci, o 
spune tot Platon, și în suferință, când sunetul clopotului 
întoarce privirile noastre de la mizeriile prezente spre 
ale îndrepta către bunurile eterne.

CLOPOTUL FIULUI RISIPITOR
S-a întâmplat într-un sat de pe meleagurile 

argeșene. Când un țăran sărac s-a trezit cu o mare 
moștenire în dolari de la fratele său, plecat în lume 
după primul război mondial. Unicul său fiu, care 
nu își găsise un rost până la 30 de ani, tăind frunze 
la câini, cum se zicea în urbea sa, a pus mâna pe 
moștenirea tatălui și s-a făcut nevăzut. Tatăl său, după 
speranțe părintești zadarnice și căutări neîmplinite, 
ani și ani, s-a gândit la cel mai grav lucru, făcându-i 
slujbe bisericești ca pentru o ființă dragă trecută în 
lumea veșnică. Fiul său a colindat prin Europa și 
America într-o viață aventuroasă, uitând de satul său, 
de prietenii copilăriei sale, care își găsise rosturi de 
supraviețuire, uitând inclusiv de tatăl său până și-a 
cheltuit întreaga moștenire. A ajuns într-un final trist 
să trăiască din cerșit, să doarmă prin catacombe, cu 
veșminte zdrențuite și încălțări de lemn obținute din 

mila oamenilor. Într-o zi tatăl său, uitat în bătrânețile 
sale, vlăguite de orice ideal, s-a trezit la poarta casei, 
în care ploua ca afară, cu un cerșetor spășit. A deschis 
portița și și-a recunoscut fiul dispărut, după cele două 
alunițe de pe obrazul stâng. S-a prăbușit în fața porții 
deschise și, trezindu-se după multe clipe de cutremur 
sufletesc, a mai apucat să spună „te credeam mort, 
copile“. Iar la prima duminică, preotul satului care slujea 
de trei decenii aici și care trăia alaturi de credincioșii săi 
toate momentele de fericire și de durere ale acestora, i-a 
făcut o slujbă nu de pomenire,  ci de regăsire de către 
fiul risipitor a satului natal. Slujba la care a participat 
întreaga suflare a satului, a fost susținută de sunetele 
clopotului mare, cu ecouri prelungite și sacre, dominând 
întregul văzduh ca la facerea lumii.

* * *
Clopotul a fost adulat în scrierile istoriei religiilor, 

l-am numit și pe Mircea Eliade, în slovele poeziei 
clasice românești, l-am numit și pe Octavian Goga, 
în incantațiile marilor simfonii ale lui George Enescu. 
Clopotele cu sunetele lor sacre și eterne se aud mereu, 
mereu, mereu însoțind marile ceremonii ale bisericilor 
românești de pretutindeni. Și glasul lor secular, 
încărcat de istorie, de bucurii și suferințe, ca un martor 
al neamului românesc.    

Clopotul Unirii
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Pictori voloroºi au expus la Galeriile  
Fundaţiei Culturale Ion I. Brătianu (1)

Recent o nouă acțiune ce s-a desfășurat la Galeriile de 
Artă ale FUNDAȚIEI CULTURALE ION I. BRĂTIANU 
din București, strada Visarion nr. 4, a fost o victorie istorică 
de bun augur ce încurajează pe artiști plastici participanți, 
care permanent candidează la fericirea de a merge în viață 
pe drumul eternității. Artistici plastici, creatori de valori 
insuflă vocații și întrețin focul sacru artistic artistic pentru 
generațiile ce vor veni. Un artist plastic tânăr sau în vârstă, 
începător, cunoscut, consacrat sau monstru sacru este un 
cărbune aprins în spuza jucăușă ca o scânteie – artistică, 
mocnește sub cenușă.

Lăcomia pentru munca artistică a unui artist plastic – 
bine făcută, a desăvârșirii, a succesului, a victoriei cu o 
dragoste sfântă ce arde ca o torță divină, creează lucrării 
artistice emblematice care îl propulsează pe o treaptă 
superioară a destinului său. Când ai și norocul să expui 
într-o tradiție cultural-istorică – Palatul Brătianu, numele 
artistului plastic expozant împreună cu Palatul Brătianu 
devine brand în artă și cultura românească iar artistul ca 
individ este o împlinire din pasiune și iubire pentru artă.

Într-o bogăție inimaginabilă de compoziție și culoare, 
artiștii plastici expozanți în Palatul Brătianu, în diversitatea 
și unicitatea ce le dă personalitatea lor artistică, au expus cu 
dreapta credință că vor fi remarcați, apreciați și recunoscuți 
ca maeștrii ai artelor plastice contemporane românești, 
întru nașterea unei mari bucurii atât pentru noi expozanții 
dar și pentru publicul civilizat și cult, avid de artă, cultură 
și frumusețe și de o beție cromatică din care nu dorește să 
mai iasă. Urmează punerea pe ,,tocătorul artei” a artiștilor 
plastici care au avut ,,curajul”, să expună rodul frunților 
creatoare, în Palatul Brătianu, nume sacru în istoria țării 
noastre. Printre acești artiști se numără:

PAUL MECET CiuCiumiȘ
Un vapor pe mare într-o lumină dinaintea furtunii. 

Peisajul marin este așa de reușit, doar dacă stai în fața 
tabloului și  simți cum o frică îți pătrunde în oase. Numai 
Dumnezeu cu puterea sa nemărginită i-a îndreptat pașii 
spre pictură ocrotit în același timp de aripa binefăcătoare 
a îngerului său.

Frământată culoarea cu lumina  însuflețind personajele 
și natura din tablouri. În tablourile marine parcă o pulbere 

de apă  aurie scaldă tablourile, peisaje de mare sub dârele 
razelor de soare. Cu ochiul său ager surprinde armoniile 
mișcătoare ce pătrund în tablou. Artistul Mecet, cu multele  
expoziții de grup și personaje a reușit să cucerească un public 
elevat, iubitor de artă. Ultima expoziție personală la Palatul 
Parlamentului a fost un adevărat festival artistic. Portretele 
realizate de Paul Mecet Ciuciumiș au credința și religiozitatea  
chipurilor duhovnicești, cu o puternică influență binefăcătoare 
asupra privitorului.

CRENGuȚA mACARiE 
4 Lucrări: ISPITA, EVA, MĂRUL, FOARTE MULTE 

TĂCERI în desenul compozitorului și culoare, cu mari 
reușite în detalii și corp uman. Cu îndemânare, talent și suflet, 
CRENGUȚA MACARIE redă plastic atitudini și gesturi care 
sunt capabile să predea adevărate lecții de pură psihologie. 
Chiar sub îmbrăcăminte, artista plastică redă cu atâta gingășie 
trupul uman de ai crede că nu-i muncă de femeie, ci tablou 
pictat de înger aruncat din cer pe pământ, de către Dumnezeu 
cel sfânt, pentru a ajuta oamenii. Arta sa plastică, vibrație 
continuă, prin adierea mângâietoare de compoziție și culoare, 
depășește la superlativ curiozitatea cunoașterii, luminând 
calea în desișurile unei arte plastice, adevărata bătrână pădure 
vrăjită, de-o ,,Crenguță – întinerită și îmbogățită”.

AMMAR AL NAHHAS
Culori inconfundabile specifice AMMAR AL NAHHAS,  

maroniuri, bejuri, negru, roșu, griuri colorate în compoziții 

(urmare din pag. 1)
Odată receptat creștinismul de către traco-geto-daci, 

care întregește și luminează, prin Puterea Lui Dumnezeu 
Întrupat, ceea ce strămoșii noștri aveau ca trăire spirituală, 
mai dinainte, adică credința în nemurirea Sufletului, viața 
și istoria geto-dacilor/valahilor/românilor, s-a legat strâns 
de păstrarea și perpetuarea Luminii Lui Hristos, așa cum 
o propovăduise El și o transmisese popoarelor prin Sfinții 
Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii Creștine, nealterată 
și neschimbată în esență și fond. Or, creștinismul, revelat 
de Tatăl Ceresc nu face altceva decât să unească oamenii, 
familiile, popoarele, într-o mare, caldă și eternă iubire 
care are ca scop dobândirea vieții veșnice prin fapte bune, 
milostenie și rugăciune (...milă voiesc iar nu jertfă...). Asta 
a propovăduit și Apostolul Andrei, Apostolul românilor, 
Cuvântul Lui Dumnezeu și unitatea credinței creștine. 
Unitatea credinței, așa cum a fusese receptată de un întreg 
popor, pe un teritoriu bine definit geografic, vorbind aceeași 
limbă, și vorbim despre vatra vechii Dacii, atrage, obligatoriu 
și firesc, unitatea politică, așa cum se mai realizase în 
antichitatea dacică. Faptul că refacerea statalității nu s-a 
putut realiza integral, pe vechiul teritoriu al Daciei, după 
desființarea regatului lui Decebal la 106, ci pe etape și pe 
zone mai mici, mai târziu, se datorează marilor invazii 
barbare ale mileniului întunecat, care toate vizau bogățiile 
Romei și Constantinopolului iar apoi, vecinilor noștri din 
întunecatul Ev mediu ori Evul modern, în mare parte creștini, 
care nu au căutat decât extinderea teritoriilor statelor lor pe 
seama pământurilor vechii Dacii, permițând, prin acțiunile 
lor necugetate și prozelite, avansarea pe continentul 
European a unei religii contrară creștinismului, islamul 
(aceeași „greșeală” voită/dorită, o fac și astăzi, „puterile” 

occidentale). Cu toate acestea, în momentele propice pe 
care istoria le mai îngăduia, valahii/românii, s-au afirmat 
în lume constant și cu realizări din cele mai remarcabile, 
realizări deosebite pe linia unității naționale, din punct de 
vedere spiritual, apărării teritoriale  naționale și europene și 
mai ales a apărării religioase, reușind, cu mult înaintea altor 
popoare din Occident sau Orient, ce s-au considerat și se 
consideră, fără motive întemeiate, superioare altor națiuni. 
Etapele și momentele acestea sunt cunoscute deja, nu le mai 
reamintim, ci doar enumerăm sumar câțiva ani importanți ce 
au dus la unitatea politică a națiunii române, la 1 Decembrie 
1918, cea mai recentă restaurare a Daciei, un obiectiv de 
unitate, un plan dacic autohton care ne-a traversat istoria și 
încă ne animă, cum afirma un reputat istoric român: 1290, 
1330, 1395, 1450, 1462, 1468, 1475, 1476, 1600, 1714, 
1784, 1821, 1848, 1859, 1878, 1918. 

Dacă unitatea credinței am avut-o dintotdeauna, atât 
înainte de Întruparea Lui Iisus Hristos dar mai ales după 
Întruparea Mântuitorului, iar credința nu ne-a putut-o lua 
nimeni niciodată, cu toate eforturile pe care le-au depus unii 
și alții din puternicii zilei, de-a-lungul veacurilor, inclusiv azi, 
unitatea politică a fost mai greu de dobândit dar nu imposibil 
de realizat. Mărturie stau voievozii, ierarhii, călugării și 
preoții drept-credincioși pe care i-a avut națiunea română 
și faptele acestora, tenacitatea și stăruința lor care au dus la 
momentul de glorie al națiunii române, 1 Decembrie 1918. 

Uitându-ne cu atenție la cele două date din calendarul 
bisericesc, 30 noiembrie și 1 decembrie, nu putem să nu 
afirmăm cu tărie că acestea ne sunt dăruite de Dumnezeu 
Proniatorul, în această succesiune și fiecare cu importanța 
ei majoră, completându-se una pe alta, pentru ca unitatea 
credinței românilor, atât de scump păstrată de națiunea 

română, bine și definitiv conturată prin ucenicul cel dintâi 
chemat de Hristos, Apostolul Andrei, Apostolul românilor, 
să fie urmată de unitatea politică a tuturor românilor pe 
vechiul teritoriul al Daciei. Astfel, prin mila Lui Hristos 
Dumnezeu, cel în Treime slăvit, noi românii, la 30 
noiembrie, în afară de praznicul Sfântului Apostol Andrei, 
serbăm unitatea credinței strămoșești, dreapta-credință 
creștină (cu o puternică rădăcină în antichitatea dacică pe 
aceeași linie spirituală), care a ținut unită o națiune drept-
măritoare, Lumina Lui Hristos Dumnezeu adusă în Dacia de 
Apostolul Andrei. La 1 Decembrie, serbăm unitatea politică, 
ce întregește hotarele vechiului regat al Daciei lui Decebal, 
ultimul rege Dac. Apoi, ca un popor ce suntem născut 
creștin, așteptăm cu pioșenie și recunoștință Nașterea 
Mântuitorului Lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, în 25 
Decembrie, ana de an, veac după veac, până la sfârșitul lor. 
Cum praznicele bisericești, prin rânduiala Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, se țin, așa cum sunt înșirate în 
calendar, până la sfârșitul veacurilor, așa nădăjduim și noi ca 
1 Decembrie să fie sărbătorit tot până la sfârșitul veacurilor 
ca simbol al Unității, Identității și Suveranității Naționale a 
tuturor românilor. 

Nădăjduim la mila Lui Hristos Dumnezeu și a Maicii 
Preacurate, Fecioara Maria, ca să ne învrednicească să 
putem să reîntregim hotarele vechii Dacii, cel puțin așa cum 
au fost ele la 1 Decembrie 1918 și să păstrăm noua unitate 
națională, în hotarele firești ale națiunii române, până la 
sfârșitul veacurilor, vorbind aceeași limbă română, având 
aceeași credință creștin ortodoxă și păstrând ca element de 
bază al societății celula vitală a formării națiunii, familia 
tradițională așa cum a rânduit-o Dumnezeu Proniatorul, 
Amin!

Trăiască România Dodoloață!
         Glorie Bisericii Ortodoxe Române!

Slavă Națiunii Române Drept-Măritoare! 

Unitatea Ortodoxiei Românești = Unitatea Națională

plăcute; deși nu pe înțelesul tuturor iubitorilor de artă și 
admiratorilor ai lucrărilor artistului expozant, numele 
AMMAR AL NAHHAS este o ștampilă, un brend 
artistic inconfundabil. Lucrările sale lasă urme pentru 
timp îndelungat pe  retina ochilor vizitatorilor, iar mintea 
rămâne copleșită de întrebări la care răspunsurile nu pot 
fi date decât cu sufletul.

Frumusețea artistică  interioară a lui  AMMAR 
AL NAHHAS este evidentă și ne invită într-o lume 
de miracole, cu viziuni ce curg artistic într-o mișcare 
continuă, în libertatea artistului  de creațiile în ceea ce își 
propune, dorește sau visează plastic.

COJOCARU VERGIL – COVER
Pictura sa este ,,echilibrul“ din eul său plastic cu 

lumea din afara, în care se exprimă în diverse moduri, 
idei, sentimente, amintiri, trăiri, speranțe, ambiții, voințe, 
împliniri. Pânzele sale au un accent ca o confruntare cu 
duritatea vieții evitând pitorescul excesiv au un lirism 
discret în care se deosebește dorința artistului plastic de a 
se întoarce în mediul său natal simplu și mereu proaspăt 
al satului românesc și locuitorilor săi, cărora le dă viață 
prin densitatea pastei și mijloace pitorești adecvate.

(va urma)

ION I. BRĂTIANU
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Presa românească de dinainte de marea Unire şi-a adus 
contribuţia la apărarea neamului şi a limbii, la dezvoltarea 
culturii, la combaterea acţiunilor de rutenizare, la salvarea-
alături de alte mijloace-a fiinţei naţionale. La 1899 a apărut 
Societatea Mazililor şi Răzeşilor pentru a ajuta pe români în 
contra slavizării, iar la 1910 s-a desfăşurat un nou recensământ 
şi românii erau interesaţi să recâştige cât mai multe suflete 
din satele înstrăinate, mai ales din nordul Bucovinei, unde şi 
colonizarea şi rutenizarea a fost mai puternică. Din istoricul 
făcut la 1906 al societăţii, de Dionisie Bejan, consilier 
consistorial şi deputat (apărut în „Românii din Bucovina”) 
aflăm că s-a încercat protejarea celor 25.000 de mazili şi 
răzeşi care au fost invadaţi de veneticii din Galiţia. La 1900, 
la aprobarea statutului societatea avea doar 92 de membri. În 
conducerea societăţii erau (la 1906) 15 membri, cu: Dionisie 
Bejan-preşedinte, vicepreşedinţi: Iancu Cuparencu şi 
Dimitrie Zopa (profesori), casierul Ioan Slăvescu (catihet)), 
secretarul Nichifor Şcraba (învăţător la Cernăuţi) şi 10 
membri fără funcţii. A ajuns apoi la 2.572 membri pentru a 
acţiona în favoarea şcolii române, a ajutorării copiilor români 
de la sate, a deşteptării conştiinţei naţionale, promovarea 
intereselor naţionale, promovarea intereselor cultural, 
economice, trezirea intereselor pentru istorie naţională, 
combaterea falsurilor şi denigrărilor, a scrierilor antiromâne 
rutene şi nu numai, organizarea de manifestări artistice de 
limbă română, cu răsunet în satele mai tare sau mai puţin 
înstrăinate. Societatea a împărţit comunele în trei categorii: 
1. curat româneşti; 2. mixte cu răzeşi români şi ţărani ruteni; 
3. cu răzeşime rutenizată, dar pe cale de a se deştepta-nr.1, 
p.6. Tot în numărul 1, articolul „Prin noi înşine” al „Gazetei 
Mazililor şi Răzeşilor bucovineni” arată că “poporul român 
din Bucovina se compune din două straturi sociale deosebite 
unul de altul: marii proprietari ai ţării şi majoritatea din mazili 
şi răzeşi… De când au pierdut drepturile lor din trecut… au 

fost daţi uitării… Satele răzeseşti au devenit adevărate insule 
în poporaţia slavilor emigranţi din ţara vecină. Dar, deşi s-a 
interupt contactul lor cu naţiunea română, au rămas totuşi 
conservative, păstrându-şi credinţa, obiceiurile şi chiar limba 
lor… Ei nu s-au asimilat şi nu se asimilează nici astăzi cu 
popoarele conlocuitoare. Şi astăzi, încă zic cu toţii că sânt 
români, că vor să vieţuiască şi să se manifeste ca atare, în 
ciuda împrejurărilor vitrege sub care trăiesc… întristător e 
faptul că, chiar o samă de deputaţi ai noştri… resping adese 
orice apel de a interveni în interesul răzeşilor, în loc să li se 
acorde sprijinul lor… Să ne mirăm dacă nu nume româneşti 
încep a răsări în rândurile contrarilor noştri?... Sunt zeci de 
mii de oameni care se sbat în rândurile puhoiului ucrain. 
Amintim numai sate cu populaţiune compact de răzeşi: Bănila, 
Comăneşti, Costeşti, Carapciu pe Ceremuş şi multe altele, din 
cari rutenii se silesc a face citadelele slavismului hrăpăreţ. Nu 
putem privi cu nepăsare la procesul de slavisare al răzeşilor 
şi mazililor…Nu vrem să facem cuceriri pe terenul naţional, 
dar trebuie să ştim măcar a păstra şi a apăra ce e al nostru…
Ne credem datori deci noi, un grup de mazili şi răzeşi să ne 
punem pe lucru pentru a îndruma o îndreptare a răului…
Voiam să pornim o acţiune pentru redeşteptarea şi întărirea 
conştiinţei naţionale la fraţii noştri, să îi ameliorăm starea 
economic şi să îi înlesnim desvoltarea cultural-naţională…
Punctul de plecare va fi istoria, istoria nobilimii moldovene 
pe teritoriul Bucovinei, care, prin urmare va ocupa un loc 
de frunte în organul acesta. Vom arăta originea mazililor şi 
răzeşilor, vom desfăşura paginile frumoase din trecutul lor, îi 
vom înfăţişa pe strămoşii cu faptele lor vitejeşti… În rândul 
al doilea ne vom ocupa de economie. Vom arăta starea de 
lucruri ce domneşte în satele răzeseşti, vom scoate la iveală 
neajunsurile şi mizeria lor pe teritoriul economic şi vom 
arăta căile de îndreptare şi mijloacele care trebuie de pus în 
aplicare pentru a întări pătura aceasta”. Gazeta a făcut apel la 
intelectuali pentru a beneficia de sprijinul lor moral şi material 
(1910, nr.1, p.3). Propagandă s-a făcut adesea prin adunări 
susţinute de deputaţi. Chiar în nr.1 se arată despre cea din 

