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Mihai Eminescu
despre invazia maghiară1

Condiţia de viaţă a unei legi, garanţia stabilităţii sale e ca ea să
fie un rezultat, o expresie fidelă
a trebuinţelor unui popor şi tocmai de aceea dreptul de a formula acele trebuinţe în articole
şi paragrafe este după spiritul
timpului nostru, al popoarelor.
Un popor – oricum ar fi el – are
dreptul de a-şi legiui trebuinţele
şi tranzacţiile ce rezultă neapărat din acele trebuinţe, reciprocitatea relaţiilor sale; într-un cuvânt: „legile unui popor, drepturile sale nu pot purcede decât din el însuşi”. Alt element străin,
esenţial, diferit de al lui, nu-i poate impune nimic; şi dacă-i impune,
atunci e numai prin superioritatea demnă de recunoscut a individualităţii sale, cum de ex., au impus francezii românilor. E o influenţă paşnică, pe care cel pasiv o primeşte cu bucurie, cu dispreţul său
propriu, fără de a judeca cum că din asta poate să nască nenorocire
pentru el.
Al doilea mod de a impune e acela de a face din principii transcendente, din credinţe ale omenirii, mijloace pentru scopuri de o altă
natură. Astfel, preoţimea Evului Mediu explica evangheliul astfel încât făcea popoarele să îngenuncheze şi sub jugul unui rege rău; astfel
credinţa cea adâncă către unitatea Austriei şi către tron a fost cauza
1 Fragment preluat din articolul Echilibrul de Mihai Eminescu din Federaţiunea, 22 aprilie⁄4 mai şi
29 aprilie⁄11 mai1870, editat in cartea „Opere Politice”, Mihai Eminescu, Editura Timpul.

EDITORIAL

„Ei nu sunt competenţi să ne dea nimic; şi
de ne-ar da, e datoria noastră ca de la ei
să nu primim noi nimic”
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indirectă, deşi principală, care i-a făcut pe români să primească tăcând, cu o rezistenţă mult mai pasivă, umilirea dualismului.
Al treilea mod e cel mai simplu, deşi cel mai greu şi mai nedrept. Săţi arogi cu insolenţă drepturile altuia şi să te susţii în proprietatea
lor prin putere brută, proprie ori străină.
Să cercetăm aceste trei puncte, unul după altul şi să vedem dacă vreunul din ele poate fi raţiunea atitudinii excepţionale a ungurilor din

Măsura civilizaţiei unui
popor în ziua de azi e: o
limbă sonoră şi aptă de a
exprima prin sunete – noţiuni, prin şir şi accent logic – cugete, prin accent
etic – simţăminte. Modul
de a înşira în fraze noţiune după noţiune, o caracteristică mai abstractă ori
mai concretă a noţiunilor
în sine, toate astea, dacă
limba e să fie naţională,
sunt ale limbii, căci de nu
va fi aşa, e prea lesne ca
un om să vorbească nemţeşte, d.ex., cu material de
vorbă unguresc.

Austria, atitudine ce le dă în mână domnia asupra unor naţiuni esenţial diferite de a lor, tot aşa de mari la număr, nu mai înapoiate în
cultură. Întâia raţiune prin care un popor poate hegemoniza pe altul,
e superioritatea morală.
Măsura civilizaţiei unui popor în ziua de azi e: o limbă sonoră şi aptă
de a exprima prin sunete – noţiuni, prin şir şi accent logic – cugete,
prin accent etic – simţăminte. Modul de a înşira în fraze noţiune
după noţiune, o caracteristică mai abstractă ori mai concretă a noţiunilor în sine, toate astea, dacă limba e să fie naţională, sunt ale
limbii, căci de nu va fi aşa, e prea lesne ca un om să vorbească nemţeşte, d.ex., cu material de vorbă unguresc. Afară de aceea, civilizaţia
unui popor constă cu deosebire în dezvoltarea acelor aplecări umane
în genere care sunt neapărate tuturor oamenilor, fie aceştia mari ori
mici, săraci ori bogaţi, acele principii care trebuie să constituie fundamentul, directiva a toată viaţa şi a toată activitatea omenească. Cu
cât aceste cunoştinţe şi principii care să le fie tuturor comune sunt
mai dezvoltate, cu atâta poporul respectiv e mai civilizat.
Căci clasa inteligentă numai nu constituie civilizaţia, care e şi trebuie
să fie comună tuturor păturilor populaţiei. Sunt popoare ce posedă
o respectabilă inteligenţă înaltă, fără de a fi ele civilizate, sunt altele
care, fără inteligenţă înaltă, întrunesc toate condiţiile civilizaţiei.

Ştiinţele [afară de ceea ce e domeniu public], trebuie să prezinte lucruri proprii ale naţiunii, prin care ea ar fi contribuit la luminarea şi
înaintarea omenirii; artele şi literatura frumoasă trebuie să fie oglinzi
de aur ale realităţii în care se mişcă poporul, o coardă nouă, originală,
proprie pe lira cea mare a lumii. Legislaţia trebuie să fie aplicarea
celei mai înaintate idei de drept, pusă în raport cu trebuinţele poporului, astfel însă încât explicarea ori aplicarea drepturilor prin lege să

nu contrazică spiritului acelora.
Industria trebuia să fie a naţiunii aceleia şi păzită de concurenţă; iar
purtătorul ei, comerţul, s-o schimbe pe aur, dar aurul, punga ce hrăneşte pe industriaş şi îmbracă pe agricultor, trebuie asemenea să fie
în mâinile aceleiaşi naţiuni. Declarăm a înţelege, deşi nu concedem,
ca cineva să fie aservit unei naţiuni viguroase ce te supune cu puterea brută, ori unei alteia ce te orbeşte cu lustrul civilizaţiei sale. Dar
să fim servitorii... cui? Celei mai decăzute populaţii din Europa,
a cărei vanitate şi lăudăroşenie nu e decât o lungă şi scârboasă
don-quihotiadă. Căci ce au aceşti oameni ca să ne superiorizeze?
Au ei ceva ce noi nu avem? Au ei limbă? Au ştiinţe? Au arte? Au
legislaţie? Au industrie? Au comerţ? – Ce au?
Limba!? – ar trebui să le fie ruşine de ea. Sunetele îngrozesc piatra;
construcţia, modul de a înşira cugetările, de a abstrage noţiunile, tropii, cu un cuvânt spiritul infiltrat acestui material grunzuros, sterp,
hodorogit, e o copie a spiritului limbii germane. Ei vorbesc nemţeşte cu material de vorbă unguresc.
Ştiinţele? Ce au descoperit ei nou în ştiinţe? Prin ce au contribuit ei
la înaintarea omenirii? Istoria civilizaţiei a înregistrat numai o nulă.
Legislaţie? Drepturi şi legi sunt într-o eternă contrazicere. E o compilaţie răutăcioasă şi nerumegată a principiilor celor mai contradic-
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Industria trebuia să fie
a naţiunii aceleia şi păzită de concurenţă; iar
purtătorul ei, comerţul,
s-o schimbe pe aur, dar
aurul, punga ce hrăneşte
pe industriaş şi îmbracă
pe agricultor, trebuie
asemenea să fie în mâinile aceleiaşi naţiuni.
Declarăm a înţelege, deşi
nu concedem, ca cineva
să fie aservit unei naţiuni
viguroase ce te supune cu
puterea brută, ori unei
alteia ce te orbeşte cu lustrul civilizaţiei sale.
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torii, principii care se exclud unul pe altul. Alături cu o constituţie
nedreaptă şi parţială, liberală însă pentru unguri, găseşti legi din
Evul Mediu, mai barbare decât barbaria.
Arte şi literatură? O traducere rea din limba germană, şi ştie toată
lumea cât de rea poate să fie o traducere. Industria? Germană. Comerţul? În mâna evreilor.
Va să zică nu au nimic aceşti oameni prin ce să ne superiorizeze pe
Cine nu ştie acuzaţia ce
ni se face nouă, românilor, pentru că solicităm
pentru noi, ceea ce ei au
solicitat pentru dânşii?
Ce întoarsă, ce minunată
trebuie să fie acea glavă
care face altuia o crimă,
din ceea ce el pentru sine-şi croieşte o virtute!
Tot ce constituie viaţa
lor internă e o minciună.
De ce să ne mirăm dacă
alegerea la ei înseamnă
beţie, bătaie şi omor? Să
nu ne mirăm dacă toate
noţiunile au cu totul altă
semnificaţie pentru că
sunt privite printr-o prismă sufletească ce falsifică
totul.

noi, românii, şi vom arăta numaidecât cum nici nu pot avea, nici nu
pot constitui o putere morală oarecare. Nu e pe lume o singură inteligenţă care să fie o mai rea expresie a poporului ei decât cea
maghiară. Să ne silim puţin a analiza spiritul – nu al poporului maghiar, pe care din inteligenţa lui nu-l vom putea cunoaşte niciodată
– ci al acestei coterii care-l guvernează, guvernându-ne totodată şi
pe noi printr-o ficţiune diplomatică. Ieşită din nişte şcoli mizerabile,
a căror singură ţintă e propagarea minciunii, în care n-au învăţat
nimic alta decât fanatismul, primind o educaţie care avea principiul
de a şterge tot ce în suflet e curat, uman, nobil, pur, s-au infiltrat în
capetele unei generaţii june şi de aceea docile, nişte principii sistematice, în flagrantă contradicţie cu tot ce era mai nobil în spiritul secolului nostru. Astfel, aceşti oameni au devenit transcendentali. Aceste
principii sistematice ale lor, scoase deductiv dintr-o istorie falsificată,
escamotate din concepţia exagerată a naţiunii lor, din noţiunea falsificată a dreptului – ce puteau fi ele decât pure minciuni?
În viaţa publică însă, ei judecă consecvent pe baza acelor principii
mincinoase; de aceea nu ne poate prinde mirarea dacă toate consecinţele ce le trag din principii falsificate nu sunt, nu pot fi decât iarăşi
false. Nu trebuie dar să ne mirăm dacă ei aplică principiile cele mai
mari din viaţa publică a popoarelor astfel cum le aplică, pentru că ei
le-au înţeles pe dos, pentru că prin ţesătura falselor noţiuni funda-

mentale s-au făcut incapabili de a cugeta drept. Cine nu ştie acuzaţia
ce ni se face nouă, românilor, pentru că solicităm pentru noi, ceea ce
ei au solicitat pentru dânşii? Ce întoarsă, ce minunată trebuie să fie
acea glavă care face altuia o crimă, din ceea ce el pentru sine-şi croieşte o virtute! Tot ce constituie viaţa lor internă e o minciună. De
ce să ne mirăm dacă alegerea la ei înseamnă beţie, bătaie şi omor? Să
nu ne mirăm dacă toate noţiunile au cu totul altă semnificaţie pentru
că sunt privite printr-o prismă
sufletească ce falsifică totul.
Asemenea cum nu te poţi înţelege cu un om a cărui limbă
şi noţiuni diferă astfel de ale
tale încât el rămâne pentru
tine netraductibil, căci tu nu
ai noţiunile ce le are el, cum
el nu le are pe ale tale: - tocmai aşa nu te poţi înţelege cu
inteligenţa maghiară. Împăcare sau tranzacţie nu se încap
aici, căci divergenţa noţiunilor
fundamentale şi a principiilor
sistematice condiţionează o eternă divergenţă a deducţiilor din ele.
Va să zică, aici nu se încape acest mijloc dulce şi pacific, care va fi
etern neînţeles. Tu-i spui că naţiunea română vrea cutare şi cutare
lucru, el îţi răspunde că naţiunea română nici nu există. Apoi, înţelege-te cu un astfel de om! Noi, românii, nu putem înainta decât
cu desconsiderarea totală a acestor oameni transorientali, cu care
ne-a lipit un ucaz al trenului şi de care un decret drept ne poate
tot astfel de bine dezlipi. Vina în fine nu e a lor, pentru că generaţia
ca atare nu are viziunea falsei direcţii a spiritului său. Vina acestei
direcţii o au descreieraţii lor de maşinaţi a căror vanitate îi făcea să
creadă cum că în această ţară, ce e mai mult a noastră decât a lor, ei
vor putea maghiariza până şi pietrele. Maghiari care îşi începeau viaţa cu scrieri fanatice şi exaltate, spre a o sfârşi în vreo casă de nebuni
ori în drojdiile viciilor beţiei şi ale desfrânării; copii bătrâni ce pătează părul lor cel alb cu tot ce e mai degradat, mai obscen, mai teluric
în această natură ce-i zic omenească.
Să ne uităm deplin sub zdreanţa de purpură ce o pun ei pe profunda lor mizerie şi să vedem cum faptele concrete izbesc în faţă acele abstracţii statistice ce ei le prezintă lumii şi cum toată viaţa lor
publică e o parodie. Cele şasesprezece milioane de unguri cu care
înşeală Europa sunt o minciună. Şi cine nu-şi aduce aminte cum
au schimbat numele indivizilor din districte întregi, încât bieţii locuitori nemţi nu ştiau în urmă cum îi cheamă. Astfel, cu aparenţa,
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Vina în fine nu e a lor,
pentru că generaţia ca
atare nu are viziunea
falsei direcţii a spiritului
său. Vina acestei direcţii
o au descreieraţii lor de
maşinaţi a căror vanitate
îi făcea să creadă cum că
în această ţară, ce e mai
mult a noastră decât a lor,
ei vor putea maghiariza
până şi pietrele. Maghiari care îşi începeau
viaţa cu scrieri fanatice şi
exaltate, spre a o sfârşi în
vreo casă de nebuni ori în
drojdiile viciilor beţiei şi
ale desfrânării; copii bătrâni ce pătează părul lor
cel alb cu tot ce e mai degradat, mai obscen, mai
teluric în această natură
ce-i zic omenească.
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cu numele maghiar, ei vor să mintă fiinţa germană ori română. Din
fericire, încercarea pe lângă aceea că e perfidă, apoi e şi eminamente vană. Aceşti oameni ei înşişi, cu statul lor, cu parlamentul lor, cu
ministerul lor nu sunt decât o minciună, o ficţiune. – D. ex. E acest
minister îndreptăţit de a fi ministerul poporului românesc? Nimic
mai puţin decât asta, căci îndreptăţirea trebuie să purceadă de la
poporul românesc ca atare; şi acel popor deci a fost întrebat măcar
E acest parlament expresia poporului românesc?
Nu... nici expresia celui
maghiar măcar; căci
atunci, am trebui să uităm bătăile şi omorurile
la alegeri, influenţările
meschine ale guvernului
şi ale coruptei sale partide, starea excepţională
a Transilvaniei, punerea
sub acuzaţie a candidaţilor opoziţionali ori de
altă naţionalitate, intimidarea poporului prin
ameninţări, toate acestea ar trebui să le uităm
pentru a putea zice cum
că această minciună ce
se numeşte parlamentul
Ungariei e o expresie a
popoarelor. Şi-apoi câte
mijloace nu vor găsi acei
oameni care ţin punga
ţării în mână pentru ca să
influenţeze şi să corupă
şi mai mult? La ce-şi votează ei oare fonduri de
dispoziţie?

