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„Citind poveştile poporale, îmi

pare că mă aflu în faţă cu o

comoară pe care aş fi pierdut-o

demult şi am regăsit-o într-o zi

de noroc.”

- Vasile Alecsandri

Informație, opinie și atitudine publicistică

Și totuși, câte alte zeci de artefacte?…Și totuși, câte alte zeci de artefacte?…

Cezar Adonis
Mihalache

DDe data data
aceasta am avut noroc… Iar
importantul artefact va fi
adus în spațiul public…
După 24 de ani în care a
stat depozitat într-un con-
tainer și după donarea lui
către un muzeu de istorie de
firma între ale cărui active
imobile se găsea, relicva
postromană de secol patru
va ajunge în fața publicului.
Nu va fi vorba în mod au-

tomat și de o consemnare
definitivă în memoria
publică… Nu va fi nici o
garanție a prezervării pe vi-
itor a unui obiect cu
adevărat unicat în patrimo-
niul național. Chiar dacă ar
trebui să vizeze patrimoniul
universal UNESCO. Dar
vom avea măcar iluzia
șansei date unei generații
de a-l privi… Înainte de a
dispărea poate un alt sfert
de secol într-un alt „con-
tainer”… Și poate că
aceeași generație se va în-
treba și câte alte artefacte
valoroase s-au risipit prin
spații străine de zidirea de
panteon a unei națiuni?…

Și chiar dacă sună
trist, măcar am consemnat
un început…. Șansa de a
recupera ceva ce, în cel mai
bun caz, putem spune că
am ignorat… Norocul de a fi
aflat de existența unei
asemenea relicve… Un
cuptor de ceramică din
epoca postromană. Un uni-
cat care, deși pălește poate
în comparație cu artefactele
de la Roșia Montana, are o
valoare inestimabilă… Și
chiar dacă avem instituții
menite a inventaria, măcar

la nivel de patrimoniu
național, asemenea dovezi
ale prezenței și continuității
noastre, nu mulți știau de
existența acestui cuptor de
ceramică romană la
Sighișoara.

Și nu mai contează
acum cum a putut fi aban-
donat într-un container
aproape un sfert de secol…
Este doar o altă dovadă a
miicimei noastre… A felului
nostru mărunt în laudativele
forme de epatare a presu-
pusei recunoștințe și
admirații față de trecutul is-

toric, cultural, patrimonial.
Dar măcar putem avea o
frântură de revoltă la gândul
că atâtea generații nu s-au
putut bucura de o relicvă
unicat… Sigur, asta dacă
vom mai ști măcar ce
înseamnă patrimoniu
național…

Contează însă pen-
tru viitor… Dar pentru asta
trebuie să punem întrebările
necesare, să asaltăm
instituțiile de stat care se
ocupă de inventarierea și
protejarea patrimoniului
pentru a le forța să publice o
listă a acestor artefacte. Și
locurile în care acestea se
găsesc, fie spații publice, fie
private, în „colecții” tăinuite,
prin sediile unor firme, ținute
ca niște curiozități, ori chiar
abandonate… Pentru că nu
ne putem cunoaște trecutul
dacă nici măcar nu
încercăm să recuperăm
ceea ce se mai poate recu-
pera…

Aducerea în spațiul
public a cuptorului de
ceramică romană de la
Sighișoara, prin donația
făcută de firma în care a fost
expus ani de zile, și ferice
că a ajuns în îngrijirea

temporară a acesteia, unde
a fost restaurat, ridică
întrebări dureroase despre
zecile, sutele sau poate
chiar miile de alte artefacte
pe care, probabil, nu le vom
mai vedea niciodată.

Acum vorbim despre
un obiect masiv, greu de
transportat, greu de strecu-
rat peste granițe… Greu de
scos din inventarul neinven-
tariat al patrimoniului
național numai și numai din
cauza dimensiunilor… Nu a
aplecării unor instituții spre
ocrotirea bunurilor de patri-

moniu… Este timpul dară să
impunem protejarea valo-
rilor materiale, patrimoniale,
și să nu mai lăsăm să
primeze doar interesele de
sinecură, precum acordarea
a fel și fel de titluri unor
instituții, de cultură, de pro-
tejare patrimonială,
muzeale, de spectacole,
vizând doar interese individ-
uale sau de grup.

De altfel, și recenta
inițiativă a ministrului culturii,
de a acorda unor instituții
„de spectacole” statutul zis
„de importanță națională”,
vizează tocmai interesul
angajaților acelor instituții.
Nu actul cultural, nu conser-
varea unor artefacte, ci pur
și simplu trecerea
salariaților în grile supe-
rioare de… salarizare. Or,
înainte de a acorda astfel de
titluri unor instituții, ar trebui
să avem o listă a
adevăratelor bunuri care
merită statul de importanță
culturală.

●

Dedublarea morală la (unii) români…Dedublarea morală la (unii) români…

Ionuț
Țene

EEpidemia de Covid
19 a adus o atitudine ciudată
la destui români. Urlă unii pe
toate rețelele de socializare
și în petiții online, că le este
teamă să înceapă școala de
frica Covid 19, dar toată vara
au umplut plajele din Bul-
garia, Croația, Grecia sau
Mamaia. Această dedublare
morală la unii români
frizează ipocrizia. Nu le-a
fost teamă de coronavirus să
stea pe plajele internaționale
la aglomerație, dar exprimă
o groază elitistă de teama
Covidului tocmai când tre-
buie să-și trimită copiii la
școală? Când dansau
samba pe la terase sau se
tolăneau pe plaje la
înghesuială, unor români nu
le-a fost teamă să se in-
fecteze, dar când este vorba
să-și trimită copiii la școală,
frica coronavirusului devine
paralizantă. Destui profesori
și educatori au fost în două
concedii toată vara, dar când
e vorba să predea față în
față cu elevii, așa cum cere
Academia Română, inopinat
apare teama de Covid. Sigur
că în timpul când nu se
predă, salariile trebuie să
meargă întregi înainte? Aca-
demia Română a publicat re-
cent un raport în care susține
că învățământul online este
distopic, doar învățământul
clasic „față în față” este cel
eficace. Toate marile națiuni
ale Europei au înțeles acest
lucru și au deschis școlile din
1 septembrie să recupereze
ce s-a pierdut în starea de
urgență. Premierul britanic
Boris Johnson a declarat că
deshiderea școlilor este o
chestiune de siguranță
națională, fără educație
Marea Britanie nu ar fi ajuns
acolo unde este astăzi.