9.X.1910 din Bănila Moldovenească cu participarea lui Iancu 
Cuparencu şi Leon Vlaico, însoţiţi de studenţi de la societăţile 
„Academia Ortodoxă”, „Junimea”, „Dacia”. Dr. Cuparencu 
spunea: „Avere n-aveţi ca strămoşii voştri… păstraţi cel 
puţin cinstea neamului şi odorul cel mai scump al străbunilor, 
limba românească care s-o lăsaţi neştirbită copiilor voştri. 
Daţi copiii la şcoală, căci azi numai prin cultură putem ajunge 
la ceva”. Alegerile au dus la recâştigarea multor înstrăinaţi, 
dar nici acum rutenii, se arată în nr. 2 al gazetei, n-au încetat 
cu insultele. Pentru ei, românii mazili şi răzeşi erau doar 
„rusca slahta”, deci originea le era contestată. O făcea adesea 
gazeta ruteană „Narodny Holos” acuzând preoţii de instigare 
contra „intereselor ruseşti”. Tocmai rutenii se duceau în 
satele româneşti din districtele Humor şi Câmpulung pentru a 
face propagandă, dar nu recunoşteau acest lucru. Se propunea 
continuarea întâlnirilor cu alegătorii români, intensificarea 
muncii deputaţilor români. Activitatea gazetei e salutată de 
„Viitorul” din Bucureşti prin articolul lui Emanuil Grigorovitza 
(bucovinean). Problemele recensământului alternează cu cele 
de istorie, cultură, polemica cu gazetele rutene, fragmente 
din ziarele române, ştiri din Regatul României, poezii 
patriotice. Din nou e menţionat „Narodny Holos” unde scrie 
un Dubczak că „rutenii au venit în ţară înainte de români”, că 
românii au ajuns pe pământul Moldovei şi al Bucovinei abia 
între 1341-1382… că Moldova avea un caaracter rusesc, că 
voievozii români s-au rutenizat (folosind limba slavonă) şi că 
ţara (Bucovina) la 1775 avea tot caracter rusesc; …generalul 
Spleny ar fi găsit din 23.000 familii doar 6.000 româneşti…”. 
Articolul condamnă aceste falsuri şi redă adevărul istoric; 
rutenii au colonizat târziu, atraşi de condiţiile mai bune de 
muncă şi pe scutirea pe 50 de ani de serviciul militar (de la 
anexarea la Austria). Mulţi au venit din Galiţia, boici (joilici) 
la lucru în Bucovina şi apoi s-au stability printer români; 
dar tot venetici au rămas (Cernauca s-a rutenizat; acolo nu 
erau răzeşi, în nr. 2-1910). Şi polemicile cu gazeta şovină 
ruteană apar în fiecare număr; era acuzat consilierul Dionisie 
Bejan că făcea agitaţie românească în sate curat ruseşti. 
Adevărul era că acesta s-a interest doar de românii răzeşi 
din satele înstrăinate, iar deputaţii ruteni mergeau tocmai ei 
în localităţile din districtele Câmpulung, Suceava, Rădăuţi, 
unde populaţia era majoritar românească. 

(va urma)

„La Târnava tăbărau vreo 3.000 de ţărani. Comanda 
o aveau ofițeri austrieci cu puţină oaste imperială. Din 
neglijenţa acestora, aici se produse cea mai grozavă 
catastrofă din câte s-au petrecut în această revoluţie.
(s.n.) Tabăra românească a fost atacată prin surprindere 
şi peste 1.200 de moţi au rămas pe câmpul de luptă“. 
TRAIAN MAGER, istoric arădean 

Acest eveniment s-a petrecut în seara zilei de 8 noiembrie 
1848 (deci la începutul celei mai mari revoluţii din istoria 
României).

Iată faptele: Dorind să atace prin surprindere tabăra 
română (mai numeroasă), ungurii invadatori adoptă tactica 
încercuirii.

Îşi fixează tunul pe Dealul Măgulicii de unde trag trei 
salve asupra taberei, creind panică între români. În acest timp, 
cavaleriştii de elită, urmaţi de husari, atacă pe partea dreaptă, 
pe drumul dinspre vest, derutând românii care se retrag spre 
deal. Aici, din Dealul Brotunii sunt atacaţi dinspre nord de 
honvezii dispersaţi între timp şi de gardiştii veniţi din Bihor. 
Românii luaţi prin surprindere, fără o dotare şi pregătire 
militară, au opus rezistenţă, dar în final au trebuit să se retragă 
în partea opusă atacului (spre est), pe Valea Obârşiei şi Baia 
de Criş. Pe câmpul de luptă au căzut 1186 de moţi şi cei 25 de 
soldaţi grăniceri împreună cu ofiţerul comandant.

Prăpădul putea fi şi mai mare dacă fiul clopotarului, de 14 
ani, nu ar fi dat alarma, sacrificându-şi viaţa, trăgând clopotul 
bisericii din sat, sat care a fost aprins şi oamenii refugiaţi.
Locul desfăşurării acestei lupte se numeşte ,,Salcia Roşie’’ 
întrucât aici au curs râuri de sânge românesc şi toţi copacii 
s-au înroşit de acesta, prin supremul sacrificiu al moţilor 
crişeni din Zarand.

Amintirea acestora a rămas vie în  memoria localnicilor.
După 12 ani de la eveniment, în 1860, un om de suflet 

ridică la marginea satului o modestă cruce de piatră ,,întru 

vecinică pomenire a celor căzuţi în 1848...“ şi abia după 120 
de ani, în 1968, se aplică o placă de marmură pe frontispiciul 
bisericii pentru ,,legendarul copil al clopotarului, care 
şi-a jertfit viaţa chemând moţii prin dangăte de clopot 
la luptă...’’. La scurt timp, în 1973 (la 125 de ani de la 
revoluţie), subsemnatul iniţiază acţiunea educativ-patriotică 
,,Zarand-1848’’, cu participarea şcolilor din Vaţa de Jos, 
Tomeşti şi Hălmagiu, însumând un număr simbolic de elevi – 
1200 ( numărul eroilor!) 

Încă de atunci ne-a încolţit ideea realizării unui monument 
dedicat eroilor revoluţionari moţi căzuţi pe câmpul dintre 
satele Târnava de Criş şi Brotuna (com. Vaţa de Jos, jud. 
Hunedoara). Astfel că prin strădania unor consilieri locali şi 
a primarului Folescu Milu, la 11 noiembrie 2007, s-a reuşit 
dezvelirea şi inaugurarea monumentului acestor eroi, care au 
adus cea mai mare jertfă din întreaga revoluţie română de 
la 1848, prin numărul lor foarte mare, toţi fiind zărăndeni.
Monumentul eroilor noştri este de fapt o cruce de 2 x 1m, 
realizată în marmură albă de Ruşchiţa de un cioplitor local.
Aşezată pe trei trepte, are înscris cu litere aurii: „S-a ridicat 
acest monument în memoria celor peste 1000 de morţi 
şi a fiului clopotarului, căzuţi aici la 8 noiembrie1848  
pentru libertate şi demnitate naţională“.  

O lucrare modestă, dar din simţire românească!
Am prezentat toate acestea pentru a reda atmosfera în 

care s-a desfăşurat cea de-a XI-a ediţie a comemorării eroilor 
moţi de duminică 12 noiembrie 2017, la împlinirea a exact 
10 ani de la inaugurarea monumentului din centrul satului 
Târnava de Criş.

Manifestarea cultural-patriotică a fost organizată de 
Primăria Vaţa de Jos, Biserica Ortodoxă Târnava, Consiliul 
Local Vaţa, Societatea Naţională ,, Avram Iancu’’ filiala Brad.
Programul complex a cuprins: slujba de pomenire, depuneri 
de jerbe şi coroane, saluturi, cuvântări, evocare, momente 
artistice: cor, poezii, cântece, folclor. S-a remarcat prezenţa 
onorabilă şi numeroasă a participanţilor: prefect, preşedintele 
Consiliului judeţean, deputaţi, primari, consilieri, 
partide; directorul publicaţiei patriotice ,,Valahia – Dacia 
Nemuritoare’’ Bucureşti, Conducerea Societăţii Naţionale 
,,Avram Iancu’’ Cluj-Napoca, delegaţia Societaţii ,,Avram 
Iancu’’ filiala Beiuş (transformată ad-hoc în cor patriotic), 
reprezentanţii Asociaţiei ,,Ţara Iancului – Iubirea mea’’ Deva, 
membrii Societăţii Naţionale ,,Avram Iancu’’ filiala Brad, 
redacţia ziarului ,, Zarandul’’ Brad. A impresionat recitalurile 
elevilor şcolii primare Târnava şi gimnazială Vaţa, grupul 
instrumental folcloric şi muzica populară.

În final conform tradiţiei ortodoxe s-a servit pomana 
pentru eroii neamului la care au contribuit toţi locuitorii 
satului.

Pentru viitor ne gândim că această acţiune şi acest 
monument pot fi îmbogăţite cu plăci de marmură cu numele 
eroilor cunoscuţi scrise cu litere de  aur sau chiar mai mult –  
un monument măreţ pe măsura eroismului celor din 1848, 
aşezat chiar pe câmpul de luptă (există schiţa acestuia încă 
din 2011). Acest lucru este posibil în contextul aniversărilor 
anului 2018: Centenarul Marii Uniri şi 170 de ani de la 
Revoluţia din 1848. Şi tot în acest context propun declararea 
satului Târnava de Criş drept ,,sat istoric, martir al revoluţiei 
de la 1848’’, iar la ediţia a XII-a să angajăm participarea a 
1200 de oameni care să constituie o ,,reîncarnare’’ a celor 
căzuţi în 1848.

De apreciat, în încheiere, faptul că inima şi sufletul 
acestor manifestări  tradiţionale a fost şi este iniţiatorul şi 
organizatorul lor – Dl. prof. Folescu Milu, primarul comunei 
Vaţa de Jos, care întotdeauna a fost apreciat atât în plen cât şi 
în particular. Felicitări!

Prof. BRÂNDUȘA CEPUC

Reflectarea luptei naţionale a românilor în „Gazeta 
Mazililor şi Răzeşilor bucovineni” (1910-1914) (I)

TÂRNAVA DE CRIȘ: „ZARAND – 1848“
– ediția a XI-a 2017 –

Prof. NICOLAE CRISTEA
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Pe măsură ce, tot mai mult, ne apropiem, în timp, 
de cea mai mare sărbătoare a românilor - Centenarul 
Unirii celei Mari, de la 1 Decembrie 1918, de la Alba 
Iulia, și de suta de ani de la făurirea acelei Românii Mari, 
acea „Românie dodoloață”, cum o numea filosoful, 
poetul și vizionarul Lucian Blaga, tot mai dese, tot mai 
furibunde sunt atacurile și zvârcolirile nemernicilor, 
ale iredentiștilor, ale neorevizioniștilor, ale dornicilor 
autonomiei teritoriale pe criterii etnice. Atacurile 
antiromânești vin din interior, dar și din 
exterior, din afara României, de la Budapesta.

La 23 octombrie, în cadrul unui discurs 
bombastic, rostit cu prilejul aniversării 
Revoluției Ungare din anul 1956, unui 
politician al FIDESZ, partid aflat la 
guvernare, nu i-a fost rușine să treacă la 
atacurile unei amenințări directe, invocând, 
itt és móst!, restituirea, către Ungaria, a 
teritoriilor pierdute în urma Tratatului de Pace 
de la Trianon. Doar așa - zicea el - premierul 
Viktor Orbán i-ar putea primi pe imigranți 
pe teritoriul Ungariei!”. Revendicări directe, 
șantaj, obrăznicie, lipsă de bun-simț! Insul, 
ca și Viktor Orbán, premierul unei Ungarii 
cu fața mereu spre Kremlin, uită, cu totul, de 
urmările firești, de acele drepte consecințe, 
de după încheierea Primului Război Mondial, 
după care Ungaria a ieșit învinsă, consecințe 
care au dus la dispariția, pentru totdeauna, a 
Imperiului Austro-Ungar. Să mai pună mâna, 
acel gureș politician ungur, pe o adevărată carte de 
istorie, să afle ce s-a întâmplat atunci. Poate va reuși să 
iasă din sfera interpretărilor demente, care cer înapoi 
teritorii pierdute de Ungaria.

După cele afirmate de acel politician FIDESZ, bine 
dus cu pluta, firesc este să te întrebi: a avut vreo reacție 
Guvernul de la Budapesta?

Nu! E de înțeles tăcerea. Dar a avut, cumva, vreo 
reacție Guvernul de la București sau măcar, în ceasul al 
doisprezecelea, Ministerul de Externe? Nu! Guvernanții 
români, ca de obicei, înghit și tac. Tac, să nu supere 
Ungaria, așa cum o fac din 1990 încoace. S-a delimitat 
vreodată Viktor Orbán de aceste strâmbe politice, date 
tocmai de oamenii lui?

Nu! S-a delimitat, vreodată, UDMR în fața acestor 
enormități provocatoare în fața adevărului istoriei? Nu! 
Viktor Orban și ai lui, bolnavi de „nostalgia Trianonului”, 
sprijinind, pe față, dictatura minorității din România, îl 
elogiază pe Horthy Miklos, cel care, imediat în zilele de 
după Diktatul de la Viena, trecea, arogant și triumfător, 
pe cal alb, prin orașele și satele nordului Ardealului, 
pământ românesc furat și dat Ungariei, de Germania și 
Italia.

Prezent în România, destul de des, Viktor Orban îi 
instigă pe unguri, ignorând un elementar bun-simț, dar 
și legile românești. A făcut-o, recent, prin Cluj-Napoca 
și localități ale județului Cluj. Fără rușine. Fără reținere! 
Așa că nu te mai miri de un ins aflat sub mâna lui, 
reprezentant al partidului de guvernământ din Ungaria, 
în stare să debiteze, nestingherit, astfel de tâmpenii în 
totală contradicție cu adevărul istoric, în stare de o astfel 
de mizerabilă provocare neorevizionistă! Asta să fie, 
oare, acea atât de trâmbițată și invocată luptă a lor pentru 
„Libertate”?!

Din păcate, și aici, pe la noi, fiecare troglodit politic, 
fiece pițărău crede că poate face el tot ce vrea și când vrea. 
Obrăznicia-i pentru ei la ordinea zilei. Obrăznicia - o 
bișnuință! Pentru ei, Parlamentul României, din care 
UDMR face parte, e un fel de tribună a manifestărilor 
antiromânești. E vax! Cum tot vax e și articolul 1, 
alineatul 5, din Constituția desconsiderată, neluată în 
seamă, prin nerespectarea legii fundamentale a țării, 
precum și a legilor ei, obligatorii pentru toți cetățenii. 

Vax e, pentru această nesimțire antiromânească, până și 
articolul 30, alineatul 7, care „interzice defăimarea țării 
și a națiunii, îndemnul la separatism teritorial”.

Se apropie cea mai mare sărbătoare a românilor - 
Centenarul Unirii de la 1 Decembrie 1918. Kelemen 
Hunor, liderul UDMR, încă de pe acum fiind contra, 
declară: „Maghiarii din România nu vor renunța, nicio 
clipă, la autonomia teritorială pe criterii etnice!”. E clar? 
Evident, cetățenilor români de etnie maghiară nu le 
cerem entuziasm, ci măcar minimul respect pentru Ziua 
Națională a țării în care ei, ca minoritari, s-au născut și 
trăiesc. Zadarnic să le ceri lor așa ceva!

Ce să le mai spui lui Dragnea și Tăriceanu, când un 
deputat UDMR, din Parlamentul de la București, nu 
în cel de la Budapesta, Kulcsar-Terza Jozsef Gyõrgy, 
strigă, în gura mare, că 2018, Anul Centenarului, va fi 
„Anul doliului pentru maghiarii din România”, iar la 
sărbătoarea Centenarului Marii Uniri „trebuie arborat, 
lângă Tricolor, drapelul național, și un steag negru, 
de doliu”, deoarece, „la 1918, la Alba Iulia, românii 
au decis, unilateral, asupra ruperii Transilvaniei de 
Ungaria și anexarea ei la România”. Nerușinatul ins 
utilizează chiar și cuvântul „anexare”, cam corigent și 
repetent, și acest individ, la reala, adevărata lecție de 
istorie a Transilvaniei. Nici el n-a aflat, încă, acel adevăr 
primordial al istoriei! Ar fi aflat, cât se poate de clar, că 
Transilvania pe veci este a României! Mereu amorsând 
bombe cu explozie întârziată, s-ar putea ca, într-o 
zi, din nebăgare de seamă, să le explodeze în mână. 
Prea-i sâcâie cuiul acesta din talpă, care este Trianonul, 
purtându-i, regretabil, spre o periculoasă infirmitate a 
gândirii. Turnând mereu benzină pe focul mocnit de la 
Târgu-Mureș, amintind de martie 1990, s-ar putea ca, 
până la urma urmelor, să mai aibă ei mari surprize!

Acum ei aplaudă gestul sinucigaș al lui Puigdemont, 
liderul aventurier catalan, alăturându-i, din păcate, cote 
de șovinism otrăvit, iredentism, secesiuni teritoriale!

La 29 octombrie a.c., la statuia iredentistă „Pasărea 
Turul”, din Piața Centrală a municipiului Sfântu 
Gheorghe, președintele Consiliului Național Secuiesc, 
Izsak Balasz, a organizat o demonstrație pentru 
susținerea autonomiei teritoriale, pe criterii etnice, a așa-
zisului Ținut Secuiesc, conturând, cu candele, așa-zisul 
teritoriu al Ținutului Secuiesc. Cu acel prilej a fost lansat 
și textul unei Proclamații, transmise tuturor primarilor 
UDMR din județele Harghita și Covasna, totul într-o 
însoțire cu drapelul secuiesc și… cel catalan!

Să nu fi aflat, încă, acest Balász și ai lui, cum s-a 
încheiat aventura catalană a lui Puigdemont și a 
miniștrilor din guvernul lui, acum acuzați și arestați? 
Iar ei, alți aventurieri, cei de pe aici, cer „proclamarea, 
cât mai repede, a autonomiei teritoriale”! În semn de 
solidaritate cu năucii autonomiști, au fost aprinse „focuri 
de veghe” și într-un sector al Budapestei.

Totuși, câteva întrebări trebuie să ne punem. Ce 
căuta, arborat, acel drapel străin, al Cataloniei, într-o 
piață din Sfântu Gheorghe? Nu-i asta o trimitere, directă, 
la Transilvania? Nu-i un gest de sfidare, de șovinism, de 
extremism, de falsificare a adevărului istoriei, din partea 
primarului Antal Arpád, cel care, mai ani, îi amenința pe 
români, fără pic de rușine, că, dacă nu vor da autonomie 
secuiască, „vor avea, în Harghita și Covasna, soarta 
sârbilor din Kosovo”? Nu se lăuda acest nemernic primar 
al municipiului Sfântu Gheorghe, prezent la o emisiune a 
unei televiziuni din Budapesta, că el, cât va fi primar, cât 
va trăi, nu va purta, niciodată, eșarfa tricoloră? Ar fi încă 
o dovadă că aici, pe la noi, nimic nu mai este întâmplător! 
Totul este programat. Totul este premeditat! Tocmai aici, 
unde noi, românii, suntem deodată cu vremea, de la 
Sarmizegetusa încoace, chiar și dinainte, nu niște aduși 
de vânturile întâmplărilor, prin colbul tropăitului cailor, 

din stepele asiatice. Aici noi n-am fost înfrânți, 
n-am fost învinși, sub nalții stejari ai dăinuirii 
noastre, și suntem stăpâni.