la noua reformă a lucrurilor. E acest parlament expresia poporului
românesc? Nu... nici expresia celui maghiar măcar; căci atunci, am
trebui să uităm bătăile şi omorurile la alegeri, influenţările meschine
ale guvernului şi ale coruptei sale partide, starea excepţională a Transilvaniei, punerea sub acuzaţie a candidaţilor opoziţionali ori de altă
naţionalitate, intimidarea poporului prin ameninţări, toate acestea ar
trebui să le uităm pentru a putea zice cum că această minciună ce se
numeşte parlamentul Ungariei e o expresie a popoarelor. Şi-apoi câte
mijloace nu vor găsi acei oameni care ţin punga ţării în mână pentru
ca să influenţeze şi să corupă şi mai mult? La ce-şi votează ei oare
fonduri de dispoziţie?
Ungurii nu sunt superiori cu nimic naţiunilor cu care locuiesc la
un loc; şi acest palat de spume mincinoase cu care au înşelat Europa
e, de aproape privit, forma ridicolă a unor pretenţii ridicole. Kant
numeşte ridicolul risipirea spontană a unei aşteptări mari într-o nimica întreagă, adică: parturiunt montos, nascitur ridiculus mus. Şi cu
toate acestea, ridicolul e trist în sine; ceea ce dovedeşte că definiţia
filosofului german are multe contra sa.
E trist de a vedea, în inima Europei, o naţiune ce se află încă în
Evul Mediu, cuprinsă de o febrilă epidemie spirituală, o naţiune
mică la număr şi fantastică în aspiraţie căreia o apucătură politică, i-a
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În fine, mă mir cum venim noi românii
de a ne combina soarta noastră câtuşi
de puţin cu aceea a ungurilor. Pentru
că suntem alături de ei ori pentru că
binevoiesc ei a o combina?
Să-i lăsăm dar de o parte pe aceşti oprimători ai autonomiei Transilvaniei, cu
scandaloasele lor stări excepţionale, cu
torturile lor ca în Evul Mediu, cu jurămintele sacrilege, oameni ce mistifică
unde nu pot contesta şi mint unde nu
pot combate. Ei nu sunt competenţi
să ne dea nimic; şi de ne-ar da, e datoria noastră ca de la ei să nu primim
noi nimic.
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astea, ascunde în sine cel mai infamant faliment. (…)
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Părintele Arsenie Papacioc

PORTRET

Apostolul Iubirii al neamului românesc

Copilăria - Eram eu mic, dar
gândeam mai bătrâneşte
Părintele Arsenie, pe numele
de botez Anghel, s-a născut în
anul 1914, într-o zi de mare
praznic, la 15 august, praznicul Adormirii Maicii Domnului. S-a născut din părinţii
binecredincioşi,Vasile şi Stanca, în comuna Perieţi, satul
Misleanu, judeţul Ialomiţa.
Tatăl, Vasile, era agent sanitar
peste şase sate şi unul dintre
principalii ctitori ai bisericii
din sat. Numele de Papacioc i
se trage de la tatăl bunicului,
care a fost preot în Macedonia, în nordul Greciei. Şi pentru că era
„popă” cu cioc, i s-a spus Papacioc, dar numele original era Albu.
Încă din copilărie Părintele Arsenie era foarte evlavios, fiind atras
de bogăţia spirituală a Bisericii. Părintele însuşi mărturiseşte: „Datorită educaţiei din familie am conştientizat încă de mic prezenţa
lui Dumnezeu lângă noi. Şi asta mi-a ajutat enorm. Eram eu mic,
dar gândeam mai bătrâneşte. Mergeam la biserică, eram singur din
familie care postea…”1.
Micul Anghel nu era un copil ca oricare, el se deosebea de ceilalţi
printr-un comportament smerit şi care nu căuta să iasă în evidenţă
1 Arhim. Arsenie Papacioc, Cuvant despre bucuria duhovniceasca, Editura Eikon,2003.

cu nimic, ba de cele mai multe ori cedând în faţa lor. Părintele povesteşte cum într-una din zile, copiii din satele vecine, care obişnuiau
să sară la bătaie, l-au încolţit şi cu o crenguţă de salcâm cu ghimpi
i-au însângerat picioarele. Cu toate că putea să profite de autoritatea
tatălui său, micul Anghel nu s-a grăbit să-i pârască pe rău-făcătorii
lui. Şi-a zis întru sine ca mai bine să rabde decât să se îndreptăţească,
simţind, de la acea tânără vârstă, că răzbunarea nu este plăcută
lui Dumnezeu. Talentul său de artist i se conturează încă de pe acum. Căci fiind în clasa I a şcolii
primare, unde a luat premiul I, compune poezii şi
învață meşteşugul sculpturii. Tot în şcoala primară
este primit ca membru al revistei Vraja unde fratele
său mai mare era redactor.
Până la vârsta de 20 de ani, tânărul Anghel practică
diverse sporturi şi obţine unele medalii la întrecerile interşcolare din Bucureşti, fiind primul la viteză şi al doilea la sărituri. Părintele mărturiseşte că
mişcarea din tinereţe l-a ajutat foarte mult în viaţă,
antrenându-i spiritul vigilent şi o stare de prezenţă
continuă pe care o recomanda tuturor. Renumit fiind pentru viteza sa la alergări, Anghel este poreclit
Pantera blondă deoarece într-un meci de fotbal, fiind
în mare viteză, a sărit peste un jucător neputând să-l
ocolească altfel.
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Tinereţe legionară

După ce absolvă Școala de Arte şi Meserii din Bucureşti, pătruns de un puternic sentiment naţionalist, înflăcăratul Anghel intră în Mişcarea Legionară, fiind captivat
de personalitatea căpitanului Codreanu şi de mulţi alţi intelectuali
mistici ai Mişcării. Doritor de luptă pentru frumuseţea unui adevăr,
în fruntea căruia se afla Arhanghelul Mihail, Părintele Arsenie se
implică trup şi suflet în cadrul Mişcării Legionare, evidenţiindu-se
printr-un deosebit simţ organizatoric şi calităţi de bun strateg.
Este repede remarcat de Codreanu, căpitanul Mişcării, şi primeşte
rang de instructor legionar. Adeseori când era întrebat despre Mişcarea Legionară, Părintele Arsenie obişnuia să răspundă: „N-ai să pricepi, dar un lucru trebuie să înţelegi şi să te temi: patronul Mişcării
Legionare este Arhanghelul Mihail şi i-am spus troparul: Unde umbrează darul tău, Mihaile Arhanghele, de acolo se goneşte toată lucrarea
diavolului, că nu suferă să rămână lângă lumina ta Lucifer, care a căzut
din cer. De aceea ne rugăm ţie: săgeţile lui cele de foc îndreptate cu vicleşug împotriva noastră, stinge-le prin mijlocirea ta, vrednicule de laudă,
Mihaile Arhanghele”.

Doritor de luptă pentru
frumuseţea unui adevăr,
în fruntea căruia se afla
Arhanghelul Mihail, Părintele Arsenie se implică
trup şi suflet în cadrul
Mişcării Legionare, evidenţiindu-se printr-un
deosebit simţ organizatoric şi calităţi de bun
strateg.

Răspunderea de român îl costă

„În trei zile am scos toţi
ungurii de acolo, asta
am făcut în primul rând”
– povesteşte Părintele
Arsenie. „Revenise axa:
Budapesta-BucureştiZărnesti. Bineînţeles că
nu m-am jucat cu viaţa
mea, dar aveam o răspundere de român”.
Această răspundere de
român avea să-l coste însă
enorm de mult pe acest
tânăr înnobilat cu calităţi
creştineşti, capabil de
un sacrificiu şi jertfă fără
margini.
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După terminarea stagiului militar, Anghel pleacă la Braşov, şi se angajează la fabrica de armament Melaxa, unde maistru şef era chiar
fratele său, Radu. Datorită activităţii sale legionare, în decembrie
1938 este arestat sub Carol al II-lea şi trimis în lagărul de la Miercurea Ciuc, unde era închisă toată floarea intelectualităţii româneşti.
Este eliberat în 1940 şi participă la înlăturarea lui Carol al II-lea de
la putere. Activează ca secretar al unui avocat în comuna
Zărneşti din judeţul Braşov.
Datorită darului său oratoric,
neînfricatul Anghel ajunge degrabă simpatizat de locuitorii
comunei care îl şi aleg primar.
„În trei zile am scos toţi ungurii de acolo, asta am făcut în
primul rând” – povesteşte Părintele Arsenie. „Revenise axa:
Budapesta-Bucureşti-Zărneşti. Bineînţeles că nu m-am
jucat cu viaţa mea, dar aveam o
răspundere de român”.
Această răspundere de român
avea să-l coste însă enorm de mult pe acest tânăr înnobilat cu calităţi
creştineşti, capabil de un sacrificiu şi jertfă fără margini.
Arestat sub regimul Antonescu

În 1941, după rebeliunea înscenată de Antonescu şi germani, Părintele Arsenie este arestat din nou alături de toţi ceilalţi capi ai Mişcării Legionare. Este judecat de către Tribunalul Militar Braşov şi condamnat la şase ani de închisoare. Aceşti şase ani avea să-i petreacă în
închisoarea Aiudului, unde ia contact cu mulţi dintre trăitorii mistici
ai Mişcării Legionare, alături de care a format un grup de rugăciune
neîncetată, ce avea puterea să coalizeze şi să îmbărbăteze multe suflete prin calea credinţei în Hristos. Aici îi încolţeşte în inimă dorinţa
de curăţire şi desăvârşire prin viaţa monahală, prin lepădarea tuturor
celor lumeşti spre unirea cu prea frumosul mire Hristos. Avându-l
sfetnic în suferinţă şi prieten devotat pe Părintele Marcu de la Sihăstria (Costică Dumitrescu), zis Fachirul, tânărul Anghel avea să
treacă prin închisoare ca printr-o grădină a Raiului. Considerând
monahismul ca cel mare lucru în creaţia lui Dumnezeu, mai presus
chiar şi de tainele îngereşti, tânărul cu un nume de înger ardea de
râvna de a intra în mănăstire.