Doar în România
destui părinți, profesori și ed-
ucatori nu vor să înceapă
școala, dar la concedii pe
plaje glomerate nu au
renunțat? Dacă România nu
deschide școlile clasic, o
generație întreagă este
condamnată la moarte
morală și educațională, fapt
ce duce la încetinirea pro-
gresului. Ungaria, Polonia și
Suedia au înțeles acest lucru
și au deshis școlile fără nicio
restricție, doar măsuri san-
itare. La Liceul românesc din
Giula – Ungaria, festivitatea

de deschidere a avut loc în
interior fără măști, fără plex-
iglas, fără distanțare socială,
la fel se va desfășura și anul
școlar. În Suedia situația e
similară. Țara nordică a de-
schis școlile fără măști,
distanțare socială sau plexi-
glas, doar cu măsuri igenico-
sanitare. Doar în România
normele de deschidere a
școlilor sunt cele mai restric-
tive din Europa și suprareal-
iste ca un tablou de Dali. Mai
mult, se vrea doar
învățământ online, ceea ce
este distopic și contrapro-
ductiv, un fel de afacere cu
tablete și măști pentru
firmele de casă care fac bani
pentru partid. Amânarea
învățământului clasic este o
condamnare la moarte a
educației și progresului în
România. Covidul e pericu-
los doar la școală și la
muncă, în vacanțe nu?

Nu putem da vina
doar pe guvernați, din
păcate destui români nu au
curajul să facă sau să
meargă la școală, iar unii
profesori preferă varianta
cea mai simplistă, față de
colegii din Ungaria, Suedia,
Polonia, Franța sau Germa-
nia, care au înțeles că fără
educație nu există civilizație
și progres. Deschiderea
școlilor cât mai aproape de
varianta clasică cu re-
spectarea normelor igenico-
sanitare este obligatorie
pentru ca România să nu
piardă competiția
educațională cu celelalte țări
euroepne. Consiliul Național
al Elevilor a înțeles necesi-
tatea educației și
învățământului clasic și au
cerut Guvernului să se
înceapă școala în condiții cât
mai aproape de normal.
Managementul Ministerului
Educației și profesorii trebuie
să-și asume provocarea în-
ceperii școlii în siguranță și
cât mai repede. Dacă fugim
de școală speriați de televi-
zor, să nu ne mirăm că
România rămâne ultima țară
din Europa, iar decalajul față
de țările vecine și marile put-
eri europene va crește. Se
vrea o generație de elevi
români fără educație, doar
mână de lucru ieftină pentru
Occident?

●
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Constantin
Moșincat

ÎÎn zilele de Mare
Praznic al Adormirii Maicii
Domnului am reflectat la
câteva din învățăturile
Duhovnicului Neamului,
Părintele Justin Pîrvu care
susținea că: „Ţara
Românească este o ţară
sfinţită, cu un popor sfinţit.
Noi putem fi străjerul Eu-
ropei. Ortodoxia noastră
românească a rămas cam
singura de strajă, în splen-
doarea ei de demnitate şi
prestigiu. Aşa că: străjuiţi
bine! Neamul acesta nu şi-a
pierdut încă seva!”. Da, am
rămas străjerul Europei la
flancul său de răsărit, după
cum am fost străjeri, prin
marii domnitori în timpurile
trecute. Și mi-am mai am-
intit că la această proorocire
făcea trimitere și Papa Ioan
Paul al II-lea atunci când,
coborând din avion la
Bucureşti, s-a aplecat şi a
sărutat pământul românesc,
explicând că pe acest
pământ, ştie Sanctitatea Sa
că, se va ridica „Grădina lui
Dumnezeu”.

Această proorocire
a fost făcută cu mulţi ani în
urmă de un mistic indian.
Avem, prin urmare, toate
motivele să ne aplecăm
asupra ei şi să o cercetăm
cu toată seriozitatea. Inspi-
rat de predica susținută de
profesorul Ioan Coja la
Mănăstirea Petru Vodă, pe
15 august 2009, redau mai
jos cuvenitele gânduri
pregătitoare Parastasului
organizat pentru Eroii Mar-
tiri. Ce motive avea Maica
Domnului să aleagă, cu
atâta generozitate și graţie
divină, pe românii pentru
onoarea de ai găzdui în pro-
pria grădină? Aflarea
răspunsului la asemenea
întrebări l-a făcut pe profe-
sorul dr. Ioan Coja să
cerceteze fapte ale părinţilor
şi strămoşilor pentru care ar
fi hărăzit României un
asemenea destin aparte.
Convingerea la care ajunge,
ca bun cunoscător al istoriei
Neamului Românesc, este
că sunt multe faptele care,
au plăcut mult dinaintea
Maicii Domnului, dar sunt și
piedici. Asaltaţi de nepri-
eteni din toate zările,
preocupaţi pentru a slăbi şi
distruge temeliile încrederii
în viitorul românesc, con-
cluzia profesorului,
împărtășită și de noi e una
dezamăgitoare, dată de fap-
tul că la vremea devenirii
României o „Grădină a
Maicii Domnului” locatari ai
grădinii vor fi alte seminții,
dacă evoluția urmează tren-
dul actual. Și argumentele

sunt multe, asupra lor vom
stărui altă dată.