Ce ar fi de făcut împotriva obrăzniciei, 
tot mai insistente, tot mai pornite împotriva 
acestui stat unitar - România?! Ia să vedem ce 
zice Constituția, Legea fundamentală a țării, 
prin articolul 30, alineatul 7: „Sunt interzise, de 
lege, defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la 
(…) separatism teritorial”? De ce guvernanții 
români, cu legea în mână, nu acționează? De 
ce nu se ia exemplul guvernului de la Madrid? 
Sunt legi. Iar catalanii care s-au aventurat în 
declararea unei independențe unilaterale, 
suportă acum rigorile legii. Așa e bine! Așa 
trebuie să fie! Ce s-a întâmplat în Catalonia, 
pentru autonomiștii de la noi să fie un 
avertisment.

Pe la noi ce se întâmplă? Secesioniștii 
sfidează cea mai mare sărbătoare a românilor -  
Centenarul Unirii de la 1 Decembrie 1918. 

Acești dușmani declarați ai României, ai unități ei 
teritoriale, ei, porniți să destructureze țara, știu că orice 
ar face împotriva României, lor nu li se va întâmpla 
nimic, nu vor avea soarta aventurierilor lideri catalani, să 
fie arestați și puși după zăbrele. Guvernanții români sunt 
prea toleranți și, prin urmare, mereu belgi și perdanți.

Oare n-ar fi cazul ca, după atâtea otrăvite măcăneli, 
după atâtea declarații injurioase, antiromânești, sepa-
ratiștii teritoriali să fie odată și odată obligați să 
respecte legea românească, să fie puși la acel zid și să 
dea socoteală ca nemernici, ca detractori, ca dușmani 
dovediți ai României create la 1 Decembrie 1918? De 
ce gura lor, a guvernanților, niciodată, din 1990 încoace, 
nu s-a auzit. Nici azi nu li se aude! Pentru că cei care 
au fost în guvernele postdecembriste sunt, din naștere, 
muți, când este vorba despre interesul național, zadarnic 
lor li se mai amintește începutul versurilor din Imnul 
de Stat - „Deșteaptă-te, române!”. Nici măcar cuvintele 
savantului Nicolae Iorga: „Eu văd un singur steag!” - nu-i 
atinge, nu-i interesează. Ei văd, azi, mai multe steaguri, 
în această țară, și tac. Pe lângă Tricolor, sunt arborate 
steagul secuilor, textila aceea ilegală, al Ungariei, iar, 
mai nou, și cel… catalan. Declarațiile incendiare ale 
secesioniștilor, ale autonomiștilor teritoriali, pe ei nu-i 
ating? Nu-i interesează? E, pentru ei, cumva, România 
un sat pustiu? Este Transilvania un sat fără câini?

Noi, românii ardeleni, nu vrem ce nu-i al nostru! Alții 
vor tocmai ce nu-i al lor! Le-o spunem noi, cât se poate 
de clar, deoarece guvernanții n-o s-o facă niciodată cu 
gurile lor cusute: ce-i al nostru, cu Transilvania noastră 
întreagă, este, pentru vecie, al nostru! Ei, blestemații 
guvernanți, mereu se închină, în secret, cu dușmanul, 
deseori dau și mâna cu Iuda, cu cei cu fața mereu spre 
Budapesta. Bine ar fi să învețe, măcar acel necesar recurs 
la memorie și la istorie. Să afle și să accepte adevărul. 
Până nu-i prea târziu. Până când nu vom avea o altă 
„Insulă a Șerpilor”, aici în Ardeal, în inimă de Românie! 
Asta, pe guvernanți, ar trebui să-i îngrijoreze! Altfel, 
vom trăi noi, românii, cu acel sentiment că „Zeii sunt, 
departe sus,/ Dușmanii lângă noi!”. Iar visătorii de 
autonomii teritoriale, pentru totdeauna ar trebui să știe, 
și le-o mai spunem odată: „Ce a fost câștigat cu sânge nu 
se negociază cu cerneală!”.

LAzĂR LĂDARIU, scriitor

„CE A FOST CÂȘTIGAT CU SÂNGE  
NU SE NEGOCIAZĂ CU CERNEALĂ!”
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TRANSILVANIA PĂMÂNT ŞI NEAM ROMÂNESC (XXII)
Prof. univ. dr. IOAN CONDOR

DACii – A doua perioadă a năvălirilor barbare
Așa cum am precizat mai sus, din probele administrate 

rezultă clar că, în secolul 10 neamul nostru s-a format pe un 
teritoriu foarte extins, pe ambele maluri ale Dunării și ale 
afluenței acestui fluviu că persistența sa n-a fost niciodată 
întreruptă în aceste regiuni și că unitatea poporului nostru, 
ca și a limbii noastre, se explică nu prin admigrațiuni, ci prin 
continue intermigrațiuni. În fața multiplelor dovezi ce au fost 
culese, nădăjduim/sperăm că va amuți total glasul acelora care 
mai continuă încă să mai susțină că neamul românesc s-ar fi 
infiltrat în Ardealul unguresc1.

1. Ungurii sau maghiarii. Asupra originii ungurilor s-au 
emis două teorii: Prima a lui Vambery, care consideră 
că ungurii sunt de origine mongolă, din Asia, unde acest 
învățat ungur i-a și căutat. A doua teorie adoptată azi de 
întreaga istoriografie maghiară, este cea a germanului 
Budenz, care pare a fi dovedit că ungurii ar fi de origine 
europeană din ramura fino-ugrică. Dintre popoarele fino-
tătare aflate în regiunea Volgei (Nordul Europei) care s-au 
pus în mișcare, nu s-au menținut astăzi numai bulgarii 
(despre care am amintit în paragraful anterior) și apoi 
ungurii. Turcii au apărut în Europa numai după ce invazia 
popoarelor s-a oprit.

Existența ungurilor se constată, mai întâi, la anul 884 
de împăratul scriitor Constantin Porfirogenitul, fiul lui 
Leon Filosoful și care a domnit în Bizanț de la 913 la 
959 (Ungurii trăiau undeva între Volga și Urali). Fiind 
învinși de către pecinegi, ungurii se împart în două, unii 
se îndreaptă spre Sud-Est și se stabilesc în Persia, iar 
restul sunt nevoiți să plece spre Apus, undeva lângă Sar, 
regiunea Atelkuz (când au venit la Atelkuz, ungurii erau 
șapte triburi, respectiv 108 familii).

După numeroase peregrinaje, la sfârșitul secolului 
IX, ungurii ajung în Ungaria sub conducerea lui Arpad. 
La anul 896, partea Nord-Vestică a Ungariei era în 
întregime în mâna ungurilor. Urmară numeroase războaie de 
pradă conduse de Arpad în Bulgaria, Italia de Nord (ucigând, 
într-o singură zi, după cum spun Analele de la Fulda, 20.000 
de oameni), Croația și Carintia. După moartea lui Arpad, la 
907, a venit la conducere fiul său Zoltan și furia pustiitoare 
ungurească nu a încetat decât prin înfrângerile suferite în 933 la 
Merseburg, în 955 de pe câmpia Lech și în 970 la Adrianopol. 
Zoltan și fiul său Taksony, urmați de Geiza I (972-997) și mai 
ales regele Ștefan cel Sfânt au organizat Ungaria. Ei au adus 
coloniști germani, care au contribuit enorm la încreștinarea 
ungurilor și la alipirea lor de Sfântul Scaun apostolic.

Ungurii, în afară de năvălirile de pradă și jaf, au intrat 
destul de târziu în Ardeal și, în orice caz, cucerirea acestei țări 
nu s-a făcut decât spre sfârșitul secolului al XI-lea sub domnia 
regelui Ladislau cel Sfânt.

Înaintarea maghiarilor în Transilvania s-a lovit de rezistența 
formațiunilor politice românești, conduse de Monumorut (în 
Crișana), Glad (în Banat) și Gelu (în Podișul Transilvaniei)2.

2. Voivodatele. Italianul „Mario Ruffini amintește de 
asemenea, de voievodatele și cnezatele ce s-au format în văile 
râurilor. Și într-adevăr când ungurii vor veni în Transilvania 
vor trebui să lupte cu o serie de voievodate (cronicarii scriind în 
latină, le numeau „ducate”) cu populație mixtă româno-slavă: 
între râurile Tisa, Mureș și Someș există voivodatul principal 
Menumorut, „dux Bihorensis”; între Tisa, Mureș și Dunăre 
este voivodatul lui Glad; un al treilea ducat se află la răsărit 
de Munții Apuseni, adică din Transilvania propriuzisă, și 
acolo comanda „Gelou quidam Blacus”. În ciuda supremației 
politice slavii au fost asimilați de români, printr-un proces 
de absorbție care a durat mai multe secole și care știm că se 
încheiase în epoca invaziei tătare din 1241”3.

De asemenea, tot italianul Mario Ruffini constată, citez: 
„În câmpia Tisei și în Transilvania ungurii au găsit o populație 
mixtă slavo-română care era organizată politic în diferite 
principate, cum apare în relatarea din acele „Anonimi Bele 
regis notarii gesta Hungarorum” și din „Povest vremennych”, 
cunoscută mai bine sub numele de Cronica lui Nestor. După 
cum am mai spus, în teritoriul de vest de Carpați, după Notarul 
Anonim, existau trei principate sau mai bine zis voivodate”4. 
În continuare autorul italian amintește cum cei trei voievozi au 
fost învinși de unguri și supuși acestora.

Sunt deosebit de importante constatările autorului italian, 
pentru noi, de aceea continuăm cu citarea lui.

„Permanența elementului românesc în Transilvania, 
după cucerirea de către unguri este acum un lucru evident și 
recunoscut de istorici; …astfel, este cu totul exclus ca regi-
unea să nu fi fost populată de loc sau în slabă măsură în epoca 
invaziei ungurești... Limba română, la rândul ei, ne relevă, un 
număr mic de cuvinte ungurești, lucru arătat deja de însăși 
Roesler, că în epoca invaziei ungurești, români aveau deja o 
cultură a lor, la care avea prea puține de adăugat din limba 
invadatorilor; împrumuturile luate de la unguri sunt puțin 
numeroase; ...în Transilvania, ca și în regiunile din occidentul 

european, invadatorii au găsit un popor cu o civilizație superioară, 
cu o limbă care servea tuturor nevoilor acelei civilizații și de 
aceea găsea în ea însăși rațiunea propriei conservări”5.

Prima mențiune cunoscută despre valahi (românii) din 
Peninsula Balcanică, apare în anul 976.

În 1002-1003 apare Conflictul militar dintre conducătorul 
Transilvaniei Gyula (Gyla) și regele Ungariei Ștefan I, încheiat 
cu victoria celui din urmă.

În Podoaba istoriilor (scrisă între 1049-1053), aparținând 
geografului Gardizi, apare prima mențiune a românilor din 
Nordul Dunării într-o lucrare de istorie universală.

În 1050-1051 sau 972, Anonimul lui Hase („Însemnările 
Toparhului grec”) menționează existența a 500 de așezări în 
regiunea Dunării de Jos și a unei pături conducătoare locale.

În anul 1027, Analele din Bari menționează pe valahi în 
armata bizantină care lupta în Sicilia împotriva arabilor pentru 
readucerea insulei în stăpânirea Imperiului Bizantin6.

3. Pecenegi. Populația de neam turc, originară din Asia 
Centrală. Nomazi, trăiau organizați în triburi și erau mai ales 
crescători de vite. După ce au sălășluit o oarecare vreme în 
regiunile caucaziene și-au făcut apariția, la sfârșitul sec. 9, pe 
teritoriul țării noastre în calitate de aliați ai țarului bulgar Simion 
care căuta să-i scoată pe unguri din regiunea Atelkuzu. În 917 
au fost aliații bizantinilor în lupta acestora împotriva bulgarilor. 
Pe la mijlocul sec. 10 s-au așezat în țara noastră. Limita vestică 
stăpânirii lor era Siretul. În 971, bizantinii au încheiat cu ei un 
tratat de prietenie iar în jurul anilor 1000 au ocupat Câmpia 
Dunării. În primele două decade și jumătate ale secolului 11 s-au 
ferit să atace Peninsula Balcanică. Începând însă din anul 1027, 
având bazele în Oltenia și Muntenia, ei vor invada regiunile sud-
dunărene. Începând ce cca 1100, pecenegii își vor pierde treptat 
individualitatea etnică, în sec. 13 fiind definitiv asimilați de 
populația autohtonă.

Se admite că o parte dintre pecenegi au pătruns și în 
Transilvania încă din secolul 10. În afara căldărilor de lut, le sunt 
atribuite anumite piese de harnașament din bronz sau os, vârfuri 
de săgeți din os etc7.

4. Cumanii. În perioada 1067-1071 are loc pătrunderea 
cumanilor, popor de origine turanică (turcică), venit din stepele 
din Nordul Mării Negre, în teritoriile românești, unde pun 
capăt dominației politice a pecenegilor. Au apărut la Dunărea 
de Jos, de unde au întreprins raiduri împotriva Transilvaniei și 
Ungariei, dar mai ales împotriva Imperiului Bizantin în 1078, 
1094, 1114, 1122-1123, 1148. După 1185, cumanii vor susține 
militar acțiunile anti-bizantine (până în 1204) și anti-latine (după 
1204) ale vlahilor și ale bulgarilor, fiind aliați fideli ai țarilor de 
la Târnovo. În 1223, aliați cu rușii, sunt înfrânți de mongoli 
la Kalka. În 1238, mongoli cuceresc Deșt-i Kipciak, centrul 
stăpânirilor cumane, provocând exodul acestora spre Ungaria și 
Țaratul Vlaho-Bulgar, iar între 1239 și 1241 cad sub loviturile 
mongolilor și stăpânirile aflate la periferia ariei de dominație 
cumană (Cumania)8.

Treptat, trecând la o viață sedentară s-au asimilat în masa 
populației românești. Dominația lor politică s-a menținut până 
la marea invazie tătară.

5. Sașii și secuii. La sfârșitul secolului 11 și începutul 
secolului 12, statul maghiar reocupă regiunile cucerite de 
Ștefan I în Transilvania și își extinde stăpânirea; se pun bazele 
organizării politice a Transilvaniei.

În 1111 are loc prima mențiune documentară al unui 
„principe al Transilvaniei”, „Mercurius”, (Mercurius princeps 
Ultrasylvanus).

În perioada 1141-1162, în timpul domniei regelui Ungariei 
Geza II, are loc colonizarea primului grup de populație germană 
în Transilvania.

În 1176 este menționat ca voievod al Transilvaniei numitul 
Leustachiu.

În anul 1213 apare prima mențiune documentară a 
populației secuiești în Transilvania. În secolul 13 au fost 
deplasați spre teritoriul pe care-l ocupă și azi.

În anii 1141-1162, în timpul domniei regelui Gheza II 
începe colonizarea sașilor în Transilvania, proces încheiat 
pe la 1300. Originari din Flandra, Luxemburg, zona Rinului, 
Saxonia, Suabia și Bavaria, sunt așezați în N-E Transilvaniei, 
în jurul orașelor Sibiu și Bistrița, în Țara Bârsei și în regiunea 
Rodna, Sighișoara și Mediaș. Țărani, meșteșugari și negustori, 
sașii își păstrează autonomia9.

În secolele 13-14 sunt menționate documentar în 
Transilvania, unele regiuni cu puternică autonomie românească 
(„țări”): Țara Bârsei, Țara Românilor, Țara Armașului, Țara 
Hațegului (1247), Țara Amlașului, Țara Maramureșului 
(1300)ș. a.

O scrisoare papală din 14 noiembrie 1234 menționează 
pe românii de rit ortodox din Sudul Moldovei și Estul 
Munteniei.

6. Invazia mongolă (tătară). În anul 1241 o mare 
armată mongolă, condusă de Batu Han, atacă Polonia și 
Ungaria. În drum spre Ungaria o parte a oștirii mongole se 
împarte în trei grupe. Contingentele conduse de căpeteniile 
Kadan, fiul marelui Han Ögödai și Büri pătrund în Nordul 
Moldovei, devastând așezările, trec Carpații Orientali și 
pătrund în Transilvania, unde distrug cetățile Rodna și 
Oradea. Grupul condus de Bochetor atacă și desființează 
Episcopia cumanilor, iar un altul distruge fortificația 
de la Bâtca Doamnei (jud. Neamț). Un detașament 
consistent înaintează spre Țara Bârsei unde învinge oastea 
voievodului Transilvaniei, face joncțiunea cu grupul ce 
vine din urmă și împreună pradă mănăstirea de la Cârța 
(jud. Sibiu) și cuceresc Sibiul.

Marea invazie mongolă provoacă panică și distrugeri 
masive în Europa Centrală și de Răsărit. Aflând de 
moartea marelui Han, mongolii se retrag. O parte dintre 
aceștia rămâne în Nordul Mării Negre, unde pun bazele 
unui stat propriu, Hoarda de Aur (1242).

Invazia, pe lângă distrugerile materiale și pierderile de 
vieți omenești, a stopat, pentru câteva decenii tendințele 

expansioniste ale Ungariei, dând posibilitatea populației 
locale, majoritar românești să se organizeze politic, și să pună 
bazele statelor medievale Țara Românească și Moldova10.

(va urma)

Note:
1. Cu prilejul intrării în Cluj, în zilele ale lui septembrie 

1940, regatul Ungariei N. Horthy a pronunțat următoarele 
cuvinte: „În decursul veacurilor, s-au infiltrat în această țară a 
Ardealului unguresc minorități primite de strămoșii noștri. În 
urmă, Ardealul ne-a fost răpită în numele protecției datorate 
acestor minorități….” (Le Temps, din 17 septembrie 1940), A 
se vedea: G. Popa – Lisseanu, Continuitatea românilor în Dacia. 
Dovezi noi, Editura SAECULUM I. O. București, 2010, p. 13.

2. Vezi, pentru dezvoltări; G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 22-
27; Istoria lumii în date, elaborată sub conducerea Acad. Prof. 
Andrei Oțetea, Editura Enciclopedică Română, București, 1972, 
p. 80; Minerva. Enciclopedia Română, Cluj, 1929, Editura 
Comitetului de Redacție Al Enciclopediei Române. Minerva, p. 
937-939; Dicționar de istorie veche a României (Paleolitic – sec. 
10), elaborat sub conducerea, Prof. univ. dr. doc. D. M. Pippidi, 
Ed. științifică și enciclopedică, București, 1976, p. 380-381.

3. Mario Ruffini, Istoria românilor din Transilvania, Editura 
„Proteus” București, Editura „Hyperion” – Chișinău, Fundația 
Culturală „Memoria”, București, 1993, p. 24-25.

4. Ibidem, p. 26-27.
5. Ibidem, p. 28-29; Florin Constantiniu, O istorie sinceră 

a poporului român, Univers Enciclopedic, București, 1997, p. 
55-57.

6. A se vedea: Istoria lumii în date, op.cit., p. 80 , Dicționar 
de istorie a României, coordonator: Stan Stoica, ediția a II-a, 
Editura Meronia, București, 2016, p. 200-201.

7. Vezi: Dicționar de istorie veche a României, op. cit., 
p. 456-457; Istoria României în date, elaborată de mai mulți 
autori, sub conducerea lui Constantin C. Giurescu, Editura 
Enciclopedică Română, București, 1972, p. 60; Constantin 
C. Giurescu, Transilvania în istoria poporului român, Editura 
Științifică, București, 1967, p. 37-39.

8. A se vedea: Dicționar de istorie a României, op. cit., p. 
109; Istoria României în date, op. cit., p. 60: Constantin C. 
Giurescu, op. cit., p. 44-45; A. D. Xenopol, Istoria Românilor 
din Dacia Traiană, vol. I, Ed. Saeculum, București, 2014, 
 p. 466-468.

9. Pentru dezvoltări, a se vedea: Istoria lumii în date, 
op.cit., p. 80-81; Istoria României în date, op. cit., p. 62-63; 
Florin Constantiniu, op. cit., p. 63-64; A. D. Xenopol, op. cit.,  
p. 470-475.