Intră în viaţa monahală

„M-am făcut călugăr ca să mă iau la luptă cu Dumnezeu şi să-L
birui”
Eliberat în septembrie 1946, fratele Anghel se hotărăşte să îşi dedice
viaţa Mântuitorului Iisus Hristos. Îndrumat de un colportor care
cunoștea toate mănăstirile, tânărul Anghel ajunge la metocul mănăstirii Frăsinei. „Bătrânul Simeon, stareţul Mănăstirii Frăsinei, mi-a
zis: Nu te primesc, frate. Te văd
că eşti niţel mai învăţat şi nu te
pot pune la boi. Şi atunci ce-o să
zică fraţii: pe acesta îl ţii la cancelarie, iar pe noi ne pui la greu!
Stareţul a greşit în aprecierea
lui, însă nici eu nu puteam să-i
dovedesc nebunia mea pentru
Hristos”.
De aici pleacă mai departe spre
mănăstirea Cozia, unde este
bine primit de fraţii de acolo.
Este rânduit paraclisier şi deprinde repede rânduiala mănăstirească. Tot aici a sculptat
şi uşile împărăteşti de la bolniţa mănăstirii. Exersând ascultarea şi tăierea voii, Părintele se silea să dobândească virtuţile călugăreşti în desăvârşirea lor. „În mănăstire trebuie să ne tăiem voia
liberă, spune Părintele, deci cu cine te lupţi? Cu Creatorul voinţei
libere! Teoretic e uşor, dar practic?! Tot ce se spune despre om, că
poate să se îndumnezeiască prin har, eu am încercat şi am văzut cât
se poate. A-ţi tăia voia înseamnă să te pierzi în ceea ce ai fost ca personalitate în lume şi să te regăseşti în ceea ce este îngerul – de aceea
ne numim cin îngeresc”.
Remarcat pentru calităţile sale intelectuale, fratele Anghel este numit
profesor de educaţie civică la mănăstirea Turnu. Încă de la început,
Părintele le-a anunţat elevilor subiectul pentru un an de zile: despre
Hristos. După primul semestru au venit comuniştii la el să-i schimbe subiectul, îndemnându-l să predea materialismul şi doctrina comunistă. „Să predau ALRUS, adică pe dracul. Şi eu zic: Cum?Nu
se poate! Toată viaţa mea am luptat împotriva dracului şi acum să
colaborez?” Astfel, Părintele îşi dă demisia din catedra de profesor
chiar dacă stareţul se împotrivea, obligându-l să pactizeze cu regimul
comunist.
De aici începe un şir de prigoniri şi defăimări ale stareţului la adresa
fratelui Anghel. „Eram fericit, vă rog să mă credeţi. Dar eram şi ho-

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

11

C

AT I T U D I N I

Părintele se silea să
dobândească virtuţile
călugăreşti în desăvârşirea lor. „În mănăstire
trebuie să ne tăiem voia
liberă, spune Părintele,
deci cu cine te lupţi? Cu
Creatorul voinţei libere! Teoretic e uşor, dar
practic?! Tot ce se spune
despre om, că poate să
se îndumnezeiască prin
har, eu am încercat şi am
văzut cât se poate.”

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

AT I T U D I N I

C

12

tărât: Dacă mă dă afară mă duc în alta mănăstire, dar nu plec de voia
mea!” Mănăstirea Cozia era aşezată pe o moşie de 300 de hectare şi
se situa la 2 km de Caracal, în comuna Comanca. Acolo trimitea lunar câte un frate din mănăstire să supravegheze moşia şi muncitorii
care o lucrau. Stareţul, ca să scape de Anghel, l-a trimis la Comanca
să îngrijească recolta. Fratele Anghel primeşte cu multă bucurie ascultarea şi pleacă spre Comanca. Aici avea să întâmpine multe lipsuri,
La Comanca este sesizat
de Părintele Gherasim
Iscu (cel care avea să fie
martirizat în temnițele
comuniste), stareţul mănăstirii Tismana, care era
uimit de faptul că o aşa
personalitate ca Părintele
Arsenie este ţinută închisă sub obroc, într-un
loc neştiut de nimeni.
Este trimis de ascultare
la schitul Cioclovina de
lângă Tismana, la 4 km
în munte. Aici Părintele
se ocupa cu albinăritul,
dar ascultarea era destul
de anevoioasă, deoarece
stupii erau greu de păzit
de urşi şi de lupi

greutăţi şi neplăceri. Are parte însă şi de multe mângâieri şi bucurii
duhovniceşti. Printre acestea se număra şi întâmplarea cu capra.
Părintele obişnuia să se roage în magazia plină cu grâne. Iarna geroasă şi lupii de afară au înspăimântat însă şi capra Părintelui, care
ţipa cu disperare să intre şi ea în magazie. „Nu puteam că erau boabe
pe acolo pe jos şi trebuia să mă ocup de ea. Şi am băgat-o, am luat-o
aşa de un corn şi de ureche şi am tras-o lângă mine, să stea cuminte.
N-am avut de lucru... am îngenuncheat-o pe genunchii dinainte, ca
s-o imobilizez. Şi îmi făceam rugăciunile. Când m-am dus a doua zi,
capra a venit şi s-a aşezat singură în genunchi ca rândul trecut. Vă
daţi seama unde mă trimisese Gherman, stareţul, la ce mare fericire?”
La Sihăstria

La Comanca este sesizat de Părintele Gherasim Iscu (cel care avea să
fie martirizat în temnițele comuniste), stareţul mănăstirii Tismana,
care era uimit de faptul că o aşa personalitate ca Părintele Arsenie
este ţinută închisă sub obroc, într-un loc neştiut de nimeni. Este
trimis de ascultare la schitul Cioclovina de lângă Tismana, la 4 km
în munte. Aici Părintele se ocupa cu albinăritul, dar ascultarea era
destul de anevoioasă, deoarece stupii erau greu de păzit de urşi şi de
lupi. „Luam tava noaptea, băteam şi fugeau urşii. Nu mă lăsam deloc: am făcut o grădiniţă acolo şi udam grădina”. Lupii însă aveau să-l
păzească pe Părintele Arsenie de o nouă arestare, deoarece, datorită

lupilor, securiştii nu au putut trece să-l aresteze. Ajutat de Părintele
Gherasim Iscu, fratele Anghel este chemat de mitropolitul Firmilian
să predea ca profesor spiritual la seminarul din Craiova. Însă nu a apucat să îndeplinească această ascultare, deoarece la presiunile Securităţii, mitropolitul Firmilian este silit să îl îndepărteze din seminar.
Ajunge la mănăstirea Sihăstria, pentru a cere sfatul Părintelui Cleopa, la începutul anului 1949. De teama Securităţii, alungat din orice

mănăstire, prigonit de „fraţii” săi, aici părinţii l-au primit cu bucurie
şi l-au rânduit bucătar. Dragostea şi mărimea de suflet a fratelui Anghel, i-au cucerit repede pe fraţii şi părinţii obștii de la Sihăstria. Părintele îşi aminteşte cu drag: „Îi întrebam pe fraţi dacă le place mâncarea, la care ei răspundeau: Nu ne place, frate Anghele, dar ne e drag
de frăţia ta”. Între fratele Anghel şi Părintele Cleopa se leagă o strânsă
prietenie duhovnicească. Părintele Cleopa îl avea la mare evlavie şi îl
punea adesea să predice sau chiar să îi ţină locul în mănăstire, atunci
când Părintele era plecat sau dus cu oile.
Rugător aprins la mănăstirea Antim

Arsenie – omul lui Dumnezeu
Nu apucă însă să se bucure prea mult de liniştea de la Sihăstria, pentru că, datorită talentului său în desen şi sculptură, este chemat, spre
sfârşitul anului 1949, la Institutul Biblic din Bucureşti, unde desena
şi sculpta în miniatură. Era stabilit la Mănăstirea Antim, alături de
mari duhovnici trăitori şi intelectuali, precum: Părintele Petroniu
Tănase, Părintele Daniil Sandu Tudor, Părintele Benedict Ghiuş,
Părintele Sofian Boghiu. Aici îi rânduieşte Dumnezeu mănăstirea
de metanie, chiar dacă el cu sufletul era tot la Săhăstria şi astfel este
călugărit cu numele Arsenie (pe care l-au tras la sorţi) de către
Părintele Benedict, naş fiindu-i Părintele Petroniu. Părintele depune jurământul monahal în ziua de 26 septembrie, la pomenirea Sf.
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Nu apucă însă să se bucure prea mult de liniştea
de la Sihăstria, pentru că,
datorită talentului său în
desen şi sculptură, este
chemat, spre sfârşitul
anului 1949, la Institutul Biblic din Bucureşti,
unde desena şi sculpta în
miniatură. Era stabilit la
Mănăstirea Antim, alături de mari duhovnici
trăitori şi intelectuali,
precum: Părintele Petroniu Tănase, Părintele
Daniil Sandu Tudor, Părintele Benedict Ghiuş,
Părintele Sofian Boghiu.
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Ioan Evanghelistul, Apostolul iubirii, faţă de care păstra o deosebită
evlavie şi care avea să îl ocrotească cu harul său de aici înainte. Se
ştie că mai presus de toate, Părintele Arsenie preţuia virtutea iubirii
şi propovăduia iubirea, cu inima să caldă, pe tot pământul acestei
ţări binecuvântate şi mult asuprite, prin lume şi prin mănăstiri, prin
pustietăţi, prin canale şi prin închisori.
Aici, la Antim, participă la întrunirile mistice ale Rugului Aprins,
alături de oameni de înaltă trăire, precum Vasile Voiculescu sau Părintele Stăniloae, întruniri
duhovniceşti, care au atras mii de tineri studenţi.
Nu era însă întotdeauna de acord cu liderii acestei mişcări a Rugului Aprins. De pildă Părintele
Arsenie nu era de acord cu prea multa teoretizare
a rugăciunii inimii, şi în loc de manualul de rugăciune, care era Sbornicul, indica un metanier
mai degrabă, punând accentul mai mult pe trăire
decât pe teoretizare. „Prea multă vorbă despre rugăciunea inimii – le atrăgea smerit atenţia Părintele. Rosteşte-o tainic şi taci. Asta e tot! Pentru ce
trebuie să aştepţi indicaţii? N-ai simţit nici până
acum că tu eşti omul lui Hristos”? Şi de atunci
îi rămăsese porecla Arsenie, omul lui Dumnezeu!
Profesor spiritual la Seminarul de la
Neamţ, activitatea misionară de preot

ărintele depune jurământul monahal în ziua de 26
septembrie, la pomenirea
Sf. Ioan Evanghelistul,
Apostolul iubirii, faţă de
care păstra o deosebită
evlavie şi care avea să îl
ocrotească cu harul său
de aici înainte.

Îndeletnicindu-se cu sculptura în miniatură, Părintele Arsenie începe să aibă probleme cu vederea. Acesta este de fapt şi un pretext de a cere
ieşirea din eparhie şi revenirea la mănăstirea Sihăstria. Cererea i se
aprobă şi revine astfel la mănăstirea lui de suflet, Sihăstria. După puţin timp, la insistenţele şi recomandarea Părintelui Cleopa, este hirotonit diacon la mănăstirea Calamfideşti, lângă Rădăuţi şi exact la
un an după călugărie, tot de praznicul Sf. Ioan Evanghelistul, pe
26 septembrie, este hirotonit întru preot la mănăstirea Agafton.
Chiar dacă nu şi-a dorit preoţia, ca unul ce iubea mai mult smerenia
şi prefera să rămână un monah anonim, Părintele Arsenie prinde curaj sub ocrotirea marelui Apostol al iubirii şi se dedică trup şi suflet
acestei vocaţii – preoţia şi duhovnicia.
Harul său duhovnicesc şi pedagogic nu este lăsat în umbră şi este
numit profesor spiritual la seminarul mănăstirii Neamţ. Aici slujea
zilnic Sfânta Liturghie şi se ocupa de educarea şi formarea tinerilor
seminarişti, viitori preoţi. Părintele povesteşte o întâmplare miraculoasă petrecută în timpul unei Sfinte Liturghii, în care le explica
elevilor proscomidia şi cum se săvârşesc Sfintele Taine. În timp ce le

explica faptul că datorită necredinţei preotului Sfintele Taine se pot
transforma în carne şi sânge şi care este rânduiala canonică în astfel
de situaţii, diaconul cu care slujea, era cuprins de îndoială în privinţa celor relatate de Părinte. „Ce gândea diaconul cu care slujeam, că
tocmai în momentul acela consuma Sfintele? Că n-o fi chiar aşa cum
spune Părintele Arsenie! Şi s-a umplut gura de sânge, carne în loc
de pâine, el a căzut jos şi potirul pe proscomidiar... Eu eram la un
metru jumătate de uşa diaconească, pentru că era paraclisul
mai mic. M-am întors şi l-am
mustrat şi şi-au revenit în chipul pâinii şi al vinului... El s-a
îndoit, nu trăia prin credinţă.
Dar pentru care motiv te pregăteşti pentru preoţie”?
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Egumen la mănăstirea
Slatina

În 1950, la cererea Patriarhului Justinian, Părintele Cleopa
este chemat să întemeieze o
obşte monahală la mănăstirea
Slatina de Suceava. Părintele
Cleopa acceptă cu condiţia să fie însoţit de prietenul şi sprijinul său
de nădejde, Părintele Arsenie. Astfel Părintele Arsenie este numit
egumen la mănăstirea Slatina, iar părintele Cleopa – stareţ peste 120
de călugări. „Nu era mănăstire – mărturiseşte Părintele Arsenie –
era o Academie! Cu teologi mari ca: Părintele Dosoftei, Înaltul Antonie, Părintele Gherontie, Părintele Emilian, mare duhovnic... Nu
oameni cu titluri din acestea academice, nu ăştia sunt oamenii lui
Dumnezeu”! În scurt timp mănăstirea Slatina ajunge mănăstirea cu
cea mai renumită viaţă de obşte din ţară, un model de vieţuire duhovnicească, dragoste şi armonie, din care se inspirau toate celelalte
mănăstiri.
Pe lângă celelalte calităţi şi virtuţi călugăreşti, smerenia, dragostea,
nevoinţa, ascultarea, Părintele Arsenie era şi un neînfricat mărturisitor, luptător pentru dreptate şi adevăr. Iată un exemplu relevant,
relatat de Părintele: „S-a ivit o neînţelegere în timpul ăsta cât eram
la Slatina cu Părintele Cleopa care era stareţ, datorită amestecului
cu intenţii speculative ale exarhului locului... Fiind în altar, ne-am
luat la ceartă – era o ceartă de duhovnici. Zic: Părinte Cleopa, de ce ai
susţinut aşa?
A intervenit Părintele Emilian: Dragostea îndelung rabdă, se milostiveşte, nu se aprinde de mânie...!