Printre faptele
demne, enumerate ca motiv
de mândrie şi fericire pentru
orice român, născut pe
aceste meleaguri binecu-
vântate, era amintit un
cuprinzător pomelnic. Dintr-
un început era pomenit
Apostolul Andrei, primul din-
tre oameni care a „recunos-
cut în Iisus Hristos esenţa
divină a făpturii Sale”. Iar în
faptul că apostolului Andrei
i-a revenit misiunea de a
duce cuvântului Domnului în
ţinuturile dunărene am
putea vedea un semn de
rod care a dat naştere unuia
dintre puţinele popoare
creştinate. Nu e scris, dar e
păstrat mărturie în însăși
limba română vorbită și am-
intirea prin nume a
demnității unui popor – unic
în istoria omenirii rămas ne-
muritor prin steagul dacic tri-
color și prin Columna de la
Roma. Amintire păstrată nu
prin texte scrise ci prin cu-
vântul viu şi roditor purtat de
graiul românesc, sau prin
artefacte ca cele de la
Tărtăria și Sinaia. Măreția și
cultura primordială a
literelor și cifrelor,
inscripționate pe tăblițele de
la Tărtăria și Sinaia, prin
tezaurul dacic al brățărilor și
cosonilor de aur, rămase ca
mărturii care duc spre o
civilizație de început.
Roiurile de popoare și for-
marea continentului Euro-
pean ar fi un alt temei de
mândrie strămoșească.
Reținem atenția asupra
acestui „detaliu” primordial,
și anume că limba traco-
dacică este cu mii de ani
anterioară latinei (care
apare abia în secolul VI
î.Ch.) și că, în consecință,
limba română nu se trage
din latină, pentru că, deși
din sunt din aceeași familie,
exista istoric înaintea latinei,
deci este o limba proto-
latină. Acest aspect a fost
întărit și de către oficiali de
la Roma care susțineau,
fără a detalia, că de fapt
latina provenea din limba
vorbită de strămoșii
românilor.

Un exemplu
răscolitor de credință este
desigur cel al Brâncovenilor.
Ce a fost în mintea sultanu-
lui care l-a pus pe Vodă
Constantin Brâncoveanu să
aleagă între credinţa sa în
Iisus, la schimb cu viaţa pro-
prie şi a celor cinci feciori ai
săi? Sultanul atotputernic
(precum un primar) era ferm
convins că Brâncoveanu va
ceda, că voievodul român
se va lepăda de credinţa
străbună şi va trece la reli-
gia musulmană. „Osândit să
nu facă politica armelor,

Constantin Brâncoveanu a
făcut în schimb marea
politică a culturii”, scria
Nicolae Iorga despre marele
domn al Ţării Româneşti,
subliniind importanţa pe
care acesta a acordat-o
vieţii culturale, în timpul
celor 26 de ani de domnie
(1688-1714). Brâncoveanu
a încurajat arta, a contribuit
la tipărirea multor cărţi şi la
ctitorirea de aşezăminte
bisericeşti într-un stil arhi-
tectural aparte, care avea
să-i poarte numele.

Era atât de sigur sul-
tanul de reușită încât a făcut
un veritabil spectacol din
acel moment al condamnării
brâncovenilor încât a invitat
să asiste la „biruinţa Islamu-
lui asupra Crucii” pe toţi am-
basadorii de la
C o n s t a n t i n o p o l ,
reprezentanţi ai statelor eu-
ropene, creştine. Mai mult,
ca batjocura să fie deplină a
fost aleasă ca zi a acestui
martiraj, ruşinos, ziua de 15
august 1714, adică ziua
Sfintei Marii, a Adormirii
Maicii Domnului. Au murit
pe rând decapitaţi, ultimul
pierind Brâncoveanu după
ce a asistat la uciderea
copiilor săi… O asemenea
tragedie nu se mai cunoaşte
în toată istoria întregii
omeniri, indiferent de re-
ligie… Ce s-ar fi întâmplat
dacă Vodă Constantin Brân-
coveanu accepta să se
turcească? Dacă Brâncov-
eanu s-ar fi lepădat de
credinţa sa ar fi „însemnat o
pată de ruşine pe obrazul
întregii creştinătăţi, dar mai
ales pe obrazul neamului
românesc, căci s-ar fi pus
imediat stigmatul veşnic al
laşităţii, al inconsistenţei şi
superficialităţii sufleteşti la
nivel etnic, şi ar fi făcut de
ocară numele de român
pentru toţi vecii!”.

Gândul mă poartă
pe firul istoriei spre Mihai
Eminescu și alesele cuvinte
ale limbii române. Şi nu mi
se pare deloc întâmplător
că poetul naţional este au-
torul unor poezii închinate
Maicii Domnului deosebit de
frumoase. Cunoaşteţi
poezia „O, mamă, dulce
mamă…”. Cuvântul dulce îi
venise poetului când spune
„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce
Românie? ”, ceea ce ne
îngăduie să conchidem,
susținea fostul senator al
României Ioan Coja, că
„Eminescu pentru mamă-sa
şi România nutrea un senti-
ment identic”. Eminescu nu
a murit nebun, atins de o
boală ruşinoasă, ci a murit
cu zile, ca victimă a iubirii
sale pentru Ţară, propriu zis
ca un martir al credinţei într-
o soartă mai bună la care
neamul său avea dreptul,

după cum susținea Alexan-
dru Vlahuță.

Dascălului universi-
tar de limba română Dr. Ion
Coja, adăuga la 
„inventarul marilor perfor-
manţe sufleteşti ale Neamu-
lui românesc” cuvântul:
omenie. În nici una dintre
limbile pământului omenia
românească nu are echiva-
lent! Așa este. Câtă omenie
a manifestat soldatul român
prezent pe bulevardele și
piețele din Budapesta în
1919. Pilda sa este demnă
de toată admirația. Nici un
caz semnalat de abuz, iar
cele inventate aveau iz de
șovinism. Astfel se adev-
erea declarația generalului
moșoiu cuprinsă în
declarația de la Reghin: „Cu
noi aducem libertatea. Pe
steagurile noastre Și toate
la un loc însemnă cultură.

Oszkar Jaszy,
cunoscutul om de ştiinţă
ungar, pe vremea aceea
membru al guvernului de la
Budapesta, a condamnat în
cuvinte aspre pe aceia care
le-au săvârşit. În numărul
267, din 14 Noiembrie 1918,
al ziarului „Pesti Hirlap” au
apărut următoarele
declaraţii ale sale: „Am luat
cunoştinţă de acest caz cu
cea mai mare indignare şi
sunt revoltat nu numai ca
om, ci ca ungur. Găsesc că
s-a făcut un păcat de neier-
tat, fiindcă acest procedeu
uşuratic şi neomenos nu
numai că ameninţă succe-
sul tratativelor noastre de
mare însemnătate, dar el a
stricat în cea mai mare
măsură situaţia Ungariei la
tratativele de pace, dând
armă puternică în mâna
duşmanilor noştri. Din
partea mea pretind că nu
numai autorii direcţi, dar şi
autorii morali să fie
pedepsiţi în mod exemplar,
luându-se toate măsurile, ca
în viitor să nu se mai întâm-
ple astfel de atrocităţi
neomenoase”.