10. Vezi: Istoria Românilor. O sinteză cronologică, 
coordonator Valentina Bilcea, Editura Meronia, București, 2015, 
p. 46; Istoria României în date, op. cit., p. 66-67; Dicționar de 
istorie a României, op. cit., p. 229; Florin Constantiniu, op. cit., 
p. 68-69; A. D. Xenopol, op. cit., p 475-482.
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Prefaţă
Lucrarea de faţă caută să întregească 

cercetările anterioare (din diferite domenii) cu 
informaţii cu caracter geologic. La îndemnul 
domnului preşedinte Ioan Ovidiu Munetan al 
Asociaţiei Morala Creştină din Roşcani am dat 
curs, începând să studiez materialele bibliografice 
legate de Satul Roşcani pe această tematică.

Geographic satul Roşcani este situat la sud 
de Râul Mureş şi are o poziţie de contact între 
şisturile cristaline ale Munţilor Poiana Ruscă 
şi formaţiunile sedimentare ale zonei de culoar 
a Mureşului şi a Depresiunilor adiacente. 
Informaţile geologice ce urmează pot constitui un 
aport important la alcatuirea monografiei locale 
a Localitaţii Roşcani. Pentru partea de şisturi 
cristaline ce alcătuiesc Munţii Poiana Ruscă un 
aport deosebit la cunoaşterea acestora l-au avut H. 
Kraunter, iar pentru rocile sedimentare şi eruptive 
ce alcătuiesc zona de culoar a Mureşului, date 
importante au furnizat şi C. Gheorghiu precum 
şi conf. univ Marincas Valeria (Universitatea 
Babeş-Bolyai - Cluj Napoca).

Contribuţii importante în descifrarea structurii 
geologice precum şi la cunoașterea de substanţe 
minerale utile, au avut şi geologii I.P.E.G.H 
Deva ce au cartat zone din Munţii Poiana Ruscă, 
în căutarea de substanţe minerale utile (Pb, Zn, 
Cu) şi roci utile (calcare şi dolomite cristaline).  
Fiind o lucrare de sinteză la elaborarea ei am 
folosit şi eu numeroase documentaţii de cercetare 
rapoarte geologice şi proiecte a numeroşi geologi 
ingineri şi cercetători pe care am să-i menţionez 
în bibliografie.

DATE GEOGRAFICE ȘI ADMINISTRATIVE 
ALE SATULUI ROŞCANI

Satul Roşcani, aparţine administrativ- 
teritorial de Comuna Dobra împreună cu 
satele Mihaieşti, Panc şi Panc Saliste. Faţă de 
Dobra este situat la cca 5 km spre sud. La nord 
se învecinează cu satul Mihaieşti, la vest se 
învecinează cu satul Lapuciu iar la Est cu satul 
Bujoru. Reţeaua hidrograhică este formată din 
pârâul Dobra ce străbate localitatea de la Sud la 
Nord şi se varsă în Râul Mureş. Geografic satul 
este situat în partea central-nordică a Munţiilor 
Poiana Ruscă. Relieful are aspect colinar cu 
altitudine medie de cca 400 m.

DATE GEOLOGICE

2.1 Stratigrafia
În arealul satului Roşcani din punct de 

vedere stratigrafic participă în partea sudică 
şisturile cristaline iar în nord în zona de culoar 
a Mureşului participă rocile sedimentare ce 
formează învelişul sedimentar al acestora.

Trebuie arătat că şisturile cristaline parti-
cipante la edifiicul architectonic al Carpaţiilor 
Meridionali şi deci al Munţilor Poiana Ruscă, 
formează două grupe de unităţi structogenetice, 
respectiv unitatea getică şi unitatea supragetică. 
Această idee a fost sugerată de Strekeisen în 1934 
şi apoi susţinută şi de Ghica- Budeşti, H. Savu, R. 
Dimitrescu, D. Giusca şi de Al. Codarcea(1960)

Unitaţile supragetice Poiana Ruscă ocupă 
jumătatea Nordică a acestora şi sunt constituite 
numai din şisturi cristaline hercinice, rezultate 
din metamorfozarea unui material terigen şi 
magmatogen, în proporţii variate pe întinsul 
ariei de sedimentare. Acest lucru se reflectă 
prin varietăţile petrofaciale ale regiunii. Meta-
morfozarea materialului terigen şi magmatogen 
a avut loc în intervalul de timp Ordovician – 
Carbonifer inferior era Paleozoic, şi în condiţiile 
faciesului şisturilor verzi (sub faciesul cuar-albit-
clorit) din timpul orogenezei hercinice, faza 
sudeta.

2.2 Şisturile cristaline hercinice din unitatea 
supra getică ce ocupă jumătatea Nordică a  
Munţilor Poiana Ruscă, constitue o suită 
de 10.000 m grosime. Acestea au rezultat 
din metamorfozarea unui material terigen şi 
magmatogen în condiții de temperatură şi 
presiune joasă în care, la partea superioară a 
suitei au predominat calacarele. O. Maier şi H. 
Kraunter în această suită au separat mai multe 
entități litofaciale ce se succed pe vertical, 
dar care prezintă şi numeroase variaţii laterale 
de facies, datorate schimbării raportului între 
materialul terigen şi magmatogen. Sau separat 
patru entitaţi petrofaciale cunoscute astfel,

Cristalinul de Bătrâna, este primul termen 
al suitei şi este reprezentat petrographic de şisturi 
grafitoase, şisturi sericito grafitoase, şisturi 
clorito albitice, şisturi sericito cloritoase, şisturi 
cuartitice şi calcare cristaline ce apar subordonat. 
Ca vârstă, acestui cristalin de Bătrăna i se atribuie 
vârsta Ordovician – Silurian (era Paleozoică). 
Afloreaza în sudul entităţii în axa anticlinalului 
Teliuc – Alun, are o grosime de 1500 m.

Cristalinul de Govasdia are o grosime de 
1000 m şi urmează peste cristalinul de bătrâna 
fiind alcatuit din şisturi cuartitice sericito 
cloritoase, şisturi grafitoase cu intercalaţii de 
calcare şi dolomite cristaline. Vârsta formaţiunii 
este Devonian inferior (era Paleozoică).

(va urma)

ROŞCANI – poarta de intrare  
în Ţinutul Pădurenilor  

din Munţii Poiana Ruscă (1)

Conf. univ. dr. GEORGE V. GRIGORE

Vlahiile româneşti din întreaga  
Europă sunt dovada existenþei  

Geþiei de Aur milenare (III)

Aceste comunități românești ancestrale, numite de istorici în Evul 
mediu „Romaniile populare”, erau denumite de locuitorii lor 
„țări”, sau „valahii”. Rămase din timpul Geților de Aur, când 

întreaga Europă era a lor, de la Atlantic, la partea de vest a Asiei, și din nordul 
îndepărtat până în Egipt, aceste comunități au rămas izolate pe fundalul 
apariției unor populații ce au ocupat văile și șesurile și și-au delimitat granițe. 
Într-un fel, acești vlahi trăiau așa cum au trăit și indienii americani, pentru care 
întregul pământul era al Marelui Zeu și acesta nu accepta nici un alt proprietar, 
iar ei puteau hălădui pe oriunde, în nevoile și traiul lor, ca și copiii fericiți ai 
Domnului, prin Grădina Raiului. Ei au rezistat migratorilor, dar și imperiilor, ce 
și-au tot întins granițele peste comunitățile lor. Astfel, ele au rămas pe teritoriul 
unde locuiau, în general muntos sau păduros, dar fără acoperirea politică necesară 
noilor timpuri pe care le trăim.

Ca și în cazul marilor lucrări hidrotehnice ale marilor valuri de pământ – 
balize troiene, ce au căpătat în timp denumirea inexactă de „Traiane”, tot astfel, 
toate aceste țări românești („valahii”) au fost incluse la categoria „romane”, 

Dorel NEAMŢU, jurnalist
Prof. univ. DUMITRU POPESCU

datorită asemănării celor două limbi. Asemănarea și vechimea acestor limbi 
vine tocmai din istorie, de când popoarele salvate au stat împreună în Marea 
Arie Getică. Celelalte popoare venite mai târziu pe continentul european au 
confuzat unele cu altele, din neștiință sau din dorința de simplificare. Dacă se 
asemănau limbile puteau fi trecute cu toatele la categoria „latine” sau „romane”. 
Astfel „vlahiile” getice au devenit „romanii” latine. Cultura română, după 
cristalizările naționale europene din secolul XIX, a avut o deosebită deschidere 
către Europa Occidentală, în special către Franța, pe fondul latinității ambelor 
limbi. Cultura aromână s-a dezvoltat mai întâi ca o cultură pastorală, iar mai 
apoi a fost influențată de culturile bizantină și greacă. Religia acestor vlahi 
este predominant creștin-ortodoxă, dar sunt unele regiuni unde, forțați de 
împrejurări, au devenit catolici sau musulmani.   

În Europa mai dăinuiesc zeci de „Romanii populare” (de fapt „Vlahii 
getice”), de la Marea Nordului (insula olandeză Walcheren), la Marea Neagră, 
trecând prin Belgia (Valonia, din Ardennes), Franța (Welschii din munții 
Vosges) și munții Alpi (unde dăinuiește „Limba romanșă” și avem multe 
toponime cu „Walchen”). Ele nu au apărut în Evul Mediu, așa cum ne transmit 
prin operele lor istoricii noștri, și nu s-au ascuns în adâncul munților sau 
pădurilor. Ele vin din istoria milenară a geților și au o misiune căreia le-au 
rămas fidele și în ziua de astăzi. În caz de cataclism planetar, doar ei, cei agățați 
de munți și de cer, cu turmele lor de animale și produsele acestora, vor putea 
din nou să salveze neamul omenesc. 

Denumiri toponimice date acum mii de ani au rămas și în prezent, ca o 
amprentă vizibilă a existenței acestor „Românii”, pe care nu mai doriți să 
le recunoașteți astăzi. Astfel, „Romanja Planina” și „Stari Vlah” sunt două 
podișuri în răsăritul Bosniei și apusul Serbiei, „Vlahina” este un masiv muntos 
între Serbia și Bulgaria, „Vlahoclisura” și „Vlachata”, dar și alte toponime 
asemănătoare sunt în Grecia de nord, „Vlasic” este un masiv muntos între Bosnia 
și Serbia.  Dacă „Vlahia Mare” (Megali Valacheia) se afla în Tesalia (Grecia), 
„Vlahia Mică” în Acarnania, „Vlahia Albă” în Moesia (de-a lungul Dunării de 
Jos), „Vlahia Neagră” sau „Morlahia” în Dalmația și sudul Bosniei, „Vlahia 
de la Srem” pe râul Sava, „Vlahia de la Onut” pe Nistru, „Vlahia moravă” în 
munții Beskizi din N-E Cehiei, toate aceste „țări” române nu vorbesc decât 
despre Marea Geție de peste întreaga Europă, despre Aria de la ultima Zidire a 
Lumii postapocaliptice, cea în care trăim și astăzi. Întreaga Europă – atâta câtă 
se putea locui – a fost odată Geția de Aur! Vlahiile getice (românești) aflate și 
astăzi în întreaga Europă sunt dovada! 

(va urma)

Hartă franceză a Europei de Sud-Est în 1020, menționând (de la nord spre 
sud și de la vest spre est) Vlahii din Moravia, cei din Istria (Istro-Românii), 
cei din Carpați (Românii) și cei din Balcani (Aromânii).
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În Maroc, pe urmele getulilor  
plecați din Carpați (III)

Motto: „O călătorie face mai mult ca o lecție de istorie”  
NICOLAE IORGA

Jane Acomb Leake scria în lucrarea „Geṭii lui Beowulf” 
că „Numele originar al dacilor era daoi. Tisageṭii, Tirageṭii ṣi 
chiar getulii africani erau acelaṣi neam cu daoii”. Iar Strabo, 
scriind despre Dacii care se chemau în vechime daai/daoi, 
remarca ṣi el asemănarea de nume cu dahae-ii din Varkana 
/ Hyrcana / Valkhala / Valahia (ṭara lupilor). Mircea Eliade 
făcând etimologia cuvantului “dac” îl propune ca fiind 
dintr-o rădăcină comună cu “dahae”.  

Dar dacă suntem de acord că “dahi, dachi, daci, daoi” 
totuna, de ce nu ar fi ṣi berbera / barbara Kahina, Dahina, 
Dyhi(n)a, Dochina, Daci(n)a, Daoina, etc.? Adică o femeie 
din seminṭia noastră geto-dacă?  Dahii ṣi urmaṣii lor au 
realizat imperii puternice migrând nu doar în Eurasia ci 
ṣi în nordul continentului african Se spune despre această 
războinică regină că obișnuia să pustiască totul în calea 
dușmanilor, obicei ca al strămoșilor săi din Carpați. 

Presupusa origine ṣi credinṭă creṣtină a Kahinei care nu 
excludea însă previziunile ṣi unele practici păgâne, spiritul 
ei aprig, ochii albaṣtri ṣi nasul deosebit de cel al băṣtinaṣilor, 
cunoṣtinṭele războinice, ar putea veni în sprijinul în sprijinul 
apartenenṭei geto-dace. 

Regina Kahina este cinstită deopotrivă ṣi de algerieni ṣi de 
tunisieni dar autorităṭile o reduc treptat doar la o personalitate 
folclorică… în accord cu statutul femeii în islam.

În Marrachesch, dar mai cu seamă în călătoria spre 
parcul național Toubkal am întâlnit firme, inscripții, afișe 
scrise cu un alphabet ce părea grecesc dar mai curând mi 
s-a părut asemănător cu scrierea de pe unele plăcuțe de 
la Sinaia. Ajunsă acasă am cătat informații despre această 
scriere ( cunoscută la noi de un grup de traducători de limbă 
arabă din Constanța ). 

DOMNIȚA RAȚIU Tifinagh se numește scrierea berberilor și este un sistem  
de scriere utilizat pentru a reda limbile berbere care sunt 
răspândite pe un teritoriu foarte vast cuprinzând Algeria, 
Marocul, Mali, Libia sau chiar părți din nordul Burkinei Faso 
sau Mauritaniei. Interesant este că dovezi ale utilizării acestui 
alfabet s-au găsit până și în Insulele Canare. 

Originea numelui Tifinagh nu este clar elucidată, dar există 
un oarecare acord între specialiști, care susțin că ar proveni 
dintr-o formă de feminin plural al cuvantului „punica” (în latină 
„punicus”), la care s-ar adauga prefixul berber „ti-„. Tifinagh ar 
înseamna astfel „litere punice”.

Alfabetul Tifinagh este unul de tip Abjad, adică nu are 
vocale, și se distinge prin formele literelor, care prezintă o 
geometrie impecabilă (unghiuri drepte, puncte sau cercuri).

Deși foarte popular, până recent, acest alfabet nu a beneficiat 
de statut oficial, însă, începând cu anul 2003, în Maroc a fost 
autorizată o formă modernă numită Neo-Tifinagh ca alfabet 
berber oficial. În Algeria, aproape toate publicațiile berbere 
folosesc Neo-Tifinagh, iar în Libia, după căderea regimului 
Gaddafi, autoritățile au început să arate deschidere față de 
utilizarea publică a scrierii berbere..

Un exemplu de text Tifinagh este și următorul:

Transliterarea este: „Imdanen, akken ma llan ttlalen d 
ilelliyen msawan di lḥweṛma d yizerfan-ghur sen tamsakwit d 
lâquel u yessefk ad-tili tegmatt gar asen.”

Iar traducerea este: „Toate ființele sunt născute libere și 
egale în demnitate și drepturi. Ele sunt dotate cu rațiune și 
conștiință și ar trebui să acționeze unele către celelalte într-
un spirit de frăție.” (Articolul 1 din Declarația Universală a 
Drepturilor Omului).

 Alfabetul tifinagh și corespondenta in alfabetul latin. 
www.oriens.ro

Alfabet berber 
(va urma)

Considerente personale dar și profesionale m-au 
îndemnat să cercetez și să aștern pe hârtie cele ce urmează.

De la bun început doresc să subliniez că pentru a 
înțelege corect unele aspecte ale vieții social-istorice, 
trebuie să te transpui în epoca la care se face referire și să 
încerci să privești evenimentele cu ochii contemporani ai 
acelor vremuri. Altfel, ne vom confrunta cu situații lipsite 
de obiectivitate ori cu resentimente 
alimentate tocmai de unele persoane 
care au slujit în timpurile trecute. De 
aceea, considerăm că este necesar să 
analizezi păreri variate, să aprofundezi 
și să reții cu responsabilitate doar 
acele concluzii care corespund cât de 
cât realității acelor ani, contextului în 
care s-au petrecut anumite fapte. Drept 
urmare, am încercat să parcurg cât mai 
multe informații și relatări despre viața 
și activitatea celui care a fost cel de-al 
treilea Patriarh al României, și anume 
IUSTINIAN MARINA.

Fostul Patriarh s-a născut la data  
de 22 februarie 1901 în satul SUEȘTI, 
despre care se susține că ar fi fost 
întemeiat în jurul anului 1700, ce 
aparținea comunei CERMEGEȘTI, 
județul VÂLCEA. Este interesant de menționat că 
localitatea este menționată pe o hartă rusească din 1835. 
Dacă spre finele sec. al XIX-lea ar fi avut 204 de familii, 
la jumătatea sec. al XX-lea mai număra doar 70 de familii, 
iar în 1960, doar 52 de familii. Ioan MARINA, pe numele 
de botez, era fiul Elenei și al lui Ilie Marina. După ce în 
1915 a terminat Școala primară, a intrat la Seminarul 
Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, pe 

care l-a absolvit în anul 1923. După ce a dat examen de 
diferență la Școala Normală din oraș, la 1 septembrie este 
încadrat ca învățător la Școala primară din localitatea 
Olteanca, jud.Vâlcea, iar după un an se stabilește în 
localitatea Băbeni din același județ.

Începând cu data de 14 octombrie 1924, cumulează 
funcția de învățător cu cea de preot, împrejurare care îi 
facilitează constituirea unui cor la Biserică format din 
elevii școlii la care funcționa.

În 1925 se căsătorește cu Lucreția 
Popescu, fiica unui preot din comuna 
Bratostita, județul Dolj, și în același 
an se înscrie la Facultatea de Teologie, 
pe care o absolvă în anul 1929. Se 
implică în acțiuni caritabile, înființând 
„BANCA POPULARĂ A PREOȚILOR 
NEVOIAȘI, el fiind și cel care a redactat 
STATUTUL acesteia. Pe de altă parte, 
fiind un susținător al acțiunilor societății 
„RENAȘTEREA”, la Congresul de la 
Turnu Severin din 1930 este cooptat în 
conducerea Asociației „COOPERAȚIE 
ȘI CREȘTINISM”. Cu începere de la 1 
noiembrie 1932, Episcopul de Râmnicu 
Vâlcea îl numește DIRECTOR AL 
SEMINARULUI TEOLOGIC „Sfântul 
Nicolae” din acest oraș, și în același 
an este detașat la Catedrala Sfintei 

Episcopii, pe care o renovează complet în următorul an. 
Cât privește viața de familie, din nefericire la 18 noiembrie 
1935, soția sa decedează, plecând pe alte „tărâmuri”, 
rămânându-i în grijă cei doi copii, SILVIA și OVIDIU. 
În aceeași perioadă acordă importanță și se preocupă 
de construirea unei case parohiale unde și-a instalat o 
cancelarie, o bibliotecă cu o sală de lectură, înființând și 
un cor, care a prezentat trei-patru concerte.

În cursul anului 1938 împreună cu prozatorul Mihail 
Sadoveanu și ziaristul Octavian Lizeanu înființează revista 
„MUNCA ȘI VOIE BUNĂ” cu o pagină „Pentru Suflet”, 
pe care a condus-o până în 1939 când a încredințat-o 
scriitorului Gala Galaction.