În scurt timp mănăstirea
Slatina ajunge mănăstirea cu cea mai renumită
viaţă de obşte din ţară,
un model de vieţuire
duhovnicească, dragoste
şi armonie, din care se
inspirau toate celelalte
mănăstiri.
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Zic: Aşa este, dar se bucură numai de adevăr! Au rămas miraţi cei care
erau de faţă”.
În pustie, împreună cu Părintele Cleopa

Pustia îl învaţă pe Părintele să înţeleagă glasul
naturii şi mişcările ei, dar
şi să fie exigent cu sine
însuşi spre a face faţă
luptei cu diavolul, care
uneori se dă corp la corp
în pustie.

Arzând de dragostea pentru Hristos şi de nevoinţe mai înalte, Părintele Cleopa se retrage la pustie în munţii Stânişoarei, de pe lângă
Slatina, nu însă fără prietenul său, Părintele Arsenie. Chiar dacă era
„pustnic din întâmplare”, aşa cum obişnuia să se smerească Părintele Arsenie, şi iubea mai mult viaţa de
obşte, a dragostei de fraţi, decât pe cea aspră a pustiei,
ţine totuşi pasul alături de Părintele Cleopa în nevoinţe şi singurătate. Despre experienţa pustiei Părintele Arsenie consemnează: „N-am cedat, mi-a ajutat
Maica Domnului, mi-am ţinut poziţia pustnicească.
Pustia este un lucru de foarte mare laudă. Trebuie
să înţelegem că rugăciunile unui pustnic ajută lumea
enorm de mult. Nu există pustnicii valabile dacă nu ai
toată lumea aşa cum este ea în inima ta! Eu nu eram
în măsura unui pustnic... Trebuie să te duci ca un
erou în pustie, după ce ai biruit lumea”.
Pustia îl învaţă pe Părintele să înţeleagă glasul naturii
şi mişcările ei, dar şi să fie exigent cu sine însuşi spre
a face faţă luptei cu diavolul, care uneori se dă corp
la corp în pustie. „În pustie, ne spune Părintele, problemele erau acestea: să-l poţi ţine la distanţă pe diavol. Se atinge de tine dacă te are la mână cu ceva. Nu
se poate rezista decât dacă te stăpâneşte o autentică
smerenie. O smerită smerenie. Niciodată nu te vezi
smerit. Smerenia este arta de a sta la locul tău. Şi aş putea să spun
cu îndrăzneală că: N-am fost în pustie! Atât numai că suportam rigoarea iernii care era grozavă, nu vedeai lumea, erai în pustie dar nu asta
însemna pustia. Pustia înseamnă cu orice chip o stare de dincolo de
fiinţa omenească, dincolo de socoteli omeneşti înalte, pentru că viaţa
duhovnicească nu este o viaţă calculată, este o viaţă trăită fără cuvinte.
Presimte din nou arestarea

„Cine fuge de prigoană, fuge de Dumnezeu, spune Sf. Teodor Studitul. Biserica are nevoie de prigoane, pentru că te trezesc, te ţin prezent
şi în luptă”.
Fiind încă împreună cu Părintele Cleopa în pustie, sunt prinşi în pădure de o furtună puternică. Părintele Cleopa dormea sub un brad
iar Părintele Arsenie sub alt brad, la distanţă de circa 2 metri, când
un şarpe iese dimineaţa de sub culcuşul unde dormea Părintele Arsenie. La scurt timp după ce s-a ridicat, la sfatul Părintelui Cleopa, a

trăsnit şi bradul, sfărâmându-se. „Am avut o presimţire că mă arestează. M-au arestat într-adevăr”.
Căutat de 89 de ofiţeri şi 3 camioane, Părintele este ridicat de la Slatina, chiar la terminarea slujbei de noapte, la care a slujit. „Iar eu leam spus aşa: S-a cutremurat muntele şi a ieşit un şoarec! Puteaţi
să-mi daţi un telefon şi veneam singur. Ce vă trebuia teatrul ăsta?” Şi
m-au dus la Miliţia din Suceava.

O anchetă necruțătoare şi detenția cea mai cruntă

„Sunt sigur că îngerii din ceruri erau geloşi pe noi, pentru că ei nu au
această suferinţă dincolo de firea noastră”
Dacă în pustie era nemulţumit că nu ajungea să Îl cunoască şi să Îl iubească pe Dumnezeu după cum ar fi vrut, simţindu-se lipsit de acea
smerenie jertfitoare, după care mereu râvnea, temniţa, cu toate torturile şi umilirile ei, avea să i-o ofere, după cum însuşi mărturisește:
„În închisoare, omul se apropie foarte mult de divinitate, pentru că
oricine este înţepat, vrea să scoată ghimpele. Iar acolo instrumentul
cu care putea fi scos ghimpele nu era decât Dumnezeu! La El apelam... Nimic nu te poate elibera decât conştiinţa ta că eşti pe cruce şi
s-o accepţi cât se poate mai mult... Desăvârşit – e mai greu... Numai
Mântuitorul a acceptat-o desăvârşit”.
Anchetat în beciurile Securităţii de la Suceava, pe un motiv nefondat
că „a scris mult”, i se fabrică un dosar din care să reiasă activitatea
sa legionară din cadrul grupului Rugul Aprins. Legat la ochi toată
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Dacă în pustie era nemulţumit că nu ajungea
să Îl cunoască şi să Îl
iubească pe Dumnezeu
după cum ar fi vrut, simţindu-se lipsit de acea
smerenie jertfitoare,
după care mereu râvnea,
temniţa, cu toate torturile şi umilirile ei, avea
să i-o ofere, după cum
însuşi mărturisește.
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noaptea, într-o cameră în care abia mai încăpea, are bucuria sufletească însă să îl întâlnească în aceeaşi cameră de tortură pe Părintele
Marcu Fachirul, prietenul său de la Sihăstria, pe care poate Părintele
Arsenie l-a preţuit cel mai mult.
De la Suceava sunt transportaţi a doua zi, tot legaţi la ochi, tocmai
la Bucureşti, unde se judecă procesul. Părintele nu se lasă cuprins
de frică nici de data aceasta, ci mai mult, are puterea să îi înfrunte

Odată cu Părintele Arsenie, au mai fost arestaţi
şi Părintele Stăniloae şi
Vasile Voiculescu, faţă de
care Părintele nutrea un
mare respect şi căruia i-a
fost şi duhovnic. Cea mai
mare parte a Aiudului o
petrece la Zarcă, unde
erau închişi în regim de
exterminare cei mai puternici şi necompromişi
dintre deţinuţi.

eroic pe anchetatori: „Ancheta a durat 90 de zile şi a fost foarte
nesuferită. Bătăi, ciocniri, mă trăgeau de barbă în tot felul... Până
la urmă s-a speriat şi anchetatorul. Era un căpitan foarte rău. Mi-a
luat barba şi mi-a retezat-o la jumătate (Barba tot aşa era de lungă).
Şi zic: „Ai să răspunzi de asta în faţa lui Dumnezeu!” Ştiţi ce mi-a
zis? „Lasă că nu stă călugăria în barbă” Când a vorbit vorba asta, zic:
„N-ai vorbit dumneata, ci Duhul Sfânt!”
A fost condamnat la 40 de ani muncă silnică, pentru a fi siguri că nu
va mai fi eliberat şi de astă dată. Dar planurile lui Dumnezeu erau
altele.
Temniţa Aiudului – cerul pe pământ

Odată cu Părintele Arsenie, au mai fost arestaţi şi Părintele Stăniloae
şi Vasile Voiculescu, faţă de care Părintele nutrea un mare respect şi
căruia i-a fost şi duhovnic. Cea mai mare parte a Aiudului o petrece
la Zarcă, unde erau închişi în regim de exterminare cei mai puternici
şi necompromişi dintre deţinuţi. Părintele însuși socotește o minune

faptul că a supravieţuit acestui regim de exterminare, în urma căruia mureau majoritatea. Dar nu numai că a supravieţuit, dar simţea celula cer, şi nicidecum durere. „Secretul ăsta era: prezenţa lui
Dumnezeu continuă, ştiind pentru ce suferi. Asta ca o scuză materială, ca un autodialog, ca să zic aşa, dar lucrul acesta nu se raţionaliza:
trăiam pe Dumnezeu, eram în cer. Nu puteai face teatru acolo; în
foc, nu poţi să spui: mai aşa sau aşa; e foc, arzi pe toate părţile fără
să te mistui. Sau te mistui încet, încet... Lucru
foarte greu de înţeles şi de prezentat: simţeai că
e un har foarte ascuns, care pălea sabia duşmanului, ceea ce m-a făcut să spun: „Dumnezeu
dă formă clipelor istoriei!” Acesta era un semn
pe care poate nu l-ar înţelege lumea. Descopereai frumuseţea şi Dumnezeul din om, descopereai lucrurile acestea – simţ de mare fineţe, care există în om când eşti prezent. Dacă
nu eşti prezent, cazi, eşti vândut. Nu aveai ce
să cedezi, nu ne jucam cu viaţa. Aici, la Aiud,
nu se mai punea problema Mişcării Legionare, voiau să ne dărâme complet din credinţa în
Hristos. Acesta a fost obiectivul lor mai înalt
decât celălalt”.
De aceea Părintele contracara tot cu rugăciunea, pentru că de ea se temeau cel mai tare.
Este binecunoscut curajul Părintelui Arsenie
atunci când spovedea prin morse pe deţinuţi,
cu o sfoară legată la gât în loc de epitrahil, sau
când săvârşea Sfânta Liturghie aproape zilnic:
„Aveam o bărdică cu apă şi 300 grame de pâine de orz. Considerăm
bărdica drept potir şi treceam prin toate momentele Sfintei Liturghii. Pe urmă împărţeam pâinea aceea la deţinuţi şi le spuneam: Nu
pot să spun că este Sfânta Împărtăşanie, fiindcă sunt destule elemente
lipsă, dar că este mai mult decât anaforă v-o pot spune!”
Pentru aceste fapte Părintele era trimis des la răcitorul Aiudului. „În
închisori a fost un regim de exterminare, în primul rând cu o foame nemaiîntâlnită, eram uscaţi, aşchie. M-au băgat adesea la răcitor,
unde era moarte sigură. Eram într-o haină subţire şi ne băgau iarna;
acolo era primejdie şi vara. Răcitorul era o celulă frigorifică, ciment
peste tot, înaltă de cinci metri; nu aveai voie să stai jos; Noi nu aveam
putere nici să suflăm”.
Încercând să vadă dacă este reeducat şi „vrednic” să fie eliberat, anchetatorul îl întreabă:
- Vorbeşte-mi de existenţa lui Dumnezeu! – spune colonelul.
- Dumneavoastră, la vârsta aceasta, îmi puneţi o întrebare de şcoala
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Nu aveai ce să cedezi, nu
ne jucam cu viaţa. Aici,
la Aiud, nu se mai punea
problema Mişcării Legionare, voiau să ne dărâme complet din credinţa
în Hristos. Acesta a fost
obiectivul lor mai înalt
decât celălalt”.
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primară? Ochii cu care vedem, inima care ne ţine-n viaţă şi care iubeşte sunt daruri omeneşti sau de la Dumnezeu? Acestea dovedesc
existenţa lui Dumnezeu. Însuşi faptul că suferim aici şi încă mai trăim este un argument.
Văzând că este înfrânt, a întrebat:
- Care este ultimul tău cuvânt?
- Sunt gata să mor pentru ce spun!
- Luaţi-l de aici! Gata!