Cu ce și cum a
supărat-o primarul Ilie Bolo-
jan pe Maica Domnului?
Nădejdea românilor
exprimată în graiul bihore-
nilor la „spargerea lumii”, în
1918, era sintetic cuprinsă
în formula: „Cu noi este
Dumnezeu!”, după cum
stau mărturie documentele
citate de mai mulți autori ai
valorosului volum de
comunicări științifice coor-
donat de Dr. Augustin
Țărău, scos de Muzeul
Orașului Oradea, la Cente-
narul Marii Uniri. Avem sufi-
ciente motive să fim mândri
de norocul că suntem
români și să fim
recunoscători pronie
Cerești. Un noroc mai mare
nici că se putea!

„Grădina Maicii
Domnului” de la intenţie
până la faptă mai are de
aşteptat, căci uneori se pot
ivi şi motive de răzgândire,
de renunţare la proiectul
iniţial. Să fie oare și „crima
de demolare” a statui
Voievodului Mihai Viteazul –
din Oradea – simbolul de
permanență națională – un
motiv de amânare ori de
supărare? Mă întreb, nu
cumva există motive, oferite
tot de români, pentru ca
Maica Domnului să sufere
din această pricina, să se
întristeze de răutăţile şi
fărădelegile făcute şi să-şi
întoarcă privirile îndurerate
de spectacolul grotesc oferit
de nevrednicia spânzurării
Viteazului Voievod în
cârligul macaralei demola-
toare? Nu cumva orădenii
au rămas orfani în urma
isprăvi nemaipomenit de
jenante ale făptaşului vi-
ceprimar Florin Birta, împins
și supravegheat de la bal-
con de primarul Ilie Bolojan,
la crima culturală
d e z g u s t ă t o a r e ,
cutremurătoare? Răspunsul
ne pune în faţă un lung in-
ventar de păcate și ilegalități
bine ştiute, săvârșite, în mai
2019, de cei chemați a face
și aplica legea. Oricum cel
botezat, la debutul său cu
poezia „De-aș avea”, în re-
vista orădeanului Iosif Vul-
can, „Familia”, cu numele:
Mihai Eminescu, nu ar cali-
fica fapta decât
aparținătoare „neamului de
ucigași”. „Patriotismul nu
este iubirea țărânei, ci iu-
birea trecutului. Fără cultul
trecutului nu există iubire de
ţară” – scria Eminescu în
Ziarul „Timpul”, din 22 iulie
1880, iar un an mai târziu,
pe 1 aprilie 1881 lărgea
conceptul cu afirmația: „A fi
bun român nu e un merit, nu
e o calitate ori un monopol
special, ci o datorie pentru
orice cetăţean al acestui
stat, ba chiar pentru orice
locuitor al acestui pământ,
care este moştenirea, în ex-
clusivitate şi istorică, a nea-
mului românesc”. Pentru a
pregăti „grădina edenică” e
nevoie de fapte ziditoare, de
armonie și înțelegere!”.

- continuare în pagina a 4 a -



4 Tichia de politician

19 august 2020 – Parastasul Martirilor şi Eroilor Neamului19 august 2020 – Parastasul Martirilor şi Eroilor Neamului

- urmare din pagina a 3 a -

UUn capitol de istorie,
neplăcut Maicii Domnului, îl
constituie crimele. Între 
aceste crime asasinarea
conducătorilor fiind cele mai
abominabile și răsunătoare
fapte ale trecutului. În urmă cu
80 de ani, după sinistrul pact
Ribbentrop-Molotv din 23 au-
gust 1939, trupul României
Mari a fost sfârtecat, mai întâi
prin înaintarea tancurilor sovi-
etice care au tăiat retragerea
din Basarabia a armatei
române, după ultimatumul din
26/28 iunie 1940, iar apoi prin
Diktatul de la Viena din 30 au-
gust 1940, Ardealul spintecat
de Hitler, cu o înaintare
supravegheată de pe cal de
amiralul Horthy Mikloș, cu în-
tregul cortegiu de atrocități și
crime al căror ținte 
au fost românii. Cronicile
compatrioților maghiari, înainte
de descălecarea în Panonia,
scotoceau în adâncul istoriei
europene pentru a născoci o
„înrudire cu hunii”, pentru a
crea senzație teribilă. Strădanii
rămase fără dovezi, după cum
spunea însuși cronicarul
Anonymus că „nu a fost martor
la evenimente ci s-a inspirat
din cronici trecute”. După cum
istorisește Griselini, pe vremea
când „hunii nelinișteau părțile
Daciei, episcopul Nichita, ca
apostol al Daciei, introdusese
religia creștină printre cei care
rămăsese în urma coloniilor ro-
mane”, astfel că pe la finele
secolului al patrulea liturghia
ortodoxă se săvârșea în biser-
ica creștină și „se lățise și
printre huni”. Așadar, fără
legătură cu hunii, ungurii
râvneau la faima lui Attila, al
cărui ecou ca „bici al lui Dum-
nezeu” răzbătuse până la ei
după cum în cartea a patra de-
spre Huni, amintea și Nicolo
Zeno. Pentru că lucrarea sa
avea ca izvoare scrierile lui Ior-
danes, Priscus istoricul și Dio
Casius, Nicolo Zeno s-a simțit
obligat a aminti originea hunilor
care erau „după mamă de orig-
ine getică, descendenți de la
femeile vrăjitoare, din armata
lui Filimer, care se pricepeau la
farmece malefice, motiv pentru
care acesta a fost nevoit să le
alunge în sălbăticie unde trăiau
bărbați sălbatici, din unirea
cărora au ieșit: hunii”. La
venirea ungurilor în „noua pa-
trie”, adică a românilor, aveau
a lua cunoștință de existența
acestei credințe, ba chiar să fie
botezați, precum Gyula,
urmașul lui Tuhutum, în orto-
doxia Constantinopolului, de
unde l-a adus cu sine pe epis-
copul Ieroteiu, care i-a botezat
și pe fiica sa Șarolta, și chiar a
primit botezul și „Regele cel
Sfânt Ștefan”, întemeietorul re-
gatului, care în schimbul
coroanei primită de la Papa Sil-
vestru al II-lea a trecut la catoli-
cism, și sub semnul
amenințării cu sabia poporul l-
a urmat (Extras din capitolul
„Gânduri de însoțire” al cărții
mele „Pași pe caldarâm”).