În august 1939 este trecut de la Direcția Seminarului la 
conducerea Tipografiei episcopale, contribuind la salvarea 
acesteia de la faliment și pe care, de altfel, a predat-o în 
anul 1940 Mitropoliei Craiovei. Izbucnind cel de-al doilea 
Război Mondial, în contextul acelor zile grele și pline 
de suferință, a înființat o cantină pentru 60 de oameni 
săraci și a predat 100 de paturi la un spital improvizat în 
localul Liceului de fete din Râmnicu Vâlcea. Totodată, la 
sugestia părintelui NICOLE ROȘIANU – conducătorul 
învățământului vâlcean a înființat o cooperativă de librărie, 
tipografie și editură sub denumirea „INFRĂȚIREA

În cursul anului 1943 a preluat conducerea Căminului 
Cultural „Constantin Brâncuși” din acest oraș  în cadrul 
căruia organizează o Universitate Populară, un cor și 
scoate o revistă și în același timp colaborează la cotidianul 
„CUVÂNTUL”, la revista „FLOAREA DE FOC” din 
București și la revista „RENAȘTEREA” din Craiova. A 
făcut eforturi să-i ajute pe frații refugiați din BASARABIA 
și în special Cartea Românească din Cernăuți.

Datorită intensei activități depuse, obține toate 
rangurile bisericești și este ales în Consiliul Central 
al Asociației Generale a Clerului din România, iar 
Ministerul Cultelor, la propunerea Sfintei Mitropolii, i-a 
acordat premiul „MERITUL CULTURAL CLASA I-a” 
pentru Biserică. Ca urmare a propunerii Mitropolitului 
Irineu Mihălcescu, Sfântul Sinod îl alege în 30 iulie 
1945 ca și Arhiereu la Mitropolia Moldovei, cu titulatura 
VASLUIANUL, iar la data de12 august este hirotonisit 
la Catedrala din Iași tocmai de Mitropolitul Irineu, 
primind numele de JUSTINIAN. A fost ales de către 
Colegiul electoral bisericesc ca și Arhiepiscop al Iașului 
și Mitropolit al Moldovei la 22 decembrie și instalat la 
Catedrala Mitropolitană din Iași.

(va urma)

ANUL COMEMORATIV  
AL I.P.S. PATRIARHUL IUSTININIAN MARINA (I)

 Avocat GHEORGHE PETRESCU
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Leacul este implorat să vină din „tăria 
cuvântului”, din „descântecul sfânt” (21). 
Deși se presupune că boala a fost trimisă de 
blestemul unor  bărbați sau femei, împotriva 
lor nu se rostesc imprecații, deoarece, 
pentru vindecare, este cerut ajutorul lui 
Dumnezeu, al Fiului și al Maicii Domnului.

Blestemul este formula în care se 
manifestă pregnant rolul malefic al 
cuvântului. De obicei se folosește în 
descântecele de deochi. Unele blesteme 
sunt indecente, așa că nu le putem scrie. 
Un blestem care poate fi scris sună cam 
așa: „Pasăre albă,/ Cudalbă,/ Sus te săriși,/ 
Jos plesniși./ Plesnească ochii râvnitorilor,/ 
Plesnească ochii deochetorilor./ Cine a 
râvnit,/ A și plesnit./ Și N. a rămas curat,/ 
Luminat,/ Ca argintul strecurat/ Cum 
Dumnezeu l-a lăsat”(22). 

Blestemele se folosesc și  în descântece 
pentru alte boli. Iată un descântec de 
pocitură: „De te-au pocit 99 bărbați 
stopitori, pocitori, să le crape pulpele, să le 
puște sângele; ...de te-au pocit pădurile să 
le peie frunzele, să rămâie ciunge, să se ouă 
ciocârlia, să-i pice scăfârlia” (23).

Există multe modalități prin care 
descântătoarea se adresează bolii pentru a 
ieși din corpul bolnavului. Cea mai simplă 
este porunca directă. Într-un descântec de 
gâlci, se spune: „Gâlcă, gâlcuță, încalecă 
pe mâță și te du la Marea Neagră și bea 
apă” (24). După ce se spun aceste cuvinte, 
gâlcuța îndată seacă. De asemenea într-
un descântec de bube, se zice: „Ieși buba 
bubelor, puiu ciumelor; ieși bubă de 99 de 
ani, cu mătura te-oi mătura și-n mare te-oi 
țipa” (25). Sunt porunci directe cu formă 
amplificată în care sunt indicate felurile 
bolii, părțile corpului din care să iasă, locul 
în care să se ducă și cum trebuie să rămână 
bolnavul (26). G. Dem. Teodorescu dă 
exemplul unui  descântec de năjit  dintr-
un  manuscris din anul 1839:  „O năjite,/ 
pricăjite,/ tu ieși din creierii capului,/ din 
auzul urechilor,/ din fața obrazului,/ din 
sfârcul nasului,/ din vederea ochilor./ Te 
du și te petreci/ prin genunchii lupului,/ 
prin cornul cerbului,/ iar (cutare) să rămâie 
curat/ și luminat,/ ca argintul strecurat,/ ca 
Maica Domnului ce l-a făcut,/ ca maică-sa 
ce l-a născut,/ să nu rămâie năjit de leac,/ 
ca un fir de mac,/ în mare aruncat”(27). 
În unele descântece, porunca directă 
este însoțită de amenințări și îngrozire. 
Cea mai mare amenințare pentru diavol 
sunt: sabia lui Dumnezeu, crucea, tămâia, 
aghiazma, botezul. Într-un descântec de 
izdat, se spune: „Izdat nebotezat, ieși din 
inima lui (cutare), de unde ai intrat, că eu 
atuncea te-oi boteza, cu tămâie te-oi tămâia, 
cu aghiazmă te-oi spăla, cu apă mare te-oi 
uda” (28). Într-un alt descântec de izdat, 
boala este amenințată în cazul în care se va 
întoarce: „Și când voi afla că te-oi întoarce/ 
Cu crucea te-oi depărta,/ Cu tămâia te-oi 
tămâia,/ Cu cuțitul te-oi cuțita,/ De la cutare 
te-oi depărta” (29).  În porunca indirectă, 
descântătoarea poruncește bolii să plece 
prin intermediul unor lucruri asupra cărora 
ea are putere: luna, stelele, focul, cărbunii, 
brâul, moțul, cuțitul, secera, calul, pasărea, 
șarpele. În anumite descântece, se indică 
unor obiecte să intervină, prin diferite 
mijloace, în vindecarea bolnavului. În 
mușcătura de șarpe, se apelează la alun: 

„S-a suit Gargălău (șarpele) într-un alun; 
alunul s-a uscat și Gargălău a crăpat și 
(cutare) s-a dezumflat și a rămas curat, 
luminat, cum Dumnezeu l-a lăsat”(30). 
Tot într-un descântec de șarpe, apare 
altă plantă: „Viță de vie tăiată,/ Pe gard 
spânzurată,/ Buduroi, găleată/ Mușcătură 
de șerpe vindecată” (31). Se observă, aici, 
că șarpele este comparat cu vița de vie. Într-
un alt descântec de șarpe, descântătoarea 
spune că a căutat leacul și l-a găsit „în nuia 
de alun,/ În răchită de boj” (32).

În unele descântece, baba apelează 
la anumite cuvinte care nu sunt înțelese 
și care formează formula magică. Într-
un descântec de turbă se spune, în timp 
ce se mestecă în tărâțe: „Primel, primici, 
Solomon, hacana dresâna” (33). Dacă 
oamenii au încredere în cuvintele obișnuite 
rostite de babă, cu atât mai mult vor atribui 
celor neînțelese o virtute mai mare.

Multe descântece sunt sub forma 
poeziilor. Vom prezenta câteva descântece 
de deochi. „Sub o salcie răsădită,/ Este o 
fată despletită,/ Cu un ochi de foc/ Și cu 
unul de apă./ Dădu cel de foc/ În cel de apă;/ 
Nu s-a stins focul/ Și s-a stins deochiul/ 
Dintre ochiurile lui N”. Sau, „Ieși deochi/  
Dintre ochi,/ Că te-ajunge botezul./ Cum te 
ajunge,/ Te face praf și pământ/ Și te suflă 
în vânt./ N. să rămână curat,/ Ca argintul 
strecurat,/ Cum Maica din cer l-a lăsat” 
(34).  În aceste două descântece lupta se 
duce cu deochiul, ca stare de fapt, nu se 
discută despre cei care l-au generat. Este 
amintit ajutorul Maicii Domnului.

În următorul exemplu, este îndreptat un 
blestem asupra  celui care a deocheat. 
„Lăsat-a Dumnezeu trei izvoare:/ Unul de 
apă,/ Unul de vin/ Și unul de pelin./ Cine 
bea apă/ S-adapă;/ Cine bea vin/ Se îmbată:/ 
Cine bea pelin/ Crapă de venin./ Așa să 
crape ochii/ Cui te-a deocheat;/ Ochii 
să-i plesnească/ Și N. să se tămăduiască“ 
(35). Într-un alt descântec, sunt invocate  
toate entitățile care ar fi putut contribui 
la deochi: „De-o fi deocheat de Sfinte/ 
Sfintelor,/ Bunelor,/ Line ca apa,/ Moi 
ca mătasa,/ Dulci ca mierea,/ Pe N. să-l 
lăsați curat,/ Luminat,/ Cum Dumnezeu l-a 
lăsat/......De-o fi deocheat de copilițe,/ Să 
le pice coadele,/ Să fie ca chelele./ De-o fi 
deocheat de codru,/ Să-i sece rodul./ De-o fi 
deocheat de fântână,/ Să-i sece apa cea lină./ 
De-o fi deocheat de potecă,/ Lumea pe ea să 
nu treacă./ De-o fi deocheat de vânt,/ Să nu 
mai bată pe pământ./ De-o fi deocheat de 
pădure,/  Să nu mai dea mugure/ Și să pice 
de secure./ De l-o fi deocheat păsările,/ Să 
le cadă penele./ De-o fi deocheat de lună,/ 
Să nu mai aibă lumină./ De-o fi deocheat 
de soare,/ Să nu mai ardă tare./ Să lase pe 
N./ Curat,/ Luminat,/ Cum Dumnezeu l-a 
lăsat“ (36). Fenomenele supranaturale - 
sfintele – nu sunt blestemate, dimpotrivă, 
sunt lingușite, flatate și rugate să-l lase pe 
N. să fie sănătos. În schimb, oamenii și 
elementele naturii, dacă au deocheat, nu 
scapă de blestem.

Un alt descântec conține blesteme dure 
la adresa unor entități înspăimântătoare: 
strigoii și moroii. „Pasăre albă/ Cudalbă,/ 
Pică ici, Pică colea,/ Pică-n vârf de 
pietricea./ Pasărea dacă pică/ Piatra se 
despică,/ Despică ochii strigoiului,/ 
Despică ochii moroiului,/ Despică ochii 
râvnitorului,/ Despică ochii deochetorului,/ 

Despică ochii leului,/ Pe-ai leoaicei,/ Pe-
ai strigoaicei,/ Pe-ai moroaicei,/ Pe-ai 
râvnitoarei,/ Pe-ai deochetoarei./ Și N. a 
rămas curat,/ Luminat,/ Ca din cer picat./ 
Cum Dumnezeu l-a făcut,/ Cum maică-sa 
l-a născut” (37).   

Descântecul de bubă se adresează unui 
mare număr de boli care sunt somate să iasă 
din organismul omului. „Ieși buba bubelor/ 
Puiul ciumelor/ Din creierul capului,/ Din 
fața obrazului,/ Din lumina ochilor,/ Din 
medua oaselor,/ Din medua dinților/ Din 
trupu-i, din avântu-i,/ Din brânci (mâini), 
din picioare,/ Din cap, din inimă”. Dacă 
boala este provocată de vânt, acestuia i 
se spune:  „Vânt alb, străpungos,/ Roșu, 
galben, vânăt, verde,/ De răsărit, apus,/ De 
miez de noapte/ Și de miazăzi./ Ieși din 
cap, din picioare,/ Din mâini, din șale”. 
Grumăzarea este nu numai somată, ci se 
recurge și la un anumit ritual: „Grumăzare 
albă,/ Neagră, roșie, năzădită,/ Spurcată, 
necurată,/ Obrintoasă, din grumăzi/ Du-
te ca roua de soare,/ În țărmurile goale./ 
Mersei în pădurea roșie,/ Tăiai rudă roșie/ 
Cum dădui cu securea roșie/ În pădurea 
roșie/ Să ciuntă grumăzarea roșie/ Din 
grumazul lui N.”.  Bolile sunt amenințate 
cu versuri ca acestea: „Cu mătura te mătur,/ 
Cu cuțitul te tai./ Cu cuțitul te spintec,/ Cu 
pelița lui Cristos/ În mare te arunc”. I se 
mai spune bolii: „În fundul mării te așează,/ 
Te alină, te odihnește,/ Că acolo-ți e locul și 
rândul” (38).

În descântecul pentru ulcior la ochi, 
seara, în timp ce acesta este atins cu coada 
unei linguri înfierbântate, descântătoarea 
sau însăși persoana bolnavă zic: „Bună 
dimineața, ulcior,/ Cum nu-i acum 
dimineață,/ Așa să nu ajungi tu până 
dimineață!” Într-o altă variantă se spune: 
„Hop, hop, ulcior de câne!/ Cum nu sunt eu 
câne,/ Așa să nu ajungi până mâne!” (39) 
Se observă că, în unele boli mai ușoare,  
descântecele sunt mai scurte, putând fi 
rostite de chiar persoana bolnavă.

Gr. Tocilescu prezintă o altă variantă  
a descântecului de vivor culeasă de T. 
Dragu și D. Drăghicescu: „Vivor cu bubă,/ 
Vivor cu brancă,/ Vivor cu izbituri,/ Vivor 
cu săgetături,/ Vivor cu izbeală,/ Vivor cu 
poceală/ Nu izbi,/ Nu poci,/ Nu umfla,/ Nu 
gâmfa,/ Nu face carne ra (rea)!/ Eu te mut,/ 
Tu te muți,/ Eu te dudui,/ Tu să fugi!” (40) 
Față de celălalt exemplu de descântec de 
vivor, acesta nu este însoțit de nicio acțiune.

Un interesant descântec este acela de 
gânduri rele: „Fugiți, gânduri blestemate/ 
și cugete necurate;/ mergeți în pustietate/ 
prin munți, prin văi depărtate./ Fugiți, 
gânduri de descânturi,/ mergeți în alte 
pământuri, risipiți-vă în vânturi,/ în 
mări și-n alte adâncuri./ Veniți , gânduri 
ușurele,/ din grădini, din floricele;/ goniți 
cugetele rele/ să se ducă, să se spele./ Fugi, 
piei, dor, te prăpădește/ și de pietre te 
lovește;/ sparge-te, te risipește,/ pe (cutare) 
liniștește./ Ieșiți voi, gânduri urâte,/ în cap, 
în creieri vârâte,/ negre și posomorâte,/ 
fugiți, mergeți amărâte./ Veniți voi, cugete 
bune,/ de intrați în acest june;/ nu-l lăsați că 
se răpune/ de al dorului cărbune./ Faceți-
vă alifie,/ la rana lui doftorie!“( 41). Din 
punctul de vedere al formei, sunt versuri 
de o frumusețe uluitoare. Rima perfectă 
se întinde pe patru versuri. Sunt folosite 
figuri de stil. Conținutul este filosofic. Se 
manifestă un contrast permanent între 
gândurile rele, blestemate și cele bune 
ale omului. Cugetele necurate, negre și 
posomorâte sunt somate să iasă din creier. 

(va urma)

DESCÂNTECE, VRĂJI, FARMECE,  
DESFACERI ROLUL TERAPEUTIC  
ŞI MALEFIC AL CUVÂNTULUI (III)

Prof. univ. dr. RAISA RADU

Moș Crăciun de sus din ceruri,
Iubitor de bucurii,
Și de casele creștine,
Și de mame și copii.

Tu, cu darurile tale,
Aduci suflete pribege,
Să alini dureri și doruri, 
De la inime betege.

Moș Crăciun cu daruri scumpe,
La sărmani și năcăjiți,
Eu, copil, cel mai cumimte,
Eu, Te rog,  să nu mă uiți.

Să treci și la casa noastră,
Unde-s singur și aștept,
Ca să-mi luminezi fereastra,
Și durerea mea din piept.

Nu vreau daruri complicate,
Doar un leac să-mi vindeci rana,
Ce-i plecat , demult, departe.
Te rog s-o aduci pe mama .

Din lumea 
fulgilor de nea
Din lumea fulgilor de nea,                 
La mine la fereastră, 
S-a pogorât o   păsărea,
Chiar Pasărea Măiastră.

Cânta duios Colindul Sfânt,
De răsuna văzduhul,
Vestea minunea pe Pământ,
Că s-a născut Sfânt Pruncul.

Din ceruri îngerii veneau,
Pe-o rază de lumină,
Colindul Sfânt ei colindau,
Pământu-ntreg răsună.

E Noaptea Sfântă de Crăciun,
Colindă-ntreg Pământul,
Iar a sosit Păstorul Bun,
Iisus Hristos Sfânt Pruncul.

În lumea fulgilor de nea,
Plecat-a iar Măiastra,
Eu am rămas în lumea mea,
Privind spre cer o sfântă stea,
Şi tot aștept Măiastra.

ȘTEfAN SILVA

Moº Crăciun
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Mihai Dan: „Istoria ce am petrecut în crâncenul război” –  
un document paradigmatic al literaturii istorice de sertar (II)

Cercetător dr. ILIE GHERHEȘ

Motto: Austro-Ungaria era: „…o armată mergând 
de soldaţi, o armată şezândă de funcţionari, o 
armată în genunchi de popi şi o armată târâtoare de 
denunţători” (apud, zorin zamfir, Istoria universală 
contemporană) 

Ca o boare a dimineţii, ca o rouă ce-l stâmpăra 
dimineaţa când cosea fânul în Apşa lui, pe Mociră, aşa 
îl răcorea şi-l reanima de fiecare dată gândul la satul 
său drag, la iubita lui muiere, aşa încât aproape tot ce 
asimilează nou este trecut prin filtrul sigur al baştinei: 
„om muntos ca George al Bobului” (pag. 27), „un izvor 
cum vine la Plăiuţ” (pag. 72), „toată ziua ne scăldam că 
este un tău cât îi Mocira de mare” (pag. 83), „Aici văd 
din gheizăş cum lucră cu fânul, Doamne cum mă doare 
la inimă că de 2 ani n-am făcut nici o claie” (pag. 87), 
„Oraşul Budapesta îi tare frumos oraş… Unde este târg 
de toate, este acoperit cu sticlă , aşa-i ca Mocira de mare” 
(pag. 94), ş.a.

 O altă coordonată a sensibilităţii naratorului o reprezintă 
raportarea sa la unele momente definitorii ale universului 
său, el fiind silit să aleagă de partea cui este ca român, ca 
om, ca fiinţă puternic încurcată de planurile stăpânirilor pe 
care este silit să le îndure sau să şi le dorească, de o totală 
resemnare în faţa destinului implacabil: „Astăzi în 28 (VIII, 
1916) am căpătat ştirea tristă că se scoală şi România pe noi 
(pag. 92), „În 25/V/1917 au venit aeroplane de-ale rusului 
până la Sighet şi au aruncat bombe” (pag. 110). „Apoi tot 
astăzi (21 X 1916) m-am preumblat cam un ceas pe lângă 
Casa Ţării şi lângă a lui Tisa, şi curia Ţării, aşa frumos 
este pe lângă ele şi drumul tot îi flostărnit, aşa-i de lat ca 
200 stânjeni în toate laturile şi apoi sunt ici şi colea flori 
îngrădite în drum” (pag. 96) sau „Amu nu-i destulă grijă pe 
capul meu aici, dar aud că vin Ruşii pre Maramureş, au rupt 
frontul în Galiţia… apoi îi sărăcia noastră…” (pag. 77), ş.a.