După ce îşi ispăşeşte în
total 14 ani de închisoare
şi trece şi prin închisorile de la Braşov şi Jilava,
Părintele Arsenie est eliberat în 1964. Surghiunul nu este însă încheiat
pentru Părintele Arsenie,
deoarece este alungat din
mănăstire în mănăstire.

Eliberarea

După ce îşi ispăşeşte în total 14 ani de închisoare şi trece şi prin închisorile de la Braşov şi Jilava, Părintele Arsenie est eliberat în 1964.
Surghiunul nu este însă încheiat pentru Părintele Arsenie, deoarece
este alungat din mănăstire în mănăstire.
„După ce am fost eliberat din închisoare, nu eram primit de nicio
mănăstire. Patriarhul Justinian mi-a sugerat ideea să merg la Cluj
la parohie, unde erau posturi rămase vacante din perioada interbelică. Am slujit ca paroh doi ani de zile, la parohia Filia de Jos şi Filia de
Sus. Am fost numit stareţ la Mănăstirea Cheia din judeţul Prahova.
După şase ani am fost transferat la Mănăstirea Căldăruşani, cu ascultarea de econom mare şi casier. De aici m-au mutat la Mănăstirea Dintr-un Lemn, cu ascultarea de preot slujitor şi duhovnic. Apoi
am slujit la Mănăstirea Cernica un an şi jumătate, iar din anul 1976
am fost numit preot şi duhovnic la Schitul Sfânta Maria din Techir-

ghiol”. Părintele Arsenie ajunge la mănăstirea Techirghiol datorită
mai mult unor intrigi, deoarece sfinţia sa ar fi urmat să fie stareţ la
mănăstirea Cernica. Dar ca un adevărat rob al lui Hristos, care a
gustat binecuvântarea suferinţei şi a prigoanei, Părintele acceptă cu
toată inima ascultarea, ca din mâna lui Dumnezeu.
Duhovnic la mănăstirea Techirghiol

Cei 35 de ani de ani petrecuți ca duhovnic
la mănăstirea Techirghiol, mănăstire de
maici, îi aduc Părintelui faima de Duhovnicul neamului de la Malul Mării. Slujind
aproape zilnic mult iubita Sfântă Liturghie, la care a râvnit atât de mult în închisoare, Părintele spovedea nu doar maicile
din obştea mănăstirii, dar şi mulţimile de
credincioşi care îi umpleau pragul chiliei,
să primească binecuvântarea marelui duhovnic, purtător de har. Părintele ştia să se
facă prietenul cel mai bun al penitentului,
al celui care își vărsa desagii păcatelor sub
epitrahilul său. „Vine multă lume. Şi sunt
singur, se destăinuia Părintele fraţilor săi
de la Sihăstria. Vă închipuiţi, toată Dobrogea ne cercetează. Spovedesc încontinuu,
cea mai obositoare ascultare a mea. Dar mă
liniştesc cu gândul că Dumnezeu a hotărât
aşa. N-are la cine să mai ceară Dumnezeu
sprijin acum pentru lume decât de la noi”.
Din binecunoscutele sale învățături pe care
le împărtăşea credincioşilor care îi cereau
cu sete sfatul, menţionăm câteva, din temele preferate ale Părintelui:
Despre neam: „Trebuie să ştiţi că un neam, ca şi o instituţie, trăieşte
prin cei care ţâşnesc. Adică prin cei care luptă, care stau prezenţi pe
Cruce, fără să cedeze; asta este poziţia ortodoxă, poziţia Mântuitorului. Vă rog să mă credeţi, sunt atât de optimist în inima mea în ceea
ce priveşte învierea acestui neam, încât, de năvala asta din inima
mea, nu mai pot ca să vorbesc! Pentru că este poporul care ştie să
se jertfească sau mai bine zis, care numai în jertfă a trăit! Opinca asta
românească, să ştiţi, asta, care a fost batjocorită de turcime, de austro-ungari şi de câţi mai câţi, a fost un popor care s-a născut în jertfă,
şi în jertfă e şi acuma!...”
Despre Ecumenism: „Am spus-o de multe ori şi n-o spun numai
eu. Eu nu spun decât ce am găsit la Sfinţii Părinţi: Cu diavolul nu se
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Prezenţa ortodoxă îi
omoară! Nu le convine
cu niciun chip! Mărturisirea noastră trebuie să
constea în adevăr. Dacă
îţi zice cineva: întovărăşeşte-te cu mine! Să te
gândeşti mai întâi: Dar
tu cine eşti? Dacă te închini ca mine ortodox,
atunci sunt şi eu cu tine.
Dar catolicii au schimbat
crucea…
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stă de vorbă! E o mare greşeală să intri în dialog cu diavolul. Papa se
vrea „biruitorul comunismului”, dar de la Roma, nu de la Aiud! El e
„biruitorul tuturor”, „lider”, nu ştiu ce. Asta a spus peste tot pe unde
s-a dus. Şi părinte, ascultaţi-mă pe mine: Adevărul ortodox îl roade!
Prezenţa ortodoxă îi omoară! Nu le convine cu niciun chip! Mărturisirea noastră trebuie să constea în adevăr. Dacă îţi zice cineva: întovărăşeşte-te cu mine! Să te gândeşti mai întâi: Dar tu cine eşti? Dacă te
închini ca mine ortodox, atunci sunt şi eu
cu tine. Dar catolicii au schimbat crucea…
că se temeau că nu cumva să mai fie ceva
din practica ortodoxă, ca asta are o semnificaţie, crucea – toată înălţimea Tatălui,
toată adâncimea Fiului şi toată lăţimea
Sfântului Duh – aceasta este invocarea
Sfintei Treimi. La catolici nu ştiu dacă
mai fuge dracul de cruce. E limpede, asta
nu este o problemă grea”.
Învăţăturile Părintelui Arsenie despre
ecumenism sunt foarte clar evidenţiate
în cartea sa „Singur Ortodoxia”, Editura
Sophia, o carte care arată puterea mărturisitoare cu care era înzestrat Părintele
Arsenie, asemenea marilor mărturisitori ai
Bisericii din vechime.
Despre masonerie: „Monahul să combată, dacă se ivesc în calea lui francmasoneria, ereziile, ca pe nişte neavenite, ca
pe nişte primejdii în locuirea lumii, ca pe
nişte primejdii pentru învăţătura creştină.
Francmasonii, ateii, o serie întreagă de satanişti, ereticii în general trebuie combătuţi cu orice chip, pentru că
ei Îl atacă pe Hristos. Spune un Sfânt Părinte cu foarte mare dreptate: Dacă fratele tău îţi scoate ochii, degeaba te superi. Dacă îţi taie
mâna, degeaba te superi. Dar dacă Îl atacă pe Hristos, mânie-te
tare! Trebuie atunci să-L apărăm pe Hristos cu mânie”.
Trecerea la Domnul - „Să iubim bine, să iubim frumos, să iubim
rana şi pe cel ce a făcut rana!”
Dumnezeu a dat să trăiască ani mulţi pe pământ robului său, Arsenie, ca o încununare a celor suferite pentru Numele Lui, aici pe pământ, în neîncetate prigoniri şi defăimări adeseori. Bolile însă încep
să îi răpună trupul de neînvins până acum. Nu l-au învins bătăile,
torturile şi nici torţionarii comunişti care voiau să îl înghită precum
fiarele, nu l-au învins nici fiarele pădurii şi nici fiarele politice, nu l-au

biruit trădătorii şi defăimările fraţilor lui – pe toţi i-a biruit şi poate
şi pe Dumnezeu cu care s-a luptat duhovniceşte, după cum frumos şi
artistic ilustra în metaforă Părintele lupta să duhovnicească – pentru
că ceasul său nu sosise. Dumnezeu singur, care a biruit moartea, i-a
dăruit cununa Învierii, atunci când misiunea sa pe acest pământ a
luat sfârşit. În data de 19 iulie 2011, la 97 de ani, Părintele Arsenie a
trecut la iubitul său Mire, Hristos, lăsând în urmă mulţime de uce-

nici, rămaşi orfani de Părintele lor iubit. Veşnica lui pomenire şi rugăciunile şi mijlocirile cuviosului şi mărturisitorului nostru Părinte
Arsenie să ne dea puterea să îi urmăm învăţătura, să ne apropiem de
Hristos, să Îl iubim pe Hristos şi neamul nostru să se înalţe biruitor
de pe crucea suferinţei! De altfel acestea au fost şi ultimele cuvinte
testament ale Părintelui Arsenie, spuse către cei care vegheau la patul
său de suferinţă: Să iubim bine, să iubim frumos, să iubim rana şi
pe cel ce a făcut rana!
Bibliografie:
Iată Duhovnicul, Părintele Arsenie Papacioc, vol. 1, 2 şi 3, Editura
Sophia, Bucureşti.
Ne vorbeşte Părintele Arsenie, vol 2, Ediţie îngrijită de Arhim. Ioanichie Bălan, Editura Mănăstirii Sihăstria, 2004.
Iată Duhovnicul, Părintele Arsenie Papacioc, Editura Mănăstirii
Dervent, 1999.
Părintele Arsenie Papacioc, Mici îndemnuri spre mântuire, Ediţie îngrijită de ieromonah Benedict Stancu, Editura Sophia, Bucureşti.
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Dumnezeu a dat să trăiască ani mulţi pe pământ
robului său, Arsenie,
ca o încununare a celor
suferite pentru Numele
Lui, aici pe pământ, în
neîncetate prigoniri şi
defăimări adeseori. Bolile însă încep să îi răpună
trupul de neînvins până
acum. Nu l-au învins
bătăile, torturile şi nici
torţionarii comunişti
care voiau să îl înghită
precum fiarele, nu l-au
învins nici fiarele pădurii
şi nici fiarele politice,
nu l-au biruit trădătorii
şi defăimările fraţilor
lui – pe toţi i-a biruit şi
poate şi pe Dumnezeu cu
care s-a luptat duhovniceşte, după cum frumos
şi artistic ilustra în metaforă Părintele lupta să
duhovnicească – pentru
că ceasul său nu sosise.
Dumnezeu singur, care a
biruit moartea, i-a dăruit
cununa Învierii, atunci
când misiunea sa pe acest
pământ a luat sfârşit.
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„Ce atâta frică de moarte? De
câte ori n-am murit până acum”?

CONVORBIRI

Interviu1 cu Părintele Arsenie Papacioc,
realizat de Ieromonahul Justin şi Monahul Kirion

Părinte, se vehiculează nişte proorocii în legătură cu apropiatul
sfârşit al lumii, sfinţia voastră ce
spuneţi?
Eu spun una care e mai veche
şi mai sigură: va fi sfârşitul
lumii cândva! «Nu se mişcă,
spune Mântuitorul, fir de păr
fără voia Mea» şi degeaba ne
zbatem noi făcând legătură cu
nişte informaţii, poate chiar
false. Deci să ne grăbim încet.
Cum vedeţi prigoana care va să
vină, mai ales că suntem în pragul unei dictaturi biometrice şi
electronice?
Prigoana a şi venit. Din momentul în care te-ai creştinat, trebuie
să ştii că a început prigoana. Degeaba ne frământăm acum, dacă la
momentul potrivit strigi: «aoleu, aoleu!» Să fim integri mereu, de
la botez până la moarte! Noi una şi bună ştim: nu ne lepădăm! În
problema asta mi-a plăcut răspunsul patriarhului Greciei: „Miroase
a 666! N-a precizat data. Miroase a 666”. Pe urmă vin actele mai
directe, până te prinde de tot. Şi dacă ştie că eşti împotrivă, te atacă
mai greu, dar dacă vrei să mori, mori mai uşor. Ce atâta frică de
moarte? De câte ori n-am murit până acum? M-au ţinut 14 ani în
închisoare numai în Zarcă, la Aiud, în regim de exterminare. Greu,
1 Interviu realizat la sfârşitul anului 2010, mănăstirea Techirghiol.