Pe vremea marelui
Voievod Mihai Viteazul,

Mitropolia ortodoxă de Alba
Iulia a fost restatornicită, de cel
care se intitulase „Domn al
Țării Românești și Ardealului și
a toată țara Moldovei”, re-
cunoscut și susținut financiar
de Împăratul Rudolf al II-lea, și
etichetat „fiu și nobil bărbat”,
pentru biruința sa asupra
păgânătății, de către Papa
Clement al VIII-lea (scrisoare
din 16 august 1597) susținut
numai cu rugăciuni și cu ben-
eficiul de „mântuire şi binecu-
vântare apostolică, lăudăm
foarte mult acea nobleţe
sufletească pe care tu o arăţi,
precum şi statornicia”, în
credință dar scrisoarea lui
Mihai ar fi fost, desigur, cu mult
mai plăcută dacă ar fi vestit
„acel lucru pe care, din voinţă
proteguitoare către tine, îl
aşteptam cu nerăbdare încă de
multă vreme şi, fără îndoială,
dorim să fi ascultat de sfatul cel
bun, ca lepădând orice
schismă şi orice greşeli, să
primeşti cu toată inima unirea
cu biserica catolică şi
apostolică […]” menționa
scrisoarea de răspuns a papei
din 28 aprilie 1601. Abia dacă
vei trece la catolicism, îl aver-
tiza papa, te „vom sprijini cu
întreagă vrerea şi dragostea şi
ţie, orice prilej s-ar ivi, îţi vom
fi, cu voia Domnului, într-ajutor,
în cele solicitate de tine cu în-
tâietate şi în cele ce le
socoteşti potrivite pentru a
acţiona cel mai bine. De vei
face aceasta şi „vei chema mai
statornic bunăvoinţa noastră
faţă de tine, toate ţi se vor rân-
dui cu folos şi noroc” îl sfătuia
cu bunătate Clement al VIII-
lea.

Refuzul lui Mihai
Viteazul, în cinci dintre scriso-
rile îndreptate spre scaunul
papal de la Vatican, de fiecare
dată, direct sau diplomatic, dar
cu precizarea că el „luptă pen-
tru creştinătate”, a făcut din
Papa de la Roma un adversar
consecvent, autor moral,
împreună cu Rudolf al II-lea de
Habsburg, al asasinării Voievo-
dului valah, pe 19 august
1601. Miron Costin a scris în
cronica sa următorul comen-
tariu, după ce a relatat
uciderea lui Mihai: „Și așea s-
au plătitu lui Mihai Vodă sluj-
bele ce-au făcutu nemților”. Am
recurs la exemplul a doi dintre
marii domni români care au
rămas statornici în credință:
Mihai de a refuzat oferta
papală de trecere la catolicism
și Brâncoveanu a declinat
oferta sultanului de a împărtăși
credința musulmană! În
legătură cu domnia marelui
Voievod Mihai Viteazul, cu
unirea realizată de el a celor
trei ţări Dacice/cele trei Valahii,
„Pohta ce-a Puhtit-o” Voievo-
dul întregitor de ţară, în
legătură cu dorinţa acestuia,
atât de des afirmată, de eliber-
are a Constantinopolului şi a
Ierusalimului, dar legat şi de
asasinarea sa, profesorul I.
Lupaş concluzionează într-un
mod firesc într-unul din studiile
sale: „Ce înfăţişare ar fi putut
lua istoria neamului nostru,
dacă Mihai n-ar fi căzut pradă
asasinilor simbriaşi ai lui Basta,
duşmanilor săi şi ai poporului

nostru! Ideea de patrie, ideea
de neam şi ideea creştină ar fi
putut să aibă încă timp de 2-3
decenii un aprig luptător şi un
stegar neîntrecut în persoana
lui Mihai Viteazul, care după
necontenitele războaie şi
zbuciumări, – dacă s-ar fi putut
învrednici de câţiva ani de câr-
muire pașnică, – nu ar fi lipsit
să se aşeze de pe atunci,
temeinic şi durabil, piatra cea
din capul unghiului pentru
măreaţa clădire a unităţii noas-
tre naţionale-politice. Oamenii
l-au pierdut pe Mihai, dar iată –
după neclintita lui credinţă
creştinească ortodoxă – l-a
răsplătit Dumnezeu!”.

Concluzia profesorului
se poate raporta şi la alţi mari
voievozi ori conducători pe
care naţiunea română i-a avut,
dar care au fost înlăturaţi de la
putere ori asasinaţi, la rândul
lor, din aceleaşi interese
politice ostile naţiunii noastre:
Vlad Ţepeş, Ioan Vodă cel
Cumplit, Horea, Cloşca şi
Crişan, Sfinţii Martiri Brâncov-
eanu, Tudor Vladimirescu,
Alexandru Ioan Cuza,
Mareşalul Ion Antonescu şi
mulţi, mulţi alţii. Nu poate fi
omis, din această enumerare
sumară, Mihai Eminescu, ge-
niul nostru naţional, dacologul
de excepţie, cel mai mare
naţionalist român, asasinat şi
el, la rându-i. Abia generațiile
unioniste, angajate în lupta
pentru crearea statului național
român, îl va recunoaște pe
Mihai Viteazul ca pe un ilustru
predecesor. Și a sosit și ziua
mult așteptată al decretării lor
ca Martiri Eroi ai neamului, și
poate, cât mai curând posibil,
ne vom închina, în mod oficial,
la icoana marelui Voievod
valah, spaima lumii otomane,
inclusiv după moartea sa,
speranţa creştinilor şi a
creştinătăţii, a lumii ortodoxe în
primul rând, din motivele mai
sus arătate, simbolul unităţii
noastre naţionale. Fapta lui
măreață a rămas în conștiința
națională românească ca o
poruncă sacră. Și pe acolo pe
unde a trecut Viteazul, românii
l-au preamărit. Așa și militarii
grupați în Asociația Culturală
„Mihai Viteazul” din Oradea, l-
au eternizat în bronzul
ecvestru și l-au înălțat pe
soclu, în Piața Unirii, pe 19 au-
gust 1994. Ce au făcut edilii
din Oradea, în mai 2019?