Cu siguranţă că sunt multe icoanele de viaţă în faţa 
cărora recenzorul nostru a rămas uimit şi a încercat să le 
transmită urmaşilor; ne vom opri cum asupra uneia de o 
plasticitate obligatorie deoarece însăşi zeiţa Istoriei, Clio, 

cea nedumerită aflată în situaţia semenului nostru ar 
rămâne rece ca la teatru. Efervescenţa sfârşitului de an 
1918 îi oferă eroului nostru şansa de a lua o nouă decizie, 
anume aceea de a fi unul din participanţii cu credenţional, 
la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, din 
1 Decembrie 1918. În Maramureş, însă, seminţiile 
convieţuitoare aici au fost foarte disputate şi cu greu 
mare s-au putut lămuri lucrurile: „Noiembrie 1918. Apoi 
toate neamurile şi-au hotărât soarta şi au făcut ţara sa. 
Cehii au format Cehia, românii din Ardeal s-au unit cu 
România veche, ruşii din Maramureş s-au unit cu cehii. 
În decembrie au venit polonii (greşit, n.n. I.G., este vorba 
de ucraineni) la noi şi la Sighet, armata română era în 
Ardeal. Aşa un lucru o fost că numai în vis se întâmplă 
aşa ceva. Românii de dincolo de Tisa aşteptau românii. 
Ruşii de dincoace de Tisa s-au împărţit, o samă aşteptau 
ucrainenii, o samă cehii, dar deodată au venit polonii! 
Au fost mai lotri şi au ocupat Sighetul! La noi erau mai 
multe trupe de poloni. Noi românii din Apşa am scutit pe 
jandarmii unguri de armata polonă. Numai ce auzim că a 
doua zi este război la Sighet şi Cămară cu armata română 
cu polonii. Multe trupe de poloni au fugit peste hotarul 
nostru, apoi au ocupat tot Maramureşul  românii.

(va urma)

Fuioare de lumină tămăduitoare...  
în „Hoţii de curcubeie”

Prof. univ. dr. OTILIA SÎRBU

Motto: „Numai prin mijlocirea cărților se poate judeca 
un scriitor, și nu pe baza câtorva articole”. VINTILĂ 
HORIA

În lumea noastră suferim de un soi de nefericire care 
pare să redefinească identitar națiunea română. E o stare 
aparte, o jelanie a stării de rău dar și a stării de bine într-un 
cotidian hulpav ce conturează neșansa noastră deturnată de 
la esențial. Uităm de noi, de ceea ce suntem, 
de ce am fost, dar, mai mult decât atât, de ce 
am putea fi prin ziua de ieri ca să ne bucurăm 
de zilele ce vor fi. Un permanent exercițiu al 
unei memorii limitate care provoacă multe 
angoase. Ne raportăm la cultură, la acte de 
generozitate umană, intelectuală prefăcându-
ne că aparținem lumii acesteia. Întâmplător 
este o lume care ne ia de sub tălpile grăbite 
generații diferite cu un calcul voit: să nu ne 
mai aparținem. Tristă situație pentru o istorie 
în care mulți din specialiști ai domeniului cred 
în contrariul acestor lucruri demonstrându-le 
argumentat. 

L-am cunoscut pe autorul acestei cărți nou 
apărute „Hoții de curcubeie” (Editura Grai și 
Suflet - Cultura Națională, București, 2017) 
la una din lansările cărții sale de epigrame și 
eseuri - Rezervația de zâmbete giurgiuvene (Editura Grai 
și Suflet - Cultura Națională, București, 2015) - eveniment 
fastuos la care a participat intelectualitatea giurgiuveană și 
bucureșteană, mulți dintre elevii autorului dovedind astfel 
că istoria patronează dragul de neam și țară ca disciplină a 
sufletului. Nu programele școlare impun, ci profesorii care 
fac din munca lor bagheta magică ce poate salva identitar, 
cultural o națiune. Am legat o prietenie cu profesorul 
Cristian Marin, cu mulți dintre cei dragi domniei sale, ca 
legământ ce ne poate salva intelectual depășind multe din 
inconvenientele sociale ce degradează această misiune, 
unică, a profesoratului. Acest legământ este și unul al locului 
căruia îi aparținem: ca loc de naștere pentru profesorul 
Cristian Marin, ca reședință în ceea ce mă privește; ca izvor 
de documentare pentru cărțile sale (vezi „Mihai Viteazul” - 
Editura Grai și Suflet – Cultura Națională, București, 2013), 
ca loc de întâlnire cu veșnicia clipelor pentru amândoi. 
Fațete  ale unei întâlniri care caută să ne redea demnitatea 
a ceea ce am fost educați să fim. Suntem români și nimeni 
nu poate schimba acest lucru, în pofida multor alternative ce 
par astăzi avantajos neo-moderniste.

Tradiția este mai întâi de toate legământul suprem  al 
unei națiuni și locul din care se naște. Prin cartea sa recent 
apărută, „Hoții de curcubeie” (Editura Grai și Suflet – 
Cultura Națională, București, 2017) profesorul Cristian 
Marin vine în întâmpinarea cititorului care pare să fi uitat nu 
numai de istoria sa, ci de apartenența sa cultural-universală. 
Minunate sunt aceste referiri ale autorului, erudit și căutător 

al tainelor care s-au născut din acest pământ sacru. „Tot ce aţi 
scris dumneavoastră este adevărat. Referitor la ce spuneaţi, 
când am discutat săptămâna trecută, că mari istorici ai 
lumii precum Harold Haarman, William Schiller, Marija 
Gimbutas plasează copilăria Europei în spaţiul carpato-
danubiano-pontic. Susţinerile lor sunt confirmate de Biblie. 
Am cu mine două ediţii ale Sfintei Scripturi din 2004 şi 2010. 
Viorel Rădulescu luă în mână una dintre ediţii şi o arătă 
inspectorului. Vedeţi, această biblie tradusă de Dumitru 
Cornilescu spune cum Dumnezeu a făcut Raiul pe pământ. 

Vă citez din Geneză, pagina 3: „Numele celui 
dintâi «eden» este ţara Havila”. Se ştie că 
prin anagramare Havila înseamnă Vlahia. Se 
aminteşte că această ţara era udată de fluviul 
Pison, adică Dunărea sau Istru cum îl numesc 
grecii; că aici era aurul cel mai mult şi cel 
mai bun din lume. Al doilea eden se găsea în 
ţara Cuş, udat de apele Nilului. Şi în sfârşit, al 
treilea rai se afla în răsăritul Asiriei şi era udat 
de fluviile Tigru şi Eufrat (p.117).

Într-o astfel de lume venită din perioade 
atât de vechi consemnate documentar cine și 
cui ar trebui să dăruiască curcubeie? Ce sunt 
ele, de unde vin și ce taină poartă cu ele? 
„Curcubeul este simbolul timpului care vrea 
să vină. Înseamnă splendoare şi belşug. Acest 
arc multicolor s-a plămădit din apa de ploaie 
a norilor. Priviţi! Este o imensitate. Ancorează 

Dunărea de Carpaţi. Curcubeul este un motiv de bucurie şi 
speranţă. În mitologia mioritică curcubeul este unirea între 
cer şi pământ, adică unirea între bărbat şi femeie” (p. 58).

„Hoții de curcubeie” este o carte a nostalgiei, a amintirilor, 
a cântecului ce însoțește Dunărea, acest „fluviu al dacilor”, 
este o  carte a iubirii, a căutării și a identificării cu autenticul 
trăirilor ființei umane. 

Profesorul Cristian Marin face istorie pe „viu”, este un 
povestitor al cotidianului prins în  magia istoriei pe care o 
trăiește și în care crede fundamental. Istoria românilor este o 
istorie veche, e istoria unei lumi astăzi uitate. O întrebare deloc 
retorică: cum ar putea fi revendicat viitorul unei națiuni de 
vreme ce nu cunoaștem trecutul său? Misiunea unui profesor 
poate fi vocație dacă sistemul de învățământ ar fi un altul, 
competitiv și valoric.

Sistemul de învățământ - de acum ca și cel de ieri - este 
supus unei demonstrații în acest roman, ilustrativ fiind cazul 
inspectorului Cristi Cristescu, prototipul profesorului aflat 
într-un sistem cenzurat ca cel comunist, cu șanse epuizate 
intelectual în celălalt sistem, de după ’89.

Profesorii sunt ființe triste, resemnate, obidite de o altă 
cenzură în concepția autorului (și nu numai). Nu poate fi 
numită nici capitalistă, nici democratică societatea noastră. 
Ea este un amalgam al unor legi aberante, hoțești, mincinoase 
ce constrâng șansa unui viitor ce ar fi putut fi un altul pentru 
națiunea română. „Cadrele didactice primesc salarii mici, 
se îmbracă numai cu haine vechi, ponosite şi se încalţă cu 
pantofii copiilor care au ajuns mari. În pauzele dintre orele 

de curs servesc grisine, napolitane, covrigi, eugenii şi 
sticksuri! Profesorii au ajuns slugile celor de la putere. Pe 
unde am trecut am văzut numai cadre didactice care se 
zbăteau în sărăcie. În ziua de salariu fac chetă şi cumpără 
câte o pizza. Atunci cred că a coborât Dumnezeu pe pământ. 
Ce să mai discutăm? Învăţământul s-a degradat într-un 
mod nepermis. Asta înseamnă că s-a micşorat enorm şansa 
de viitor a naţiunii noastre. Şi fiţi atenţi, învăţământul  
nu-şi va mai reveni nici peste 30 de ani.(...)

Nu numai învăţământul a decăzut. Şi sănătatea este 
la fel, spuse Iulian Teodorescu. Medicii sunt de asemenea 
plătiţi prost. Nu poţi să mergi la spital fără bani. Dacă 
nu dai bani te aruncă în braţele morţii. Mi-a spus un văr, 
care lucrează la Ministerul Sănătăţii, că se vor desfiinţa 
69 de spitale. Ce prostie, ce nesocotinţă! Hai, să desfiinţezi 
cârciumi, cazinouri, cluburi de noapte, săli cu aparate de 
jocuri de noroc, dar nu spitale! Atunci vă întreb: ăsta este 
stat de drept?Pe hârtie este stat de drept, dar este condus 
de nedrepţi, a concluzionat Marin Panait. Ce se întâmplă 
cu justiţia, toată lumea ştie. Legile nu se mai respectă 
sau se interpretează după bunul plac al celui care le  
aplică” (p. 61)

Ce tristețe să asculți asftel cântecul Dunării ce știe de 
o veșnicie aceste tărâmuri vechi, semnul întâmplării stării 
de sacru ce a putut anula pentru un timp profanul. Într-o 
lume dominată de calcule meschine care anulează șansa 
apartenenței la universal, curcubeiele și Dunărea pot reuși 
acest lucru. Dacă nu poate fi salvată o națiune, poate doar 
o parte a ei, ca demonstrație a unui joc în care suntem parte 
din el. Profesorul Cristian Marin este un iubitor al acestei 
„fâșii” de lumină care este sudul României. În el se adună 
și Dunărea, și curcubeiele, și speranța în sacrul iubirii al 
deplinătății ce  o poartăcu el.

„Hoții de curcubeie” este și un roman de dragoste, al 
zilei de azi, de ieri și de mâine. Îl „salvează” pe autor iarăși 
istoria, taina atâtor iubiri știute și neștiute ale ei, talentul 
său de portretist, umorul, ironia ca formă de asumare, 
registrul stilistic divers. „Domnilor, era o minune de 
fată. Puţin robustă, cu nişte obraji bucălaţi de culoarea 
bujorului primăvăratec, cu buzele cărnoase rujate discret, 
cu sprâncene uniform arcuite deasupra ochilor căprui 
de culoarea prigoriei tomnatice. Avea părul bogat, de 
culoarea corbului, tuns scurt, la nivelul lobilor urechilor, 
după moda retro a anilor 20-30. Era îmbrăcată într-o 
rochie scurtă de culoarea cerului senin, care îi evidenţia 
sânii ca două mere de Voineşti. O eşarfă albă, ca omătul 
viscolit al iernii, îi acoperea discret decolteul rochiei. Ce să 
vă mai spun, era o splendoare de fată! (pag. 124).

Dacă ar fi să îl parafrăzăm pe David Hume, am ajunge la 
concluzia că nu avem niciun motiv să ne așteptăm ca trecutul 
să semene cu viitorul. Hume a fost un sceptic acceptând că 
toți oamenii folosesc inducția pentru a se descurca în lume. 
El nu a sugerat o clipă că ne-am putea opri din această 
practică, aș zice, nefastă pentru viitorul ce ar trebui să 
aparțină omenirii.

Poate într-un secol ce se impune a fi definit mai mult 
tehnologic, dilema confirmării umane ar trebui soluționată 
în acest univers tainic ce ne poartă prin destinele noastre.

Romanul „Hoții de curcubeie” pare să fi găsit taina 
tinereții fără bătrănețe și a vieții fără de moarte prin însăși 
istoria noastră și a celor care îi poartă de grijă în deplinătatea 
adevărurilor sale. 
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Acei „Pui de lei” – 1877 (III)
Profesor MARIA IONESCU

PACEA și EVOCĂRi
La 19 ianuarie 1878 generalul rus Nikolai Ignatiev a 

informat pe principele Carol de hotărârea țarului Alexandru 
al II-lea de a anexa sudul Basarabiei. Aceasta a atras protestul 
Parlamentului României. La 28 ianuarie/8 februarie 1878, 
Dumitru Brătianu participă, ca trimis al guvernului român 
la Istambul, la dezbaterile privind viitoarele hotare ale 
României.

În numele guvernului de la București, colonelul Eracle 
Arion a primit mandat să participe la negocierile româno-
ruse de la Adrianopol privind încheierea armistițiului, să 
prezinte cererile formulate de România:

1. Până la încheierea păcii fortărețele Nicopol, 
Rahova, Lom-Palanka și Vidin să fie ocupate de trupele 
române;

2. Să fie pronunțată independența României;
3. Fortărețele turcești de pe malul Dunării, de la 

Adakaleh și până la gurile Dunării să fie dărâmate;
4. Să se dea României ca despăgubire de război  

100.000.000 de franci.
Aceste instrucțiuni reflectă doleanțele României, 

angajată într-un război costisitor, cu mari sacrificii 
material și umane.

În tratativele de la San Stefano din 1878, 
reprezentantul României colonelul Eracle Arion nu a 
fost acceptat la discuții, Rusia tratând direct cu Poarta 
Otomană. La 19 februarie/3 martie 1878 la San Stefano 
se încheie tratatul de pace preliminar ce punea capăt 
războiului ruso-româno-otoman.

În absența României la tratative se stabileau:
- Independența de stat a României, Serbiei și 

Muntenegrului.
- Dobrogea, delta Dunării și Insula Șerpilor erau 

cedate Rusiei în locul despăgubirilor de război. Rusia își 
rezerva dreptul de a le schimba cu cele trei județe din sudul 
Basarabiei (Ismail, Cahul, Bolgrad) restituite Moldovei în 
1856 (Basarabia anexată de Rusia în 1812).

Tratatul mai prevedea autonomia Bulgariei care devenea 
Mare Principat și autonomia Bosniei și Herțegovinei.

Tratatul era dezavantajos pentru România, nemulțumea 
Anglia care nu dorea creșterea puterii Rusiei și Austro-
Ungaria care nu a primit Bosnia și Herțegovina în virtutea 
acordului de la Budapesta, semnat cu Rusia.

Acumulând atâtea animozități între puterile vremii, 
tratativele s-au reluat la Congresul de pace de la Berlin 
desfășurat între 1/13 iunie – 1/13 iulie 1878, prezidat 
de cancelarul german Otto von Bismarck. Au participat 
reprezentanții Germaniei, Austro-Ungariei, Rusiei,Turciei, 
Angliei, Franței și Italiei.

Delegația română compusă din premierul I.C. Brătianu 
și Mihail Kogălniceanu, ministru de externe, a prezentat 
Congresului cerințele României:

1. „Nici o parte din actualul teritoriu să nu fie detașată 
din România;

2. Pământul românesc să nu fie supus unui drept de 
trecere în folosul armatei ruse;

3. În virtutea drepturilor sale secular, Principatul 
[România] să intre în posesia insulelor și gurilor Dunării, 
inclusive insula Șerpilor;

4. România să primească în proporție cu forțele militare 
pe care le-a pus în linie, o indemnizație… corespunzătoare;

5. Independența să fie definitiv consacrată și teritoriul 
neutralizat”.

Aceste cereri se înscriau în „domeniul dreptului și 
echității”, fiind „în deplină armonie cu interesul general al 
Europei”. 

La Congres delegația română a fost întâmpinată de 
cancelarul Bismarck cu aroganță, propunând politicienilor 
noștri „să fie cât mai conciși în expunere. Pentru a detensiona 
atmosfera, ministrul francez de externe Waddington invite 
delegația română la dejun, invitație declinată.

Tratatul de pace de la Berlin consacră prin art. 43 
independența României, condiționată de modificarea unor  
prevederi ale constituției din 1866 privind acordarea cetățeniei 
române locuitorilor străini. Altă ingerință: Anglia și Germania 
obligau România să răscumpere acțiunile Societății de căi 
ferate germane. În septembrie 1878 statul Român încheia o 
covenție cu bancherii germani, privind acest litigiu.

Art. 45 stipula: „Principatul României retrocedează M. 
S. Împăratului Rusiei porțiunea Basarabiei, despărțită de 
Rusia în urma Tratatului de la Paris din 1856“.

Art. 46 „Insulele formând Delta Dunării și Ins. Șerpilor, 
Sandgiacul Tulcei cuprinzând… Chilia, Sulina, Mahmudia, 
Isaccea, Tulcea, Măcin, Babadag, Hârșova, Constanța, 
Medgidia, sunt întrupate cu România”.

Linia granițelor urma a fi fixată la fața locului, de Comisia 
Europeană special constituită. 

Deci, Tratatul de la Berlin stipula revenirea Dobrogei 
(teritoriul geților nemuritori) la România dar și anexiunea 
celor trei județe de Rusia țaristă. Atitudinea duplicitară a lui 
Bismarck a condus la acest schimb teritorial, el urmărind ca 
între România și Rusia să existe permanent un litigiu teritorial 
pentru ca în caz de necesitate România să fie de partea 
Germaniei împotriva Rusiei.

Alte hotărâri ale Congresului de la Berlin:
- Bosnia și Herțegovina intrau sub administrarea Austro-

Ungariei;
- Bulgaria redusă teritorial, la spațiul dintre Dunăre și 

Munții Balcani, rămâne sub suzeranitatea Porții;
- Rusia ocupa Kara, Ardahan, Batum;
- Anglia prelua insula Cipru;
- Serbia și Muntenegru deveneau independente;
- La sud de Balcani se crea Rumelia Orientală.
Cu prilejul convocării Congresului de la Berlin, geograful 

Kiepert sfidând controversele, a publicat o hartă etnografică 
a Austro-Ungariei ce reflecta dreptul istoric al românilor: 
„Soluția continuității poporului român în Dacia constă în faptul 
că actualul teritoriu pe care se vorbește românește coincide 
aproape integral cu granițele Imperiului Roman și cu cele ale 
provinciei Dacia…

În intervalul de timp dintre San Stefano și Berlin, Rusia 
încălcând Convenția din 4 aprilie 1877 a dislocat trupe pe 
teritoriul României, ducând la încordarea relațiilor româno-
ruse și numeroase proteste. În replică România și-a concentrat 
forțele armate în Oltenia pregătindu-se de apărare. Ulterior 
Rusia și-a retras trupele.

După Congres, evenimentele s-au derulat astfel:
La 1 octombrie1878 autoritățile țariste au luat în stăpânire 

cele trei județe românești din sudul Basarabiei; autoritățile 
române s-au retras fără a semna un document pentru  
recunoașterea acestei anexiuni.

Pe 8/20 octombrie 1878 Dobrogea, Delta Dunării și 
insula Șerpilor (situată la 23 mile de țărm) au intrat oficial în 
componența României.

La 6/18 octombrie 1878 membrii Comisiei de delimitare 
a frontierei româno-bulgare au hotărât că înălțimea fortificată 
Arab-Tabia (Ostrov) din fața Silistrei revine României.

În mesajul din 14/26 noiembrie 1878 adresat armatei 
române cu prilejul trecerii Dunării pentru preluarea oficială 
a Dobrogei, Alteța Sa Regală Carol I preciza: „Tratatul de la 
Berlin a unit cu România Dobrogea, această veche posesiune a 
prinților noștri de mai înainte... Azi veți putea pune piciorul pe 
acest pământ care devine din nou românesc”.

La 9/21 septembrie 1878 autoritățile române au acordat 
principelui Carol titlul de Alteță Regală ce semnifica noul statut 
internațional al României. La 14 martie 1881 parlamentul țării 
a proclamat România regat iar la 10/22 mai 1881, Carol și soția 
sa Elisabeta de Wied au fost încoronați ca regi ai României.