În ideea aceasta a prigoanei, mulţi se gândesc cum
să se pregătească, ce strategii să găsească...
Ne-am învăţat să consumăm timpul în loc să
îl folosim. Haideţi să ne facem crucea cum trebuie, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne înmoaie
inimile, să ia de pe faţa pământului răul. Nu să
stăm şi să aşteptăm prigoana. Prigoana trebuie
să ne găsească luptând. Dar trebuie să ştii când
să acţionezi. Eram într-un moment din acesta,
faţă în faţă cu duşmanul şi unul a băgat baioneta
în mine la câţiva centimetri de burtă. Dar a scăpat baioneta din mână, iar eu am tras baioneta
şi el a căzut în şanţ. Şi i-am zis: „Îţi dau puşca
să nu te condamne că te-am dezarmat”. Dacă îl
împuşcam acolo, ce câştigam? Mi-ar fi sunat ca
un clopot în conştiinţă, că am omorât un om.
Altădată am scăpat o fetiţă de o ursoaică. Nu
mi-a fost uşor. Ursoaica avea un pui cu ea. Fetiţa
era mică şi tot către ursoaică trăgea. Pe ursoaică o
puneam în situaţia strategică să pot să-i fur fetiţa
care nu mai putea nici să vorbească. Nu spunea
decât: „Au buba! Au buba!” Îmi sună în cap vorbele acelea că o fi zgâriat-o ursoaica pe undeva,
dar eu n-aveam vreme să o controlez. O ţineam
la subsioară şi am ieşit la luminiş şi apoi la şosea.
Şi a venit un autocar. Am zis: salvarea mea. Dar
n-a vrut să mă ia de teama ca fetiţa să nu facă pe
ea în maşină şi să-i miroasă. M-am luptat cu fiarele în pădure şi cu oamenii, altă luptă... Asta
era problema, că mirosea un copil? De ce trebuie
să fim neatenţi cu tot ceea ce e în viaţă?
Sunt multe lucruri de spus, dar vă recomand o
veselie interioară care ar putea să fie rugăciunea
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foarte greu. Să nu-ţi dea să mănânci ca să mori
şi te şi dezbrăca, şi era iarnă când te băgau acolo, ca să mori de frig. În trei zile după socoteala
lor,verificat mureai. Eu n-am murit. Mi-au dat
cinci, mi-au dat şapte ani la izolare şi n-am
murit. N-a vrut Dumnezeu. Şi nu mi-ar fi ruşine să mă tem acum? Nici vorbă să mă lepăd
de Hristos! Şezând pe poziţia aceasta poate veni
şi decapitarea. Ştiţi că e cea mai uşoară moarte,
să-ţi taie capul.
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neîncetată, o dispoziţie interioară continuă. Nu
velerim şi veler Doamne!
În zilele noastre nu mai vin să-ţi ia capul direct.
Vin cu viclenie...
Nu e bine să provocăm noi prigoana înainte, şi
nici să trâmbiţăm, pentru că duşmanul aude şi
vede şi el poziţia noastră. Şi îi dăm elemente noi

ca să ia măsuri noi. Nu e bine să te descoperi.
Vreau să mă lovească duşmanul unde vreau
eu, nu unde vrea el!
Eu am făcut armata. E o realitate pe care nu-mi
pare rău că am trăit-o. Născut în 1914, în 1936
m-au luat militar. Eu făceam dreptate. Pe front,
eram sergent pe lângă un maior, Artur Popescu
care a murit. Şi cu mortul lângă mine am preluat
comanda batalionului, ceea ce nu putea face decât un ofiţer. Dar în situaţia aceea, deşi eram un
simplu soldat, am luat comanda şi am raportat
generalului după ce am făcut un desen al poziţiei duşmanului şi al poziţiei mele. După ce s-au
terminat toate, m-a chemat generalul şi mi-a zis
aşa: „Primeşti să te fac general?” „Primesc.” „Şi
ce-ai face?” „I-aş învăţa să moară, domnule general! Că dacă un soldat nu ştie să moară, e
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biruit dinainte de a intra în luptă”. Ei, dar nu... a fost doar un joc
de prezenţă. Însă pentru viaţa mea un amănunt din acesta era foarte important. În sfârşit, mulţumesc lui Dumnezeu. Aşa cum sunt,
slab, prost, nu mă interesează. Important e să fiu prezent. Nu să ştiu
multe şi să am sufletul precupeţit. Acum vorbesc ca un om slab, nu
anticipez. Dar nu pot să-mi închipui cum aş trăi fără Hristos.

În sfârşit... Sunt fericit
că mi-a ajutat Dumnezeu
de m-am făcut călugăr.
Nimic nu-i mai important decât a dărui viaţa
lui Hristos. Călugăria
este peste Mişcarea Legionară. Toate acestea sunt
experienţe de viaţă, istorie personală. Îi mulţumesc lui Dumnezeu prin
toate câte am trecut.

Aţi fost în Mişcarea Legionară?
Am fost şi nu îmi pare rău.
Însă nu am suprapus Mişcarea Legionară peste învăţătura creştină. Ar fi o greşeală de
moarte. Vrei să fii un legionar
bun? Trebuie să fii un bun ostaş creştin, asemenea mucenicilor ostaşi din vechime. E ca
în armată. Faci întâi armata
la regulile armatei şi când eşti
liber, te întorci de unde eşti.
S-au făcut greşeli şi în Mişcarea Legionară pentru că se încuraja uciderea, dar eu nu cunosc ce a fost în spatele acestor crime şi
nici comploturile din interior, despre care se vorbea. Erau legionari
adevăraţi de mare valoare. Eu sunt prezent ca monah şi bucuros
că am fost legionar înainte. Când m-am dus eu – un copil de 18
ani – la Casa Verde din Bucureştii Noi, m-am prezentat Căpitanului. Codreanu era o personalitate remarcabilă şi te cucerea pe loc, un
adevărat erou. După ce am terminat, mi-a zis: „Treci la făcutul temeliei!” Alături de mine era un camarad foarte voinic, pe nume Zăpadă,
rece şi milităros care m-a certat că n-am stat drepţi în faţa Căpitanului când am pus mâna pe lopată. Eu, care eram milităros din fire,
pentru că nu poţi să rezişti cu jumătăţi de măsură în viaţă – mi-am
zis în sinea mea că n-am venit aici să fac armată şi i-am spus: „Am
să-ţi dovedesc, camarade, că ştiu să stau şi drepţi, dar deocamdată
sunt un copil şi nu ştiu cum trebuie să mă comport”. În sfârşit... Sunt
fericit că mi-a ajutat Dumnezeu de m-am făcut călugăr. Nimic nu-i
mai important decât a dărui viaţa lui Hristos. Călugăria este peste
Mişcarea Legionară. Toate acestea sunt experienţe de viaţă, istorie
personală. Îi mulţumesc lui Dumnezeu prin toate câte am trecut.
Aţi fost în tabăra de muncă de la Carmen Silva, unde era şi Căpitanul?
Am fost, cum să nu? Eram la targă cu generalul Cantacuzino. Eram
la Carmen Silva când a venit Căpitanul şi a zis: „Să nu mai rămână piatră peste piatră aicea!” Şi am plecat cântând cu el, la Ghiol.

Când nu reuşeşti să-ţi faci canonul primit la spovedanie şi te mustră conştiinţa, ce mai este de făcut?
Nu ţi-l poate face nimeni decât personal. Eu,
ca duhovnic, nu prea dau canoane. Degeaba le
dai: să facă atâtea metanii, să postească. Nu! Eu
sunt pentru o stare de prezenţă continuă întrucât eşti neatent când nu trebuie, dintr-o inerţie
a vieţii materiale, cu problemele ei la care vrând,
nevrând trebuie să participi. De aceea, starea interioară trebuie asigurată.
E bine să ceri micşorarea lui?
Dragă, asta e negustorie, nu călugărie. Nu pun
pe cântar cât am de făcut. Nimic nu te poate scuti. Îl faci şi gata. Însă problema nu e asta, ci dacă
inima e prezentă sau nu. Venea un preot bătrân
la mănăstire şi mi-a zis: „Eu nu pot să mai vin
la Biserică – nu mai vedea – de aceea fac de o
mie de ori pe zi Doamne Iisuse”. Nu scăpaţi momentul nefolosit. Că vedem la morţii ăştia, că
am fost la multe căpătâie de morţi cu vârsta mea.
Fiecare vrea să mai trăiască. E această inerţie a
lucrurilor. Măcar o zi. Şi noi care ne scăldăm
în ani zicem: ce poţi face într-o zi? Nu într-o
zi dragii mei, într-o clipă poţi să faci foarte
mult. Că Dumnezeu nu are nevoie de cuvintele
noastre, are nevoie de inima noastră. O dispozi-
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Se cheltuise mult ca să se scoată pietrele de la
Ghiol, dar fără rezultat. Şi am scos toate pietrele
în... jumătate de ceas. Şi v-am spus ce mult s-a
cheltuit ca să se scoată toată piatra. Deci problema vieţii nu e a zice, ci a mişca. Vrei să ajungi?
Mişcă! Nu sta pe loc! Nu a zice, ci a mişca înseamnă a ajunge. Şi trebuie să mergi, nejudecând lucrurile. Nu ştii cu cine lupţi, că peste tot e
nevoie de o armă, de o poziţie, de o strategie. E o
mare greşeală să nu ştii cu cine lupţi. Înseamnă că nici nu te cunoşti. Neamul românesc e cel
mai adaptabil învăţăturii creştine. Are el o smerenie, undeva…Opinca asta care nu suportă naţiile, ungurii. Opinca asta românească… Atât de
frumoasă e poezia asta românească! Nu poţi să
concepi un Horea …în cizme ungureşti.
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ţie continuă. Nu nevoinţa, ca o dorinţă de împlinire, neapărat. Prezenţa, starea de viaţă continuă, nu nevoinţa. Omul nevoitor consideră că
se achită: Doamne, am făcut o mie de metanii,
sau o sută… Starea de prezenţă e nejignitoare
şi-ţi dă identitate. Rugăciunea nu e o raţiune, rugăciunea e o fiinţă divină în tine. Rugăciunea e
partea divină şi nu avem alt ideal decât de a ne
dărui Dumnezeu fericirea să murim sfârtecaţi şi
chinuiţi pentru scânteia de adevăr ce ştim că o
avem în noi.

Cum trebuie să facă monahul sau creştinul ascultare de duhovnic în aceste vremuri?
Eram profesor la Turnu şi comuniştii au vrut să
schimb programa analitică şi n-am primit. Din
călugăr să mă fac drac? Stareţul care şi el era
profesor, dar la alte clase, mi-a făcut mizerii, că
de ce n-am primit? „Păi, cum să primesc? Părinte, pe sfinţia voastră vă ascult, dar numai până
la a nu mă lepăda de Hristos. Ori asta nu fac”.
Ei bine, a priceput, că nu era prost şi m-a scos
din rândul fraţilor, m-a băgat sub cerdacul lui
Mircea la Cozia, unde bătea Oltul. Iar stareţul
m-a izolat pentru 150 lei leafă şi m-a schimbat,
trimiţându-mă la Comanca. De multe ori sunt
uimit cum Dumnezeu îmi dă toate mărunţişurile, şi tocmai mărunţişurile astea dau suflu sau
dau importanţă vieţii. Mai ales când ai şi idei şi
vrei să le împrăştii. Pentru că şi împrăştierea
unei idei trebuie să fie şi pe înţelesul şi pe placul altora. Şi trebuie să-i dai drumul în aşa fel,
ca să fie el vinovat că nu o înţelege, nu autorul.
Iertaţi-ne, Părinte, pentru timpul zăbovit, poate
v-am obosit.
Omul nu oboseşte când foloseşte. Oboseşte altceva: o tăcere mârşavă, o privire la buzunarul altuia… şi vicleşugul acesta dintre oameni. Să fiţi
binecuvântaţi!
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Fericitul sfârşit al lui Radu
Gyr – Apostolul poet al
închisorilor româneşti

MEMORII

Continuare din numărul trecut

Geniu al literaturii româneşti,
mărturisitor şi rugător de valoare al Bisericii Ortodoxe Româneşti, Radu Gyr nu găseşte
sprijin şi recunoştinţă nici de
la Biserica Mamă, dar nici din
partea literaţilor vremii, care,
ca şi cei de astăzi, nu ştiau cum
să ascundă mai bine valoarea
de netăgăduit a operei sale.
Opera lui de geniu, plămădită
în lacrimi şi suferinţe greu de
imaginat cu mintea omenească, avea să zacă în rafturi şi în
beciuri multă vreme. Tristețea
poetului care atârna de inima
sa, i se citea, spun prietenii, pe faţa, care nu cu mult timp în urmă, nu
putea schiţa decât seninătate şi zâmbet. Şi nu pentru că marele Radu
Gyr, cel care a înfruntat atâtea prigoniri şi poate atâtea morţi, avea
nevoie de vreo abilitare sau recunoştinţă din partea cuiva, ci pentru
că simţea inutilitatea muncii sale de o viaţă – şi ce viaţă! – durerea
că rodul operei sale nu putea fi fructificat, nu putea ajunge la nici
un cititor, operă de care această lume nepăsătoare nu era vrednică.
Tristețile şi durerile poetului, pe care le încuia în inima sa, sunt bine
surprinse de prietenul şi camaradul său, Mitropolitul Bartolomeu
Anania. Iată ce găsim într-o declaraţie de proces, un proces de reabilitare a poetului, deschis de rude în anul 2009, reabilitare care
nu a fost câştigată până astăzi:

„Gyr era cu soţia şi mă chemase cu un scop foarte concret: profitând
de prietenia mea cu Arghezi, îmi cerea să mă duc la acesta cu o întreită rugăminte: să intervină la Primărie pentru o locuinţă, să vorbească cu preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, Mihai Beniuc,
pentru o pensie de la Uniune şi să aranjeze cu un editor republicarea
unei plachete cu versuri pentru copii.
Prea mult n-a putut face Arghezi pentru Gyr. Acesta s-a pomenit
într-adevăr, într-o bună zi, în
camera lui de la Geriatrie, cu
un personaj de la Sfatul Popular, care i-a luat nişte date în legătură cu o eventuală locuinţă,
dar lucrurile s-au încurcat pe
undeva prin labirintul birocraţiei socialiste. Bietul Gyr a
trebuit să părăsească sanatoriul şi să se mute în camera în
care mai locuiau – după cum
am amintit mai sus – soţia şi
fiica lui, împreună cu o cumnată. Nici cu pensia nu s-a făcut mare lucru. Un manuscris
de versuri s-a înfundat prin
sertarele Editurii Tineretului.
Poetul – după câteva luni de
spitalizare, pentru nişte operaţii – se simţea oarecum întremat fiziceşte, dar continua să
trăiască greu.
Ceva mai mult a făcut patriarhul pentru el, aşa cum se putea, la modul conspirativ. Nu o dată, mai ales înainte de marile Sărbători, am
ieşit din cămara patriarhului cu impresionante cantităţi de carne,
ouă, brânzeturi şi vin, pe care i le trimiteam poetului prin mijlocirea
fiicei sale, discret, seara, la colţul străzii, întrebându-se din ochi dacă
şoferul ar putea fi un agent sau informator al Securităţii; cu toate
precauţiile, până la urmă rămâneam tot în mila Domnului. (…)
Vorbindu-i odată patriarhului de promiscuitatea în care era obligat
să trăiască poetul Radu Gyr (pe un spaţiu mai restrâns decât al unei
celule de puşcărie), acesta şi-a adus aminte că la o casă parohială
din Bucureşti se eliberaseră două camere, cu bucătărie şi baie, prin
mutarea unor locuitori şi m-a autorizat să întocmesc formalităţile necesare, prin Arhiepiscopie, pentru ca acea locuinţă să-i fie
repartizată poetului şi familiei sale. M-am dus la preotul respectiv cu ordinul scris al Arhiepiscopiei, dar m-am izbit de o rezistenţă
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Gyr se ferea să-şi mărturisească mâhnirea de a
nu se vedea publicat, dar
aceasta i se putea citi pe
faţă şi printre cuvinte ori
de câte ori punea mâna
pe o carte nouă. Vorbea
uneori cu umor negru
despre soarta poeziilor
lui.

înverşunată, dar şi de furibunde ameninţări cu
Securitatea când s-a aflat identitatea „solicitantului”. Patriarhul a trebuit să dea înapoi; a rămas
să aşteptăm până la o nouă posibilitate în cadrul
proprietăţilor bisericeşti, o posibilitate care n-a
mai venit.
Gyr se ferea să-şi mărturisească mâhnirea de a
nu se vedea publicat, dar aceasta i se putea citi
pe faţă şi printre cuvinte ori de câte ori punea
mâna pe o carte nouă. Vorbea uneori cu umor
negru despre soarta poeziilor lui.
La un moment dat, în anul 1957, în presa românească au apărut nişte vehemente proteste
împotriva capitolului despre literatura română,
semnat de Virgil Ierunca în acea Histoire des
Littératures apărută atunci în colecţia Pléiade.
Autorului i se reproşa că trecuse sub tăcere sau
minimalizase scriitori valoroşi ca Zaharia Stancu, Mihai Beniuc şi alţii din catalogul „realismului socialist”, în timp ce accentuase importanţa
unor scriitori minori şi „reacţionari” ca Nichifor Crainic, N. Davidescu, Herescu, Gregorian
şi alţii. Gyr nu-şi văzuse numele în lista celor
stigmatizaţi de presa oficială şi se întreba dacă
figurează sau nu în capitolul lui Ierunca. Poetul
îmi mărturisea că ar vrea să tragă o concluzie
politică: dacă numele lui este în „Istoria” lui Ierunca, dar dacă a fost omis în referinţele presei
bucureştene, înseamnă că oficialii vor să-l menajeze, iar aceasta ar putea fi o indicaţie că nu
au de gând să-l aresteze din nou (re-arestarea e
coşmarul oricărui ins pus în libertate după un
mare număr de ani). M-a întrebat dacă aş putea
face rost de un exemplar al acestei „Istorii”, prin
relaţiile pe care le am cu bibliotecarii Academiei.
N-a fost nevoie să apelez la aceştia; am găsit cele
două volume pe biroul criticului Radu Popescu
şi i-am cerut să mi le împrumute pe două-trei
zile. Radu Gyr nu exista în capitolul lui Ierunca! Când am văzut prin fereastră că poetul se
îndreaptă spre uşa mea, am ascuns repede cartea şi l-am minţit, spunându-i că n-o aflasem.
Ştiam - eram sigur - că inexistenţa lui într-o
istorie literară care apăruse în „lumea liberă” îl
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va durea mult mai mult decât prezumţia că ar
putea fi din nou arestat. Erau cincisprezece ani
de când nu-i mai apăruse nici o carte şi de când
numele lui era universal prohibit.(…)
Aveam să-l mai văd doar peste mulţi ani, în 1972,
la Bucureşti, în apartamentul său de pe strada
Nikos Belloianis, fostă Atena. Era liber, în mijlocul familiei, dar manuscrisele lui literare erau
captive încă, grămădite pe o poliţă, în cartoanele
pe care nimeni nu îndrăznea să le deschidă”.
Îşi aşterne toată opera pe hârtie

Calvarul eliberării din 1963 avea să îşi pună amprenta pe sufletul sensibil al lui Gyr. A urmat o
perioadă de tăcere adâncă şi de amintiri. Nu discuta cu nimeni despre momentele grele din detenţia sa, de teama ca nu cumva aceste discuţii să
se transforme în probe de noi dosare pentru prietenii săi. Frica de a nu răni pe cineva şi de a nu
duce pe nimeni în ispită l-au determinat pe Gyr
să fie mult interiorizat, dedicat familiei de care
anii detenţiei l-au ţinut departe, însă, de departe, cea mai importantă preocupare rămâne aşternerea pe hârtie a întregii sale opere poetice,
compusă şi memorată între zidurile celulelor din
închisori. Timpul astfel rămas şi-l împărţea între
biroul de lucru şi Biserica Amzei, unde obişnuia să participe la slujbele Bisericii. Lucra enorm
şi se ruga… Fiica poetului, Simona Popa şi fiul
acesteia, Radu Popa, ne-au încredințat următoarele mărturii şi amintiri personale:
„Perioada de detenție era pentru tatăl meu un
capitol închis. Nu-i plăcea să vorbească despre
ea. Rareori, ne înfățișa câte o scenă de groază,
aceasta la insistenţele noastre, toată suferința
prin care trecuse păstrând-o în inima sa.
Credința puternică şi mai ales cultul pe care îl
avea pentru Maica Domnului, l-au ținut în viață,
cea care îi promisese în închisoare că va fi eliberat spre a-şi pune pe hârtie toată opera”. Fiica poetului își amintește astfel această perioadă a lui
Gyr: „Anii detenției l-au lipsit, ca pe mulți alții,
de căldura căminului familial. Poate că această
absenţă îndelungată, timp în care a trăit în altă

lume, l-a făcut ca, în scurta perioadă care s-a scurs de la eliberarea
sa, în 1963, şi până la moarte (1975) să trăiască într-o desăvârșită
dăruire familiei, pe care a iubit-o mai presus de orice. Părinte, soţ şi
bunic deopotrivă de iubitor şi de tandru, dorea să fie sprijinul lor, al
acelora pe care îi lăsase singuri şi neajutorați.
Lucra intens, așezându-se la masa de scris de la ora opt dimineața
până seara târziu, cu mici intermitente, vrând parcă să cuprindă într-un timp scurt tot ceea ce nu
putuse realiza în cei douăzeci
de ani de lipsă. Mare parte a
operei sale, creată mental, în închisoare, cu toate finisările cele
mai subtile, trebuia așternută
pe hârtie, în speranța că volumele sale vor vedea lumina
tiparului. Şi şi-a așternut-o.
Redactându-şi în același timp
şi memoriile literare1, care îl
pasionau, dar pe care, din păcate, nu a reușit să le termine,
lucra la traducerea baladei populare germane, lucrare care a
fost publicată sub alt nume (...)
şi care a constituit, de altfel, si ultima sa înfăptuire artistică. …De
când îl știu şi mi-l amintesc, tatăl meu nu-şi schimbase prea mult
felul de a fi. Poate devenise doar mai meditativ, mai iertător, şi, cum
îi plăcea lui să spună, mai înțelept”.
Nu-i plăcea să primească vizite. Foarte rar. Îl primea pe Nichifor
Crainic, l-a primit pe Crevedia, tatăl lui Eugen Barbu, Bartolomeu
Anania şi uneori Părintele Stăniloae. Starea poetului de după detenţie poate fi înţeleasă din poezia „La bunturi ani”, scrisă la scurt
timp după eliberare, o poezie care arată o supunere desăvârşită în
faţa Divinităţii, marea împăcare cu sine şi cu Dumnezeu: „Aşa trec
în fuga lor, Radule, Radule, anii…/ ca ieri, culegeam tot văzduhul
pe spade fierbinţi/ şi iată-ne acum potoliţi întru răni şi strădanii,/
uncheşi înţelepţi, pe obraji cu surusuri cuminţi. De mult am băgat
şi suspinul şi lacrima-n ladă./ De mult nu mai frângem genunchii
pe câte s-au dus,/ şi când, la fereşti, umbre vechi vin să ne vadă/ ne
aflăm zâmbind în solemnul apus./ Azi nu ne mândrim cu victorii
cândva adunate,/ ci doar cu durerea în care am fiert şi-am şezut…”
Ameninţat permanent, urmărit de Securitate, scos din circuitul valorilor publice din ţară, Radu Gyr își termină de scris toată opera poetică, mulţumindu-i Maicii Domnului pentru acest timp binecuvân1 Este vorba de Jurnalul lui Radu Gyr, apărut la Editura Ex Ponto, sub denumirea „Calendarul meu”.
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Nu-i plăcea să primească
vizite. Foarte rar. Îl primea pe Nichifor Crainic,
l-a primit pe Crevedia,
tatăl lui Eugen Barbu,
Bartolomeu Anania şi
uneori Părintele Stăniloae. Starea poetului de
după detenţie poate fi
înţeleasă din poezia „La
bunturi ani”, scrisă la
scurt timp după eliberare, o poezie care arată o
supunere desăvârşită în
faţa Divinităţii, marea
împăcare cu cine şi cu
Dumnezeu

tat. Chiar dacă a fost în continuare supus multor
percheziţii şi urmăriri, nu a cedat nici acum să
facă diverse compromisuri pe care Securitatea i
le cerea. Neobţinând niciun acord de colaborare
de la Gyr, Securitatea, umilită pentru curăţia lui
morală, începe să semneze în numele poetului
articole apărute în revista socialistă „Glasul Patriei”, unde mai colaborau silit şi Nichifor Crainic, Constantin Noica şi Vladimir Streinu, colaborare menită să îi decredibilizeze moral.
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el, grea pentru noi. Pentru că a fost neaşteptată.
El a fost până în ultima zi perfect. S-a plimbat
cu Radu (nepoțelul său). Marţi dimineaţa, pe la
4. 30 sună telefonul. Era micuţul. „Mamă. Vino
urgent, Bubu nu se scoală!” Era în comă. Ne-am
dus, era în comă profundă. A venit tot un doctor
de detenţie, a venit salvarea şi a constatat că e în