După uciderea
mișelească a Viteazului, prin
legi administrative, s-au impus
în Transilvania religiile calvină,
luterană, catolică și unitariană,
religia românească fiind doar
tolerată, ca și națiunea. Pe
măsură ce limba slavă a fost
înlocuită de cea română, iar
slujbele erau pricepute și nu
bolborosite de poporul credin-
cios și sprijinul efectiv al cleru-
lui a fost mult mai mare.
Principele Rákoczy I, văzând
că influența mitropolitului de
Alba Iulia, Ilia Joreste creștea,
a pus la cale înlăturarea sa, la
1643, mergând până la confis-
carea averii și deferirea către
organele de justiție pe motiv ca
să nu mai „murdărească cu
vreo pată”, nici oficiul de preot
„simplum, să se dezbrace cu

totul de popie”.
În chip asemănător

primarul Ilie Bolojan l-a schim-
bat pe Voievodul Mihai
Viteazul, cu regele Ferdinand I,
cel încoronat la Alba Iulia sub
un baldachin, căci Catedrala
Încoronării, construită anume
pentru eveniment, nu era
demnă de religia lui catolică,
deși coroana și poporul peste
care domnea îi plăceau. Un
german, fie și rege, după ce s-
a declarat „bun român” și se
străduia să vorbească
românește, oricât persevera,
tot nu simțea românește, alt-
minteri nici o opreliște, venită
chiar și de la Papa de la Roma,
nu l-ar fi împiedicat să
primească mir-ungerea patri-
arhului ortodox. Prin gestul
făcut, echivalent cu o crimă
culturală, precum „botnița” din
omenie, oricât de bun gospo-
dar pari a fi, tot de descalifici ca
om, ca român, domnule primar.
Și primul, și cel mai usturător,
afront a fost dat de militari, în
corpore, prin absența de la
„procesiunea” de înălțare
„reparatorie” a regelui Ferdi-
nand pe soclul altuia (prin de-
molarea Viteazului). Nu a
înțeles oare Ilie Bolojan, că o
demolare horthystă (de acum
80 de ani a statuii regelui Fer-
dinand) nu poate fi „reparată”
printr-o înlocuire („relocare”)
nedemnă. Nu știe că nu se
poate înlocui trecutul!, și asta
cu atât mai mult cu cât se
pretinde omul legii. S-a alterat
spiritul românului Ilie Bolojan,
sau ONG-ul „Casa regală” face
oferte (de tip muzeal-francma-
sonic?), și vrea restaurația pe
care cetățenii de rând din
Oradea nu o pricep? A uitat
oare profetica poezie a
Luceafărului: „Ce-ți doresc eu
ție, dulce Românie”?

Și ca o paralelă cu tre-
cutul amintesc ce spunea Emil
Loteanu, preluând informația
de la Dr. Grid Modorcea
(Botnița istoriei, Art-Emis, 15
august 2020) despre episodul
când el a fost „obligat să facă
o mare crimă”, pentru care se
simțea vinovat, pentru că a ac-
ceptat comanda Mosfilm, să
facă filmul „Luceafărul”, în care
„Eminescu era îmbrăcat în
rubașcă, la fel Caragiale și
celelalte personaje, pe care le-
a rusificat, și în tot filmul nu
apărea nici un nume de locali-
tate românească, nici un cu-
vânt despre locurile unde a
trăit Eminescu, ca și cum
România nici nu exista. Și el a
spus că rușii i-au comandat să
facă un film prin care să-l
„asimileze pe Eminescu istoriei
și culturii rusești. Un Eminescu
rus sau sovietic!”. Ce statui
vom mai vedea în Oradea,
dacă întâiul unificator nu are
loc, domnule primar Ilie Bolo-
jan?, căci nume ca „Nagyvárad
și Grosswardein” avem la
intrările în oraș.

Marile puteri cuceri-
toare au pus „botniță” nea-
murilor cucerite, voind chiar să
le anihileze, după cum au pro-
cedat ungurii horthyști cu
românii, nemții cu evreii, acum
80 de ani, și au șters toate
însemnele românești din
Oradea (document la

dispoziție), privitor la demo-
larea statui regelui Ferdinand
în septembrie 1940. Dar una
este să se întâmple asemenea
isprăvi făcute de străini de
neam și țară, și cu totul alta să
se petreacă din îndemn inte-
rior. Trăim oare o agresiune
asemănătoare din partea celor
care ne conduc destinele și
pentru a nu le observa ges-
turile criminale ne obligă să ne
punem „botniță”?

La comemorarea Mar-
tirilor Eroi ai Neamului Româ-
nesc din 19 august 2020, în
pomenirea zilei asasinării pe
câmpia de la Turda a marelui
Voievod unificator (1601):
Mihai Viteazul, Horea, Cloșca,
Crișan, Avram Iancu, este și
motiv de mândrie și prețuire,
Onoare și Demnitate pe care
militarii, reuniți în „Asociația
Culturală „Mihai Viteazul”
Oradea”, au manifestat-o ca
gest civic când l-au zămislit în
eternitatea bronzului, iar acum
cu încredere și speranța că
dreptatea justițiară este una
corectă și că revenirea la
situația inițială este doar o
chestiune de timp. Așa cum a
dăinuit 25 de ani în Piața Unirii
din Oradea și în inima curată a
oricărui român, așa trebuie să
vegheze Mihai Viteazul și în
continuare din acel loc la uni-
tatea neamului românesc.