Remarcabilul istoric și sociolog dr. Valeriu Braniște, a 
reconstituit, în memoriile sale, întreaga epocă, insistând pe 
eforturile românilor din Ardeal de a obține drepturi politice 
pe măsura însemnătății lor. „Pe câmpiile bulgare nu s-a născut 

din sângele viteaz al dorobanțului român numai regalitatea 
și independența României, ci s-a dat un puternic impuls 
rezistenței noastre naționale, față de politica cotropitoare 
străină...”.

La războiul de independență au participat numeroși 
voluntari, din provinciile românești, aflate sub dominație 
străină, însuflețiți de idealul independenței și unității 
naționale. Această participare la război, cu toate opreliștile 
întâmpinate a neliniștit autoritățile habsburgice care au 
trimis proteste diplomatice la București.

Războiul de neatârnare a creat o stare de spirit profund 
națională și de solidaritate populară. Prin subscripții și 
donații publice s-au strâns 1.639.798 lei, folosiți pentru 
echiparea armatei și cumpărarea de arme. În Transilvania și 
Bucovina s-au înființat comitete cetățenești pentru colectarea 
donațiilor. Donațiile bănești din Transilvania însumau 
124.700 franci aur. Au fost colectate și mari cantități de 

îmbrăcăminte și material sanitar.
Presa română: Timpul, Telegraful, Războiul, România 

Liberă, Familia ce apărea la Budapesta, Amicul Familiei 
ce apărea la Cluj, Gazeta Transilvaniei de la Brașov 
și presa străină: Der Ostern, Histrieste Zeitug, Le bien 
publique, Le Messager de Vienne, a elogiat contribuția 
armatei române la înfrângerea trupelor turcești.

Au aderat și susținut cauza națională marile 
personalități ale vremii: Nicolae Grigorescu a pictat o 
adevărată frescă a evenimentelor creind pentru viitorime 
o galerie de tablouri: „Artileriștii, Atacul de la Smârdan, 
Santinela română, Roșiorul, Prizonieri turci, Spionul...”, 
Carol Pop de Szathmary: „Atacul românilor la Grivița, Pe 
front” etc.

Implicat profund în tratarea răniților dr. Carol Davilla 
scria fiicei sale: „ Sunt încă lângă fortul Grivița, sub cort, 
cu viscol și ploaie, românii. Bieții, soldații noștri, suferă 
de frig și de viscol, dar rabdă totul cu eroism...”.

Mihai Eminescu în ziarul „Timpul” se declara 
solidar cu acești țărani în haine ostășești, în articolele 
„Dorobanții, Oștirea română”, admirându-i: „Astăzi 

ostașii noștri se aruncă cu bărbăție în luptă; pământul se 
cutremură sub picioarele lor; cad și iarăși cad și totuși merg 
înainte; lumea întreagă este uimită...”. În „Timpul” din 19 
februarie 1880 Mihai Eminescu concluziona: „N-a fost acest 
soroc al istoriei noastre un copil găsit, fără căpătâi și fără 
antecedente, ci un prinț care dormea cu sceptrul și coroana 
alături. Neatârnarea noastră a fost pururea reală...”.

Numeroși poeți scriitori și gazetari au evocat crâncenele 
încleștări ale luptei, eroismul neasemuit al acestor „Pui 
de lei” ostași, ofițeri, comandanți, brancardieri, medici... 
Nu vom uita niciodată vibrantele versuri ale lui George 
Coșbuc: „Dorobanțul”, „O scrisoare de la Muselim-Selo” și 
impresionantul „Trei Doamne și toți trei”... 

„Avea și dânsul trei feciori,
 Și i-au plecat toți trei de-odată 
 La tabără, sărmanul tată!
 Ce griji pe dânsul, ce fiori
 Când se gândea că-i greu războiul,
 N-ai timp să simți că mori.”
Lacrimi și sânge au îndoliat mii de familii, în zadar au 

așteptat pe cei dragi, părinții surorile, soțiile și copiii. Scopul 
pentru care România intrase în război fusese atins. Oștirea 
română, încărcată de glorie, se întorcea victorioasă acasă. 
Bucureștiul, capitala României independente, primea cu 
onoruri la 8 octombrie 1878 pe bravii PUI de LEI. Drapelele 
de luptă ale unităților combatante au fost distinse cu „Steaua 
României” și medalia „Trecerea Dunării”. Intrarea triumfală 
a trupelor române, pe sub Arcul de Triumf, pe un covor de 
flori, urmată de trofeele de război și cele 42 tunuri capturate, 
a fost primită cu ovații. Defilarea trupelor victorioase 
comandate de Carol I s-a încheiat la monumentul lui 
Mihai Voievod Viteazul, în semn de omagiu adus primului 
unificator și vajnic luptător pentru independendență, al cărui 
ideal se împlinise . 

Redobândirea independenței naționale a creat condiții 
favorabile dezvoltării și afirmării țării, în evoluția sa spre 
Marea Unire din 1918.

Sfîrșit
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Când sărmanii armâni erau răzbiți de răutăți și ticăloșii, 
se adunau sub a cerurilor cort chemând pe Ziditor cu numele 
de Tem să-i izbăvească de toate urgiile abătute asupra lor din 
partea celor ,,civilizați” și foc de ,,înțelepți” pe deasupra. 
Emeșii aveau o divinitate din care s-a născut, după unele 
mituri, atât divinitățile cât și neamul omenesc, numită 
Tiamat, cuvânt compus din te-am: strălucire, credincios + 
at/ad: strămoș ancestral, cer, tată, cântec, adică așa cum 
știau ei din moși strămoși! Și tot aici în umbrarul vechilor 
mituri și vremurilor de aducere-aminte trebuie să mai aduc 
cuvințelul uta care înseamnă la armâni vultur dar și înger 
păzitor cum înțelegem din expresia ,,va s’ ti l’ea uta!” - te 
va lua vulturul sau vei muri! Utu era în mitologia emeșilor 
duhul ceresc al soarelui simbolizat printr-un vultur fără 
cap ce poartă pe piept o cruce înscrisă în cerc cu brațele 
egale unde se duceau sufletele celor vrednici, cam așa cum 
a fost prezentată înălțarea lui Dumu-zi la ceruri, sau cum a 
fost sculptat pe vasul descoperit la Sânnicolaul Mare, unde 
vrednicul de cele cerești este urcat de un vultur. Și tot vultur 
era Șaue din vechile mituri, iar pe tăblița 39 boero Bisto 
spune despre fiul său Dima că va fi înălțat la ceruri de un 
uie, adică un uliu care este un vulturaș mai mic! Pentru 
Ziditorul geților de pe tăblițe numit Sântu sau Senta, ei 
folosesc cuvintele Sântu și Simtu dar cu sensul de sfânt, însă 
Sfântului Ilie de azi îi spun tot Sântu. Jegurile care ne-au 
falsificat istoria și cultura identitară spun despre rumuni și 
armâni, că sunt niște scursuri behăitoare ieșite din drojdia 
societății imperiului roman – curve, hoți, degenerați mintal, 
bețivi, obsedați sexual și alte asemenea urdori – care a 
fost pusă la prăsit și puit pe plaiuri carpatine și sud-dună- 
rene și din această cloceală puturoasă au belit ochii în fața 

civilizatei Europe vlahii, îngrozind-o amarnic! Pe cale de 
consecință și ei cei speriați de moarte de mutrele nepoftiților 
au dreptul să ne urască fiindcă le-am stricat liniștea și starea, 
iar în fruntea nemulțumiților și îndușmăniților s-au proptit 
istoricii și lingviștii germani împreună cu leprele cazare. Și 
pentru aceste jeguri sataniste am destulă vlagă să-i plesnesc 
peste spurcata urlătoare, astfel că răgetele lor să amuțească 
pe vecie.   

Armânii au cuvântul diche la singular și dichi la plural 
care înseamnă dreptate, adevăr, justiție, vorbulița atât de 
subțire și de dragă unora cu mintea țuguiată, găsindu-se și în 
greaca modernă în aceeași formă. În eme-gi cuvântul di-cu 
are sensul de judecător sau judecată, iar acest ram pribegit 
prin înfierbințelile din Ki-en-gi își făcea judecățile la templu 
de către un preot judecător, fiindcă aici era și locul ales 
pentru dreptatea cerească. Tăblițele de plumb descoperite 
la Sinaia ne arată că situația era la fel și la falnicii geți și 
numai așa putem explica existența rădăcinii dicu timp de 
peste V milenii la emeși, la geți și în vremurile de azi la 
armâni și rumâni. Povestioara lingvistică dovedește cu tăria 
adevărului venit de peste timpurile adumbrite de uitare 
că ei aveau un număr de rânduieli pe care trebuia să le 
respecte tot natul, iar cine le încălca era tras la aspru județ. 
Dar cuvântul mai dovedește că aici în jurul Carpaților în 
mileniul lV î.e.n. Legea lui Eno sau Calea Adevărului și 
Dreptății era împământenită și constituia modelul juridic 
și teozofic după care se diriguia întregul cin al Neamului 
Scoborâtor din Zei sau din ceruri. că să amuțesc pe vecie 
goarna întunecaților, mai vin cu cuvântul armân bilide 
folosit și astăzi pentru tribunal, iar în eme-gi biluda are 
sensul de cinste, respect, venerație și repet că emeși dar și 
geții pentru unele pricini mai grave, făceau judecățile la 

templu. Închei această argumentare cu cuvântul armân cați 
ce înseamnă judecător, iar la emeși avem ca-tu/ca-du cu 
sensul de a acuza sau cuvântare. Mai amintesc aici pentru 
dreaptă călăuzire în acest drum, cuvântul eme-gi dice ce 
înseamnă a zice mai târziu, adică cel ce spune sau hotărăște 
după o perioadă de chibzuință, cuvântul existând și în latină 
sub forma dicere: a spune, iar românii de azi au numele 
de familie Dicu. Pe tăblița 58 cuvântul dicoe desemnează 
administratorului unui centru religios, în româna veche mai 
găsim dichiu ce înseamnă administratorul unei mănăstiri, 
iar după aceste cuvințele colbăite rău de uitare și dușmănia 
altora, este dovedit pentru totdeauna perpetuarea unui 
sistem de norme sociale și juridice ce au stat că temelie 
societății carpatine și celor ce au plecat de aici, timp de 
peste 6 milenii. 

Ariminii sud-istreni își definesc lexical identitatea pe 
lângă cuvântul armân că dovadă de netăgăduit că se trag 
din Moș Arimin sau Arumun – semnul Y este citit atât I 
cât și U – cum ne arată tăblițele descoperite la Sinaia. Dar 
ei folosesc și cuvintele rumăn, rămăn, râmân, rumin sau 
rumân cu același sens de armân, iar pentru întreg neamul lor 
zic rumănie care înseamnă aromânime. Țara și-o denumesc 
prin apelativul Rumăniu că patrie a Armânilor, dar toate 
aceste cuvinte se găsesc în mai multe forme pe tăblițele 
de plumb scrise de strămoșii mei ce își spuneau pe lângă 
,,falnici geți” și rumuno, rumon sau rimon, ruomuonu, 
ruomun, riomuno, rumunu, romunu, riomuon, riomuno, 
rumuni, iar prin cele arătate mai înainte am dovedit fără 
putință de tăgadă că suntem un singur neam vechi de peste 
6000 de ani ce s-a întins în diferite vremuri istorice de la 
Peloponez până aproape de Marea Baltică, dar după marile 
năvăliri din secolele III-X, cei din sud au fost izolați de cei 
din nordul Istrului, evoluțiile lingvistice fiind influențare de 
această realitate istorică, dar și de acțiunile de slavizare și 
grecizare a armânilor în ultima mie de ani.

Sfîrșit

Cuvânt de aducere-aminte (VIII)
CONSTANTIN OLARIU – ARIMIN

,,Poarta solară” este localizată de  Eminescu în muntele 
uriaş, de unde ieşeau zorii, luna şi soarele în ,,carul cu 
cai arzători“. Să fie vorba de Kogaion, de muntele Omu, 
iar ,,poarta solară” să fie o ,,poartă” de legătură cu o altă 
dimensiune, pe care ,,poetul nostru naţional” le-a intuit 
genial şi le-a situat geografic în Dacia? Nu este deloc 
surprinzător acest fapt, deoarece Eminescu imaginează că 
dincolo de ea vieţuiau chiar zeii daci, aşa cum apare în 
strofa 100. 

Aceştia ,,stau ca-n tronuri de verdeaţă”, beau din cupe, 
încalecă pe ,,cai albi că neaua”. La ,,a zeilor serbare“ vin, 
că nişte oaspeţi obişnuiţi, ,,luna, zâna Daciei” şi soarele. 
Lumina acestuia parcă îi eternizează:

,,Şi că zugrăviţi stau zeii în lumina cea de soare.
Părul lor cel alb luceşte, barba-n brâu li curge mare…
Hainele întunecate albe par în strălucire
Şi ei râd cu veselie l-a paharelor ciocnire,
Iară luna ruşinoasă pe sub gene s-uită rar.”(II, p.138)
Revenim la întrebarea: Cine este soarele şi care este 

statutul lui, dacă el vine la petrecerea zeilor Daciei, 
împreună cu sora sa, luna, care este ,,zâna Daciei”(n.b.), iar 
zeii par a sta sub semnul ocrotitor al acestuia şi al luminii 
lui? Este evident că nu poate fi decât o zeitate în cel mai 
simplu caz egală cu ei, dar, mai probabil, superioară lor, 
căci el îi ocroteşte pe toţi şi ocroteşte cu lumina lui şi acest 
tărâm miraculos.

O problemă esenţială, care se pune acum, este aceea a 
relaţiei dintre soare, pe de o parte, şi Dacia, locuitorii ei, 
zeii daci, pe de alta.

O scurtă analiză a situaţiei pentru poate dezvălui 
ipostaza cu totul specială de aici a soarelui.

Un element de unicitate şi care are o importanţă 
capitală este faptul că aştrii tutelari ai Terrei, soarele şi 
luna, participă la lupta dintre zei. Mai mult, ei se situează 
de partea dacilor, de partea zeilor daci25. 

În strofa 128, este descris câmpul de luptă, unde 
armata urbei (adică, romană) a năvălit pe ,,plaiurile verzi 
de munte” în Dacia. Privind cerul, aceasta vede armiile 

zeilor daci şi constată că este atacată chiar de flăcările 
soarelui. La această scenă priveşte cu uimire, surprins şi 
nedumirit, cezarul însuşi:

,,Iar pe plaiuri verzi de munte oştile urbei risipite 
Privesc cerul, Zeii dacici, armiile lor pornite-
Rupt e şirul lor pe-a locuri de al soarelui foc roş.
Pe un trunchi înalt de stâncă chiar cezarul 
   stă-n uimire…” (II, p.143)  
Aşadar, ,,Focul roş al soarelui” devine o armă de 

distrugere a armatei care a cotropit Dacia. Culoarea roşie 
sugerează ardere, tensiune, putere.

În  studiul nostru Motivul soarelui în poemul postum 
eminescian „Memento Mori” din 2011, evidenţiam 
că element de noutate şi de originalitate, imaginat de 
Eminescu, prezentatea soarelui nu numai că zeu dacic, ci 
şi că  apărător al teritoriului dacic şi luptător împotriva 
zeilor Romei atacatoare şi argumentam statutul de 
suprazeu dacic al soarelui26 prin faptul că el participă la 
lupta dintre zeii daci şi cei romani de partea zeilor daci, ba 
mai mult a chemat în ajutor rudele lui cosmice: 

„Lupta-i crudă, lungă aspră. Lumin pavezele dave,
Sori şi lune repezite printr-a norilor dumbrave
Ard albastrele armure ale zeilor romani;” (s. n., II, p.144)  
Aşadar, zeii romani sunt atacaţi de neamul de sori şi 

lune al perechii protectoare a zeilor daci, adică cei doi aştri  
– fraţi-zeităţi – Soarele şi Luna. Tabloul luptei este dramatic. 
În final, când zeii daci se refugiază în „halele mării”, zeii 
romani se întorc victorioşi acasă spre Apus, adică Apusul 
Europei. Poetul înfăţişează, astfel,  confruntarea dintre cele 
două forţe că o catastrofă cosmică. Opinăm că Eminescu,  
aici, sugerează că atacul zeilor romani este, într-un fel, 
contra unei ordini cosmice prestabilite, normale. Aşa se 
şi explică, de fapt, în economia poemului, blestemul lui 
Decebal şi împlinirea lui în timp. 

Având în vedere aceste multiple ipostaze, de participant 
la viaţa obişnuită sau festivă a muritorilor şi zeilor daci 
în condiţii de linişte şi pace, de apărător al teritoriului 
şi populaţiei dacice, de stăpânitor a „zeilor împărăţie” –  
Raiul Daciei vechie, de participant la lupta dintre zeii 
daci  şi cei romani, dar şi de coagulator al diverselor 

entităţi cosmice în lupta împotriva unor forţe cotropitoare, 
acaparatoare şi devastatoare, se poate argumenta statutul 
de suprazeu dacic al soarelui27. Este o nouă dovadă a 
profunzimii viziunii dacismului poetului.

4. Figura legendară a Dochiei ocupă un loc central în 
mitologia dacică eminesciană.

Potrivit unor legende populare naţionale, Dochia era 
fie fiica (sau sora) lui Decebal (ca în legenda Dochia 
şi Traian), fie o zeitate a Daciei, de unde ar proveni, 
probabil, şi numele ţării. Ea este înfăţişată în multe texte 
eminesciene. În Memento mori, poetul o prezintă că pe o 
zeitate: o numeşte, în mai multe rânduri, ,,zâna Dochia”. 
Ea călătoreşte prin ţară în luntrea de cedru, trasă de lebede, 
pe marele fluviu – Istru, parcă inspectându-şi împărăţia.

Postuma Sarmis ne-o înfăţişează că stăpână a zimbrilor:
„Din codri singuratici un corn părea că sună, 
Sălbaticele turme la ţărmuri se adună…
Iar caii albi ai mării şi zimbrii zânei Dochii
Întind spre apă gâtul, în cer înalţă ochii.” (II, p. 220)
În Povestea Dochiei şi ursitorile, aceasta este fiica unui 

voievod autohton iar la naşterea copilului ei ursitoarele 
îi urează acestuia, folosindu-se o cunoscută formulă de 
basm, „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”. În 
postuma Planul lui Decebal (ms. 2286), eroina se prezintă 
simplu, în versuri folclorice: „Mândră-mi este rochia/ 
Şi mă cheamă Dochia”28. Pentru Eminescu imaginea 
acestei zeităţi este un reper fundamental, căci revine şi 
în textul antum Sonete (I), cu o formulare mai mult decât 
semnificativă: „Visez la basmul vechi al zânei Dochii.

5. Împăraţii daci ocupă un loc important în acest 
univers mitologic: Brigbelu, Tomiris, Boerebista, Decebal.

„Brigbelu, rege tânăr din vremea cea căruntă,
Pe zeii vechii Dacii i-a fost chemat la nuntă.
Frumos au ars în flăcări prinosul de pe vatră,
Pe când intrară oaspii sub bolţile de piatră.”

(va urma)
Note:
25. Vezi şi studiul nostru Soarele – suprazeu dacic în 

poezia lui Mihai Eminescu, publicat în revista Origini, nr. 
7, an 4, iulie 2016, p. 82

26. Loc. cit., p. 132–134
27. Lucr. cit., p. 82
28. Studii eminesciene, … p.218.
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Dacia nemuritoare

Nr. 52/2017

Pe o placă de marmură montată pe peretele intrării 
principale ale catedralei ortodoxe române „Sf. Nicolae” 
din Deva, situată pe strada Avram Iancu, este înscris 
următorul text cu litere aurite:

ÎN ACEASTĂ CATEDRALĂ: LA 7 NOIEMBRIE 
1918, S-A ÎNFĂPTUIT CONSILIUL NAȚIONAL 
ROMÂN ȘI GARDA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ DIN 
DEVA, SUB PREȘEDENȚIA PROTOPOPULUI ORTO-
DOx DR. IOAN DOBRE. LA 27 NOIEMBRIE 1918, 
S-A FĂCUT ALEGERA DELEGAȚIILOR PENTRU 
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ DE LA ALBA 
IULIA CARE LA 1 DECEMBRIE 1918 A HOTĂRÂT 
UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA PE VECI. 
LA 1 DECEMBRIE 1918 ROMÂNII DIN DEVA, AU 
PROCLAMAT CU MARE ENTUzIASM UNIREA LOR 
CU „PATRIA MAMĂ”. SUNT FAPTE ȘI LOCURI 
ISTORICE. CINSTIȚI-LE VEȘNIC ROMÂNI!