În Sala Mare a
Primăriei Oradea, stă icoana
Maicii Domnului, Preasfânta
Ocrotitoare a oraşului Oradea
(foto). E montată pe peretele
din stânga intrării în Sala „gen-
eral Traian Moşoiu”, reprezen-
tând brâul Maicii Domnului, cu
mâinile ridicate în semn de
ocrotire, dar şi de rugăciune.
Sub paza ei apare zugrăvită
imaginea Primăriei şi a vechii
Cetăţi Oradea. Consiliul Local
a decis pin Hotărâre acest
lucru în anul 2002, când a de-
clarat-o pe Fecioara Maria, ca
patroană spirituală a Municipi-
ului de pe Crişul Repede.

Dacă apelăm la filiera
romano-catolică, pentru
explicații mai în detaliu oferite
de pr. Fodor József, acesta
duce povestea pe firul legen-
delor care îl au ca întemeietor
al orașului pe Regele Ladislau
(1077-1095) și care ar fi avut
un vis, în care i-a apărut Fe-
cioara Maria, cerându-i să
zidească o biserică închinată
ei. „Ladislau hotărăşte să ridice
în centrul cetăţii o mănăstire cu
hramul „Maicii Domnului”, nu-
mind acel loc Varad, iar Fe-
cioara Maria ocrotitoarea ei”,
susținea vicarul general, de la
acea dată, al Episcopiei de
Oradea. Desigur, că legendele
citate, conservă bine cunos-
cuta tendință a ungurilor de
asumare a primatului, la orice,
și nu au scăpat nici această
ocazie pentru revendicarea
Fecioarei Maria ca patroană
spirituală a Episcopiei romano-
catolice.

●
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Cezar Adonis
Mihalache

LLa cum prezintă ai
noștri situația, nu ar fi deloc
de mirare să ajungem să
strângem frunzele de prin
parcuri, să le uscăm bine, și
să le folosim ca sursă
energetică… „Eco”, nu-ia
așa?! Și numai de prin par-
curi căci, deh’, de păduri s-
au ocupat alții… Spre asta
te duce declarația,
neîntâmplătoare, a ministru-
lui energiei… Care aproape
că a încins o horă de unul
singur, fericit că „prietenii
turci și bulgari” au găsit „și
ei” (!) gaze în Marea
Neagră. Să nu ne lase
cumva de unii singuri, nu?!
Sau, tocmai, să ne lase de
unii singuri, să privim în zare
cum pleacă alții cu gazele…

Și pesemne, extazul
ministrului în cauză venea
din faptul că, în sfârșit, s-au
deșteptat și unii, și alții… Că
le-a luat cam mult timp să
înțeleagă miza (ori, poate,
să-și treacă know how -ul
de la cultivarea
castraveților, recte producția
de gumă și rulmenți, la dita-
mai provocarea de lideri
zonali în domeniul ener-
getic), asta e deja altă
poveste!…

Sigur, este destul de
dubios felul în care și turcii,
și bulgarii, au descoperit,
aproape simultan,
(re)sursele de gaz… Mai
ales că sunt în apropiere de

ale noastre… De ex-
ploatarea pe care, măcar
asta e clar, nu întâmplător,
am ținut noi batista
tergiversării ani… Să se lu-
mineze alții cum să-și
găsească punctele-seringă
prin care să extragă din
ceea ce noi puteam ex-
ploata de ani buni… Dar nu
am făcut-o… Probabil pen-
tru că în planul de gu-
vernare, singura „mapă”

economică se referă la ceea
ce nu trebuie să facem, să
nu exploatăm, să nu pro-
ducem… Iar stupizenia
liberală nu poate contrasta
nici măcar cu ipocrizia și

mârșăvia pesediștilor… Că
ăia măcar mai făceau câte
un joc de glezne, mai
dădeau cu o fumigenă
patriotardă, să nu se vadă
matrapazlâcul de
combinații… Ăștia, în
schimb, au venit cu „traduc-
erea” pe față… Să ne
bucurăm că au găsit turcii și
bulgarii zone de extracție și
nu mai suntem singuri în
zonă… Că noi oricum nu

știm cum să vindem și ne-
am fi rupt gâtul la o adică
sub o cușmă așa mare…

Și nu este vorba
doar de mesajul direct pe
care îl dă acest ministru
„partenerilor” externi, să
stea liniștiți, bine că au de-
scoperit și ei, nu doar că le
facem loc, dar ne dăm și la
o parte… Că noi o să
alergăm, după alte resurse
energetice, eventual cu
bărcuța și moriștile de
vânt… Pentru că, ne spune
același  ministru: ne
apucăm de investiții în
domeniul eolian… pe mare!
Unde costurile de montare a
unor turbine, dacă te lăsa
vreo țară să faci așa ceva
pe liniile și zonele maritime!,
sunt uriașe… Adică,inves-
tim în vânare de vânt, deși
avem resurse de gaz și nu
ne trebuiau decât țevile. Și
câteva platforme de foraj.
Dar noi i-am alungat pe ăia
care voiau să le exploateze
cu tehnologia lor
„capitalistă” și am trimis la
tăiat vechile noastre plat-
forme, care puteau fi con-
vertite…

De unde au știut,
însă (geostrategic, nu alt-
fel!), unde să caute „de-
scoperirile” lor, și turcii, si
bulgarii, asta rămâne cert o
problemă de siguranță

națională! Dar poate așa
înțelegem jocurile de gleznă
ale lui Liviu Dragnea, cu
multinaționalele „dușmănos-
exploatatoare” și offshore -
urile, de care ne „proteja”, și
lungile plimbări prin Turcia
ale acelui copy/paste, un
posibil plagiator nu doar al
tezelor de doctorat…

O istorie care se
repetă… De la vânzarea
către canadieni a hărților
aurifere de la Roșia Mon-
tana de către un ministru
care nu a plătit nici măcar
cât pentru un cornet de
semințe furat de sub gea-
murile ministerului, la alte
hărți care ajung la alți
„parteneri”…

Iar în tot acest timp,
noi ne încălzim cu vreascuri
și coceni de pe câmp … Dar
suntem mândri că facem
parte din marea familie
europeană… Chiar dacă
stăm cu ligheanul în fundul
curții. Tot Europa se
cheamă, nu?!…

●

Cui îi mai pasă de România?Cui îi mai pasă de România?

George
Petrovai

DDacă s-ar face un
sondaj de opinie, sunt abso-
lut convins că cei mai mulți
dintre concetățenii noștri, în
primul rând cei unși cu toate
alifiile ipocriziei, lăcomiei și
descurcărelii, ar spune ca la
cartea globalismului și cos-
mopolitismului că ei sunt
vrednici români și că-și
iubesc atât de mult țărișoara
în care s-au născut (care,
chipurile, acuma nu mai
poate să mulțumească hoi-
turile tuturor!), încât – la o
adică – n-ar ezita să-și dea
viețile, mai mult sau mai
puțin inutile, întru apărarea
de-a-ndoaselea (prin pone-
grire și batjocorire, atunci
când o cer interesele per-
sonale și/sau de clan) a
românismului și a me-
leagurilor natale.

Cum altfel, când
aproape toți ăștia acționează
după exemplul oferit de de-
testabilul miliardar Ion Țiriac
(cosmopolitul ăsta se crede
un mare român, dar n-am
știre să-și fi ajutat în mod
consistent compatrioții în
vremuri de restriște, precum
cele pandemice, chit că a
profitat de pe urma lor cu
vârf și îndesat), respectiv nu
se abat cu o iotă de la
faimoasa clasificare

naeionesciană a locuitorilor
de pe aceste meleaguri în
români și buni români.

Potrivit lui Nae
Ionescu, român este acela
care are în spate cel puțin
două-trei generații de țărani
(nu spunea Petre Țuțea,
unul dintre discipolii de
marcă ai Profesorului, că
statul se sprijină pe cioarecii
țăranului român?), iar bun
român este tot alogenul de
pe aceste meleaguri ce se
achită cu conștiinciozitate de
obligațiile cetățenești, dar
care este incapabil să simtă
și să se poarte neaoș
românește. În redutabila for-
mulare naeionesciană
(Cartea Roza vânturilor, Ed-
itura „Roza vânturilor”,
București, 1990) treaba stă
în acest chip: „(…) a fi «bun
român» este, sub raportul
etnic și spiritual, mai puțin
decât a fi «român» pur și
simplu”, căci bun român se
cheamă „bun cetățean al
statului român, în cea mai
largă accepțiune a cuvântu-
lui”, altfel spus „care
muncește de dimineață
până-n noapte, care-și
plătește regulat birurile și e
respectuos cu legile țării,
care a fost în război și și-a
împlinit însărcinările cu
convingerea fermă că e
dator să o facă”, pe când „A
fi român însemnează a avea
o anumită plămadă, din care

decurg cu necesitate
absolută anumite atitudini și
gesturi”, ce statornicesc „o
stare naturală, o formulă de
echilibru a existenței, din
care decurg, prin însăși
desfășurarea vieții, anumite
forme”.

Indiscutabil că
situația este extrem de gravă
atuncea când luăm aminte la
dezastrul din jur (necinstea
și necalificarea aleșilor, neîn-
trerupta disoluție moral-
spirituală a societății,
colapsul economiei
naționale, starea tot mai
precară a sănătății și
educației românilor, mizer-
abilul „război” dus de
globaliști și sodomiți îm-
potriva familiei tradiționale și
a sentimentelor noastre pa-
triotice, neîncetata „hemor-
agie” de materie cenușie –
specialiști și studenți
înstrăinați, așa încât Româ-
nia devine din ce în ce mai
săracă prin incalificabila
mătrășire a bogățiilor natu-
rale și a minților înzestrate
etc.), fapt pentru care, noi
cei rămași acasă, nu putem
să nu ne întrebăm cu multă
jale și neputincios năduf: În
aceste condiții, cu certitu-
dine cele mai atroce din în-
treaga nostră istorie
modernă și contemporană
(asta înseamnă de la Mihai
Viteazul încoace), cui naiba
îi mai pasă de România?!

În niciun caz orban-
ienilor, care fac tot ce le stă
în împuțita lor putință (majo-
rarea pensiilor de la 1 sep-
tembrie, acorduri de pace cu
interlopii, dezmăț electoral
de mai multe luni și
îngrădirea pur formală a
libertății petrecăreților la
munte și la mare), toate
astea și multe altele pe care
doar le bănuim, întru
câștigarea alegerilor locale
din 27 septembrie, indiferent
de mărimea notei de plată
(infectări, suferințe și decese
nu numai din cauza virusu-
lui, inflație, sărăcie lucie), pe
care românii, îndeosebi cei
de rând, vor fi siliți de legile
noastre tâlhărești să o achite
după această fatidică dată.

Dar iată o
cutremurătoare dovadă în
acest sens, în legătură cu
care stau și mă întreb: să fie
vorba doar de un cinism ac-
cidental sau deja românii se
confruntă cu generalizata
neomenie/crimă impusă
medicilor prin ordine de sus,
neomenie la care sinistrul
Raed Arafat făcea referire
într-o intervenție
tembelizată?! Vasăzică, în-
trucât nevasta unui prieten
are nevoie urgentă de
intervenție chirurgicală
(atenție, fiica lor este un bun
medic psihiatru, iar ginerele
un apreciat medic gine-
colog!), acesta o duce cu

mașina lui la Cluj-Napoca.
Aici încearcă la mai multe
spitale, dar peste tot i se
spune același lucru inuman:
„Dispozițiile primite nu ne
permit să internăm bolnavi
de ne-coronavirus”! În
sfârșit, la ultimul spital unde-
și încearcă norocul, un
medic mai „omenos” îi dă
următorul sfat halucinant:
„Rupe-i doamnei un picior
sau o mână și atunci vom
putea să o internăm de
urgență”…

Cu atari probe, se
mai îndoiește cineva de evi-
dentul fapt că toate aceste
monstruozități sunt rezul-
tatele cârmuirilor trecute și
ale celei prezente? Ba mai
mult, ele constituie ticăloasa
rampă de lansare spre altele
și mai abominabile. În-
deosebi dacă orbanienii și
aliații lor conjuncturali vor
câștiga alegerile locale,iar
apoi pe cele parlamentare.
Da, pentru că atunci, cu
prosteasca infatuare a
politrucilor postdecembriști,
vor striga taman ceea ce am
auzit de atâtea ori de la
pesediști în ultimii patru ani:
boborul ne-a votat, deci
avem legitimitate!

●