- Parohia  Ortodoxă Română DEVA, 1993 –

În condiţiile frământărilor şi încleştărilor europene, a 
pierderilor catastrofale de război suferite de imperiile austro-
ungar şi german, a declaraţiilor preşedintelui american  
Wilson, a clocotitoarelor dorinţi de pace a tuturor naţiunilor și 
a aspirațiilor multiseculare de unire, românii de pe teritoriul 
vechii Dacii își scuturau rând pe rând jugurile imperiale 

unindu-se cu frații lor din Regatul României: Basarabia în 
martie 1918, Bucovina în noiembrie 1918. și Transilvania  
la 1 decembrie 1918, urmare a Revoluției izbucnită în 
octombrie 2018. Evenimentele din Transilvania s-au des-
făşurat cu o rapiditate uluitoare. Momentul declanşării 
Revoluţiei românilor transilvăneni a fost declaraţia de la 
Oradea din 12 octombrie 1918 a Partidului Naţional Român 
citită în Parlamentul de la Budapesta 6 zile mai târziu de 
parlamentarul român Alexandru Vaida-Voievod, în care se 
concluziona că „naţiunea română care trăieşte în monarhia 
austro-ungară aşteaptă şi cere – după multe suferinţe de 
veacuri – afirmarea şi valorizarea drepturilor ei nestrămutate 
şi inalienabile la deplina viaţă naţională”. 

Pe sprijinul Regatului român care trecea atunci prin 
vremuri grele, după 15 luni de crâncen război (27 august 
1916- 9 dec.1917), 4 luni de armistițiu, pacea de la Buftea 
și 10 luni de necombatanță, va reintra în lupte abia la 9 
noiembrie 1918 În aceste condiții, românii  de pe teritoriul 
Transilvaniei, al Imperiului Austro-Ungar și din diasporă, și-
au luat soarta în propriile mâini voind cu abnegație să rupă 
lanțurile tiranilor grofi și să împlinească Unirea cu frații lor 
de peste munți . În străinătate, în perioada aprilie – octombrie 
1918, s-au format primele. Comitete (Ligi) Naționale: la Paris 
(Traian Vuia,Take Ionescu,Vasile Lucaciu, Octavian Goga, 
Constantin Angelescu, Ioan Th. Florescu); la Washington 
(Vasile Stoica); Italia (Simion Mândrescu). Pe plan intern 
revoluționarii români transilvăneni au decis formarea de 

consilii naţionale de administrare și gărzi naționale militare 
în toate localitățile transilvane. O descriere amplă, științifică, 
a evenimentelor din acea perioadă ne-o oferă doctorul în 
istorie Ioachim Lazăr, colaborator al Asociației noastre, în 
„Monografia judeţului Hunedoara” vol. I ediţia 2012, pag. 
312-346 subcapitolul „Revoluția română din toamna anului 
1918”: „Tratativele dintre reprezentanţii Partidului Naţional 
Român şi conducătorii Social Democraţilor români, după 
prezentarea declaraţiei din 18 octombrie au dus la crearea, la 
sfârşitul lunii octombrie 1918, a Consiliului Naţional Român 
central, supremul şi unicul for politic al naţiunii române 
din Transilvania. În noaptea de 30 spre 31 octombrie 1918 
s-a hotărât formarea Consiliului Naţional Român Central, 
hotărâre adusă la cunoştinţa opiniei publice de ziarul 
Adevărul prin manifestul „Revoluția a învins” Manifestul 
adresat naţiunii române din Transilvania la 18/31 octombrie 
1918, făcea cunoscută acesteia componenţa Consiliului 
Naţional Român care era format din următorii bărbaţi: 
Teodor Mihali, Vasile Goldiş, Alexandru Vaida-Voievod, 
Ştefan Cicio-Pop şi Aurel Lazăr; apoi dintre reprezentanţii 
Partidului Social Democrat Român: Ioan Fluieraş, Iosif 
Jumanca, Enea Grapini, Tiron Albani, Bazil Surdu şi Iosif 
Renoiu. Se preciza de către Consiliul Naţional Român 
Central că reprezintă întreg neamul românesc din Ungaria şi 
Ardeal, este recunoscut nu numai de puterile mari a lumii, ci 
şi de Guvernul unguresc revoluţionar (...)

Concomitent se organizează ofiţerii şi soldaţii români din 
Viena unde în ziua de 30 octombrie se pun bazele Comitetului 
Naţional a Românilor din Transilvania, sub preşedinţia lui 
Iuliu Maniu, iar a doua zi 31 octombrie, se constituie Senatul 
Militar Român din Viena“. 

(va urma)

ACUM 99 DE ANI, A IZBUCNIT ȘI LA DEVA 
REVOLUȚIA ROMÂNĂ TRANSILVANĂ (I)

O altă serie de superstiţii îşi au originea în legea 
contactului sau mai bine spus magia contagioasă. Conform 
acesteia, se poate acţiona asupra unei părţi desprinse din 
întreg, obţinându-se acelaşi efect asupra întregului din care a 
provenit partea respectivă. Astfel, părul şi unghiile sunt părţi 
ale corpului care pot fi folosite pentru vrăji pentru a face rău 
persoanei de la care provin. Datorită acestui fapt ne parvin 
o serie de alte superstiţii: * nu este bine să arunci părul tuns 
oriunde, pentru că te va durea capul. El trebuie îngropat la 
rădăcina viei, pentru a avea în continuare un păr frumos;  
* nu este bine să te tunzi sau bărbiereşti în zilele de vineri sau 
de sărbătoare; * nu se aruncă unghiile rezultate după tăiere, 
ele se ascund în sân, pentru că după moarte să ai cu ce-ţi 
zgâria păcatele; * dinţii de lapte scoşi, se aruncă peste casă 
spunând: „Cioara, cioară na un dinte de lapte şi adă-mi un dinte 
de oţel!”; * cordonul ombilical al copilului se păstrează.

Alte superstiţii: * nu se mănâncă fragi după  Sf. Mărie;  
* dacă te mănâncă palma, primeşti bani; * un păianjen care 
coboară pe fir în apropierea ta îţi anunţă primirea unei veşti 
importante; * zbaterea ochiului anunţă o perioadă nefastă;  
* dacă te mănâncă nasul, te vorbeşte cineva de rău; * dacă 
ţiuie cărbunii în foc, te vorbesc duşmanii de rău; * dacă 
sar scântei din sobă, se anunţă musafiri; * dacă măsori sau 
cântăreşti copiii, nu mai cresc; * dacă trece cineva peste 
picioarele unui copil care stă culcat, copilul respectiv nu mai 
creşte; * dacă se mătură pe picioare tinerii, se spune că aceştia 
nu se mai căsătoresc. 

Aşa cum aminteam mai sus, fierul era considerat tabu. 
El era „arma” de luptă împotriva strigoilor şi a altor spirite 
malefice. De aici rezultă mai multe practici şi credinţe:  
* fierul împlântat în inima „morţilor vii”, a morţilor care bântuie 
între cele două lumi, îi ajută să-şi găsească liniştea; * fierul 
protejează de deochi, de aceea se obişnuia să se pună copiilor 
în piept un ac de siguranţă; * fierul protejează de asemenea 
noul născut şi leuza. Astfel, mama nu are voie să iasă afară din 
casă fără cârligul de la sobă, până la botezul copilului.

Frazer spune că „…nici un bolnav nu poate ieşi din casă 
fără o legătură de chei sau un cuţit, căci  fără acestea orice 
spirit rău ar profita de starea de slăbiciune şi I s-ar strecura 
în corp sau ar încerca să-I facă rău.” (Frazer, 1980, p. 191, 
vol. II) oată copilăria şi adolescenţa mi-a fost guvernată de 
o serie întreagă de NU-uri, de interdicţii uneori de-a dreptul 
agasante pentru mine. De abia acum, mai târziu am început să 
le descifrez sensurile şi valoarea. Aceste superstiţii şi credinţe 
sunt nenumărate, unele dintre ele sunt legate de naştere, de 
căsătorie sau de moarte, altele de diverse momente ale anului, 
sau sărbători. Acestea le-am evidenţiat la capitolele respective.

Sfântul Andrei-30 noiembrie. Legate de această dată, pe 
valea Crişului Alb, dar şi în satele de munte de aici, există 
diferite superstiţii şi credinţe. În acestă zi, nu se lucrează, se 
posteşte, nu se mătură, nu se piaptănă, iar colţii pieptenilor 
pentru cânepă trebuiau să fie legaţi, că legate să fie gurile 
lupilor un an întreg. După cum se observă toate aceste măsuri 
erau luate pentru apărarea oamenilor şi a vitelor de atacul 
lupilor în principal, precum şi a  strigoilor.

Şi această sărbătoare mai păstrează o rămăşiţă a vechilor 
credinţe dacice, provenite tot din fondul de superstiţii indo-
european. Lupul simboliză o zeitate nocturnă, cu caracter 
uranian. La cele mai multe popoare europene lupul, era 
considerat un animal sacru. (Nour, p. 44). În tradiţia nordică 
lupii simbolizeaza moartea cosmică, întrucât ei devorează 
aştrii care măsoară timpul: Luna și Soarele. (Ghinoiu, 2004, 
p. 90) Tot aici, la Ribiţa, există credinţa, încă destul de 
vie, în fenomenul de licantropie. Astfel, femeile povestesc 
despre anumite persoane „cu coadă”, care au puterea de a 
se transforma în lupi. O dată transformaţi ei devin „vâlve”, 
adică conducători ai haitelor de lupi care pradă turmele de 
oi. Despre aceste persoane se spune că nu au familie, umblă 
cu hainele sfâşiate, zdrenţuiţi, trăind din dania sătenilor care 
îi hrănesc pentru a-şi apăra turmele de oi. Unii săteni jură 
că ar fi văzut astfel de persoane întorcându-se peste cap şi 
transformându-se în lupi, iar în postura de om aceştia ar fi 
avut sânge la gură şi smocuri de lână printre dinţi.

Iusco Ileana din Ribiţa, spune că pentru a se feri de  
pagubele produse de astfel de „vâlve”, în ziua de Indrei (Sf. 
Andrei) postea toată lumea cu foarte mare sfinţenie şi nici 
nu se lucra. De asemenea nu se mătura prin casă şi nu se 
pieptănau, iar în pod se verifica dacă pieptenii pentru lână şi 
cânepă  sunt încleştaţi, că încleştate să fie tot anul şi fălcile 
lupilor.Tot ea povesteşte: „Aveam un vecin bogat,dar mai 
căpos de felul lui, care ne lua de multe ori în batjocură. Într-o 
zi de Indrei, râse iar de noi: - Ce Indrei, mă? Cine o mai fost 
şî acela? Io nu ţân post, că dacă oi muri tăt oi posti”. Tot 
în acea zi, un om zdrenţăros îi ceru de mîncare. Vecinul îl 
alungă cu vorbe aspre şi pe acesta, iar în noaptea următoare 
o haită de lupi îi omorî toate oile. Lumea a ştiut că bătrânul 
care-i ceruse mâncare fusese vâlva lupilor, care în noaptea 
următoare s-a răzbunat pe el.

Şi astăzi această credinţă este deosebit de vie în comună. 
Oamenii povestesc depre „vâlva“ din Dumbrava de Jos 
diferite lucruri. Unii spun că l-au văzut în Hălmagiu, şi după 
aceea la Ribiţa. Ei au venit cu trenul iar el nu, şi tot a ajuns 
înaintea lor. Prin această relatare ei încearcă să demonstreze 
capacitatea acestor „vâlve“ de a parcurge distanţe mari în 
timp uimitor de scurt. Alţi vecini spun că „vâlva” le-ar fi cerut 

o mioară frumoasă, dar  nu au vrut să o dea. A doua zi, un lup 
le-a luat oaia din grădina casei.

Tot consăteni povestesc cum într-o zi, aşteptând 
autobuzul, încercând să glumească cu „vâlva”, i-au desfăcut 
raniţa din spate. Acesta i-a ameninţat că o „să se cunoască” 
pentru această faptă, adică o să suporte consecinţele. Într-
adevăr, cel care a făcut acest lucru, la întoarcerea acasă şi-a 
găsit nevasta plângând. Ea îi povesti cum un lup le-a luat 
berbecul cel mare. (inf. Mateş Moise – Dumbrava de Sus)

Poveştile de acest fel sunt interminabile, iar „vâlva” îşi 
menţine statutul şi aura de mister, trăind într-o casa veche, 
al cărei acoperiş este aproape ascuns sub numeroase lanţuri 
groase de metal. „Vâlva” este o persoană de 80 de ani, parcă 
atemporală. Autodidact, cu numeroase cunoştinţe din diverse 
domenii (istorie, biologie, geografie, medicină, psihologie, 
folclor) posesor al unei biblioteci impresionante că număr de 
cărţi şi titluri, pare cu toate acestea să sfideze civilizaţia şi 
tot ceea ce aceasta oferă, trăind izolat într-un vârf de deal 
înconjurat de gospodării părăsite. Înfăţişarea şi personalitatea 
să continuă să alimenteze şi astăzi vechile credinţe şi spaime 
legate de aceste „vâlve”, a căror zi deosebită este ziua de Sf. 
Andrei. La daci, lupul era o vietate temută şi îndrăgită în 
acelaşi timp. Acest animal că totem al dacilor, era simbolul 
vitejilor războinici, care luptau cu îndârjire, fără să se teamă 
de moarte, făcând prăpăd în armatele duşmane, aşa cum face 
lupul intrat în turma de oi.

La strămoşii noştri, lupul mai era şi o personificare 
a timpului. Lupul simboliza iarna, fiind o personificare 
a întunericului şi frigului. Concentrarea unor sărbători 
dedicate lupului,la sfârşitul lunii noiembrie şi începutul lunii 
decembrie, semnifică păstrarea într-o anumită formă, până 
în zilele noastre  a unor vechi ritualuri dacice de înnoire a 
timpului calendaristic, probabil a Anului Nou dacic, care 
s-a suprapus  peste perioada calendaristică a Dionisiacelor 
Câmpeneşti, celebrate la fermentarea vinului în butoaie. 
(Ghinoiu, 2004, p. 370) 

Sfîrșit

Informatori: Duşan Mărioara, Stanciu Lucreţia, Iusco 
Ileana, Sârba Romica – Ribiţa; Lup Mărioara-Crişan, Mateş 
Petru-Dumbrava de Sus. 
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Dacia nemuritoare

Joia trecută, în orașul în care berea, se spune, curge 
gârlă prin pub-urile înghesuite la marginea trotuarelor, 
echipa de fotbal Viktoria Plzen a întâlnit trupa FCSB-
ului, alcătuită de cei doi antrenori fără carnet, Nicolae 
Dică și Gigi Becali! Încropeala rezultată după ce ambii 
și-au spus părerea în alcătuirea echipei a generat un 
conglomerat neinspirat și păgubos, sortit din start 
eșecului. Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru cehi 
și cu o umilință greu de suportat pentru formația lui Gigi 
cel guraliv. Mergând la Plzen cu rezervele rezervelor, 
impuse de patron, care tot clămpăne, de fiecare dată 
când formația sa joacă prost, că are dreptul să decidă 
componența echipei fiindcă el dă banii, era de așteptat ca 
fosta Steaua să piardă partida și, odată cu ea, trei puncte 
cât roata carului și, de bună seamă, câteva sute de mii 
de euroi. Motivul alcătuirii acestei echipe șchioape l-a 
trâmbițat Becali sub scuza că meciul cu Astra ar fi mai 
important decât orice pe lumea asta. Cum s-ar spune, 
neinspiratul finanțator a mers ca boitoșul la pagubă! 
Ajuns al doilea antrenor fără carnet al FCSB-ului, 
care, chipurile, este tehnicianul de bază, Nicolae Dică 
s-a dovedit a fi extrem de smerit și ascultător în fața 
ordinelor date de patron, abandonând întâmplării jocul 
echipei. Să lași acasă o parte din jucătorii consacrați și 
să trimiți în teren pe unii care nu prea ajung să prindă 
un loc de titular constituie o atitudine ce nu poate fi 
decât rodul părerilor unor antrenori neinstruiți și fără 
carnet. E drept că roș-albaștrii se află încă pe primul 
loc în acea grupă europeană, dar mai au de disputat o 
partidă, care le poate juca renghiul, arătând că uneori 
mingea e... rotundă! * De a doua zi s-a pornit bătrânescul 
nostru campionat, care s-a dovedit ca de obicei anemic 
și plin de arbitraje controversate. Mă uitam la jocul 
dintre Juventus și Concordia și mă tot întrebam ce caută 
echipa din Colentina în prima ligă a țării?! Mirarea 
mi-a fost stârnită de jocul haotic, plin de erori, al celor 

de la Juventus, care de multe ori nu știau nici unde este 
mingea, recuperată din ațele porții de... cinci ori. Altfel 
spus, au pierdut cu 0-5. Sâmbătă au fost două meciuri în 
care arbitrii au dat-o prin porumb, fluierând aiurea sau 
abținându-se să sufle în țignal când se impunea să o facă. 
La întâlnirea dintre Viitorul cu Poli Timișoara, arbitrul 
Bârsan l-a făcut pe Hagi să-și rupă de furie părul din cap. 
S-a văzut clar că oaspeții trebuiau să ciupească măcar un 
punct, dovadă stând nesimțirea omului cu fluierul care la 
cele câteva trânte în careu aplicate puștilor lui Gică nu a 
reacționat în niciun fel, lăsând jocul să curgă. Păcat de 
această atitudine! Mai târzior cu vreo jumătate de oră 
s-a disputat partida dintre Dinamo și Poli Iași. Ea s-a 
încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea celor din Tei, dar 
trebuie spus că arbitrul Colțescu i-a protejat pe bucu-
reșteni și i-a ostracizat pe sărmanii moldoveni. Astfel, 
omul în negru a acordat o lovitură de la unsprezece metri 
în favoarea gazdelor cam ușor și, făcând pe nervosul, 
a eliminat din teren doi jucători ieșeni, la care a mai 
adăugat cu nonșalanță încă vreo șase cartonașe galbene. 
Îl întreb pe Burleanu, actualul președinte al FRF, ce 
caută asemenea specimene în tagma celor care trebuie să 
împartă dreptatea în teren?! Duminică seară, echipa cu 
doi antrenori necalificați, Gigi și Dică, a zbârcit-o iarăși, 
de data asta pe malul Dunării, la Giurgiu, unde trupa lui 
Edi Iordănescu, Astra, i-a servit două bomboane dintre 
cele cu care se ornează coliva! Fantoma Stelei n-a jucat 
mai nimic, în ciuda faptului că în teren au evoluat cei mai 
buni fotbaliști ai ei. Orice s-ar spune, dacă nu ai antrenor, 
poți să bagi bani cu ghiotura în echipă, că totul e de-a 
surda! Cu această neputință, machedonul finanțator a 
început să tremure de frica lui Dan Petrescu! 

Ajunși la poarta Crăciunului, când tot omul e bântuit 
de sentimentul iertăciunii, să dăm uitării faptele acelor 
arbitri care au greșit sau au măsluit unele rezultate. 
Totodată, întindem o mână prietenească  jucătorilor și 
șefilor de club pe care i-am aruncat, uneori, în malaxorul 
cronicilor noastre. În rest, numai bine și Sărbători fericite! 

DAN CLAUDIU TĂNĂSESCU
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Doi antrenori necalificați

Mănăstirea Stănișoara,
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Valahia Dacia Nemuritoare susține lupta  
fraților noștri din Harghita și Covasna