Îşi prevede sfârşitul

Era săptămâna Mare a Postului anului 1975.
Gyr își dedica timpul meditaţiei interioare şi
rugăciunilor din cadrul Bisericii. Cu 6 zile înainte de trecerea la Domnul, pe 23 aprilie, de ziua
Marelui Mucenic Gheorghe, după ce s-a întors
dintr-o vizită de la unchiul mamei care se chema Gheorghe, el a cerut o hârtie şi un toc şi s-a
aşezat la masă. Şi a scris direct, fără să stea pe
gânduri, această poezie profetică. Ea se cheamă
Piramida:
Severă piramidă de granit,
am feţe mohorâte şi rigide,
un monstru care tainele-şi închide,
în cosmică tăcere-ncremenit.
Sub soarele pustiilor toride,
îmi arde vârfu-nfipt în infinit
şi, ca un lung şi glacial cuţit,
străpunge luna pietrele-mi aride.
Solemn şi hâd şi rece monument,
claustru templu dur de lespezi terne,
eu dorm adânc, acestei lumi absent…
Dar, dincolo de somnul ce se-aşterne,
în greu-mi sarcofag incandescent
străfulgeră podoabele eterne.
Ginerele său, Demostene Popa, cu care poetul
obişnuia să se mai ia în discuţii, povesteşte momentul sfârşitului fericit al lui Radu Gyr: „Trecerea la cele veşnice a fost foarte uşoară pentru

comă. Dimineaţa i-a făcut o puncţie în coloană,
şi a zis că e o invazie totală în sânge şi este şi congestie cerebrală”. La 70 de ani, în Marţea Patimilor, s-a stins Poetul Pătimirilor, Radu Gyr,
spre a se întâlni cu Cel pe care L-a văzut în celulă şi i-a şters rănile, şi cu toţi ceilalţi camarazi
de suferinţă, care şi-au dat viaţa pentru Dumnezeu şi neamul românesc. Înmormântarea, povesteşte familia poetului, a fost oficiată de 3 preoţi,
printre care şi tatăl lui Demostene Popa. Patriarhul Iustinian a trimis corala Patriarhiei în semn
de adânc respect şi preţuire. Părintele Mitropolit
Bartolomeu Anania a trimis o frumoasă coroană
de flori. „Uniunea scriitorilor nu a venit, - mărturiseşte domnul Demostene, securiştii erau destui şi prin stânga şi prin dreapta. Era cam mică
capela şi afară nu ştiu dacă mai stăteau, că ploua
torenţial. Când l-a prohodit Romulus Vulpescu, cu care am venit eu la cimitir, i-a citit ultimul poem Piramidă – sonet, pe care l-a scris de
Sfântul Gheorghe pe 23 aprilie. Ploua torenţial.
Când l-a scos din biserică să îl ducem să îl înmormântăm a ieşit un soare fantastic. Şi a durat
până l-am îngropat. Şi apoi iar a început o ploaie
torenţială fantastică vreo 20 de minute”.
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Din păcate nu s-a găsit un mormânt ortodox în
sânul acestui neam, pe care l-a slujit cu preţul
vieţii sale, şi astfel a fost înmormântat în Belul
catolic, unde familia avea rămas un loc de cimitir
al unui cumnat catolic. Chiar dacă locul său de
veci se află într-un cimitir catolic, Radu Gyr a
fost şi va fi pururi ortodox.
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Târziu, după ’90, opera poetului este tipărită
aproape integral, prin osârdia cu precăderea a fiicei acestuia, Simona Popa. Dacă aceste poezii au
dat viaţă şi ridicare din culmea disperării tuturor
deţinuţilor, torturaţi cu bestialitate de fiara comunistă, nădăjduim ca şi acum poezia lui Radu
Gyr să ridice ochii tineretului român de azi, aflat
în vremuri anevoioase şi în pragul unei noi dictaturi, spre Înaltul cerului, unde să îşi înalţe cu
verticalitate şi credincioşie neamul din care s-au
născut şi sufletele lor.
IMN MORŢILOR

Cum au fost păstrate manuscrisele lui

Morminte dragi, lumină vie,
sporite-ntruna an de an,
noi v-auzim curgând sub glie
ca un şuvoi subpământean.
Aţi luminat cu jertfe sfinte
pământul până-n temelii,
că ţara arde de morminte
cum arde cerul de făclii.

Radu Gyr

Despre cum au fost păstrate manuscrisele poetului Radu Gyr, într-o perioadă de plină ascensiune comunistă, aflăm o poveste din care reiese
clar minunea lui Dumnezeu: „Monica (fiica poetului), lucrând la Uniunea Compozitorilor avea
şi o colegă foarte drăguţă, cu care era prietenă.
O dată ne-am întâlnit şi aveam manuscrisele cu
mine. Şi zic: Eu am o sacoşă cu ceva. Nu i-am spus
ce. Ai putea să găzduieşti sacoşa asta câtva timp?
Da, adu-o. O femeie foarte drăguţă care nu o interesa ce e în sacoşă. Putea să fie şi aur şi bijuterii
sau nu ştiu ce. Unde stătea această doamnă? În
blocul Securităţii. Şi într-o seară m-am dus, am
dus această sacoşă, am băgat-o sub patul ei şi a
stat acolo 9 ani. Şi nimeni nu a ştiut nimic. Acolo
au stat toate manuscrisele. Iar „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane”, manuscrisul, au căutat, au
rupt pernele, au tăiat, a fost salvat într-o undiţă
care stătea în colţul camerei. Manuscrisul, foaia.
Inspiraţia tot de la Dumnezeu vine. Diavolul
nu poate să îţi dea asemenea inspiraţie”…

Ascunse-n lut ca o comoară,
morminte vechi, morminte noi,
de vi se pierde urma-n ţară,
v-o regăsim mereu în noi.
De vi s-au smuls şi flori, şi cruce,
şi dacă locul nu vi-l ştim,
tot gândul nostru-n veac v-aduce
îngenunchieri de heruvim.
Morţi sfinţi în temniţi şi prigoane,
morţi sfinţi în lupte şi furtuni,
noi ne-am făcut din voi icoane
şi vă purtăm pe frunţi cununi.
Nu plângem lacrimă de sânge,
ci ne mândrim cu-atâţi eroi.
Nu, neamul nostru nu vă plânge,
ci se cuminecă prin voi.
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Acum a venit vremea
să ne mântuim pe furiş

INTERVIU

Interviu cu Părintele Justin Pârvu,
realizat de Monahia Fotini, 11 august, 2011

Părinte, am vrea să le adresaţi
câteva cuvinte de încurajare ucenicilor Părintelui Arsenie Papacioc, care a trecut la Domnul,
lăsând în urmă o mulţime de
credincioşi văduviţi de duhovnicul lor.
Părintele Arsenie a fost un suflet ales şi s-a remarcat încă din
copilăria lui. Ales s-a arătat şi
în perioada tinereţii, şi cu atât
mai mult la bătrâneţe şi la sfârşitul lui fericit. Rămâne o personalitate cu o deosebită importanţă atât pentru neamul
nostru, pentru ţara noastră, cât
şi pentru Biserica noastră Ortodoxă. A fost aspru în cuvânt, dar şi
vindecător în acelaşi timp. A fost necruţător cu păcatul, a fost omul
care, cum spunea Sf. Ap. Pavel, „a mustrat cu timp şi fără de timp”.
A fost omul care a aprins lumina slujirii şi mărturisirii în întunericul cel mai adânc al lumii ateiste. Părintele Arsenie a trăit ca
un mărturisitor, a murit ca un mucenic şi vieţuirea lui arată că a fost
ales încă din pântecele maicii sale, devenind un mare ascet al vieţii
noastre creştine, un călugăr trăitor cu viaţă cuvioasă. Toată lucrarea
săvârşită de părintele Arsenie nu poate pieri, ea rămâne peste veacuri
pentru toţi ucenicii lui, aşa că noi nu trebuie să regretăm trecerea sa
la Domnul – ne mâhnim ca oameni, ne tulburăm sufleteşte din pricina lipsei lui, dar să ne bucurăm cu duhul, pentru că el ne asigură cu

rugăciunile sale, de dincolo, poate mai mult decât dacă ar fi printre
noi, în trup.
Cât despre mine - nu l-am cunoscut direct, nu l-am întâlnit în puşcărie pentru că atunci când eram eu într-o parte, el era în alta, când
eram eu la Aiud, părintele era la Jilava, când eram eu pe la Gherla,
părintele era pe la Aiud, aşa că nu am putut să mă găsesc cu dânsul direct, dar gândul că era în mijlocul nostru, pentru mine era un
sprijin, atât pentru viaţa călugărească, cât şi pentru cea de
luptători ai unui neam. În închisoare îl ştiam prezent acolo şi ne simţeam bine apăraţi de orice rău. La plecarea
lui, parcă mi s-a pierdut toiagul bătrâneţilor mele, am
simţit un gol foarte mare în suflet. Nu am în cine să mă
sprijin acum decât numai în rugăciunile lui şi în dragostea
lui faţă de ţara aceasta, de neamul acesta.
Părintele Arsenie a fost într-adevăr un copil cu mult
neastâmpăr de mic. L-a ros dragostea de ţară şi de
neam. Din toată activitatea şi gândirea lui nu a lipsit niciodată lupta de apărare a neamului. De aceea şi astăzi, eu
îl consider că este un protector cu rugăciunile sale, asupra
noastră, asupra ucenicilor lui şi a tuturor românilor. Noi
trebuie să ştim că prezenţa lui acolo este mai importantă decât aici. Cu rugăciunile sale, cu rugăciunile tuturor camarazilor lui de luptă şi ale tuturor mărturisitorilor, formează un zid de apărare împotriva mâniei tuturor
opritorilor acestui neam şi ai credinţei ortodoxe. Aşa încât
eu mă rog împreună cu toţi colegii mei, cu toţi camarazii
mei cu care am vieţuit împreună, indiferent în ce punct
ne găsim, dar simţim acelaşi lucru: să ne ocrotească, să ne
apere mai departe, să ne călăuzească cu harul său pe noi, care ne vom
întâlni îndată cu dânsul şi vom da acolo „raport de şedinţă” pentru
integritatea şi unitatea ţării noastre care este aşa de bântuită de toate
fărădelegile, şi ale materialismului şi comunismului, şi ale păgânismului şi din Răsărit şi din Apus.
Suntem o ţară ortodoxă care le stăm ca un os de peşte în gât tuturor. Noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Maicii Domnului,
cu ajutorul Sfinţilor şi al Mărturisitorilor, nădăjduim să mergem mai
departe şi cu nenorocirea aceasta mare, care s-a abătut acum în ţara
noastră, invazia cipurilor.
O primejdie nu o constituie acum şi minorităţile maghiare care îşi revendică drepturi de autonomie?
Mai avem în coasta noastră, ca întotdeauna, o primejdie mare –
hoarda maghiară, ungurească, cea care întotdeauna ne-a tulburat şi
ne tulbură, pentru că poporul acesta nu şi-a putut afla liniştea în
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Suntem o ţară ortodoxă
care le stăm ca un os de
peşte în gât tuturor. Noi,
cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul Maicii
Domnului, cu ajutorul
Sfinţilor şi al Mărturisitorilor, nădăjduim să
mergem mai departe şi
cu nenorocirea aceasta
mare, care s-a abătut
acum în ţara noastră, invazia cipurilor.
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De aceea şi noi credem că
toate lăcomiile acestea şi
ochii lor de balaur ţintiţi
asupra noastră vor fi îndepărtaţi de strălucirea
harului şi a ocrotirii Maicii Domnului peste noi.
Ţara noastră este ţară
sfântă, ţara Maicii
Domnului aşa cum este
şi pentru celelalte ţări
ortodoxe, dar îndeosebi
pentru noi în aceste vremuri, pentru că aici s-au
născut, au crescut mulţime de tineri şi de oameni
care stau mărturie adevărului împotriva fiarei
roşii de la Răsărit.
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niciun loc al istoriei. Au stat mereu în coasta noastră şi acum, ca
dintotdeauna, asaltează asupra Ortodoxiei, asupra neamului nostru,
asupra Ardealului nostru atât de frumos. Am parcurs acum vreo
două săptămâni o parte din Ardealul nostru şi m-am gândit cum
de până acum a mai rămas el întreg în frumuseţea aceasta? Nu
poate fi decât o minune. Şi mi-am răspuns că nu este altă justificare decât credinţa noastră, ostenelile şi nevoinţele strămoşilor noştri
până la ultimul copil nou-născut. De aceea şi noi credem că
toate lăcomiile acestea şi ochii
lor de balaur ţintiţi asupra
noastră vor fi îndepărtaţi de
strălucirea harului şi a ocrotirii
Maicii Domnului peste noi.
Ţara noastră este ţară sfântă,
ţara Maicii Domnului aşa cum
este şi pentru celelalte ţări ortodoxe, dar îndeosebi pentru
noi în aceste vremuri, pentru
că aici s-au născut, au crescut
mulţime de tineri şi de oameni
care stau mărturie adevărului
împotriva fiarei roşii de la Răsărit: Aiud, Gherla, Piteşti, unde se pot vedea osemintele lor binecuvântate, harul Duhului Sfânt şi o mărturie a dreptăţii noastre în
lumea ortodoxă.

Credeţi că dacă suntem acum aliaţi cu marea putere, America, vom primi sprijin în lupta cu ungurii sau dimpotrivă?
Dragii mei, noi nu ne-am sprijinit niciodată nici pe puterile Americii,
nici pe puterile Rusiei şi în nicio putere din lumea aceasta decât în
acoperământul Maicii Domnului cum am spus şi sub oblăduirea puterilor cereşti. Noi parcă am prevăzut întotdeauna cuvintele Psalmistul: „Nu vă nădăjduiţi spre boieri, spre fiii oamenilor în care nu este
mântuire”. După experienţa pe care acest neam a avut-o de milenii
aici, noi am rămas întotdeauna pe calea de mijloc a credinţei şi pe ea
am mers fără sprijinul acesta omenesc, şi nu am avut străini de partea
noastră. Ne-au promis şi nu ne-au ajutat cu nimic. Dimpotrivă, au
uneltit împotriva noastră cât s-a putut ca să ne distrugă din ce în ce
mai mult, dar nu le-a fost cu putinţă. Pentru că o Europă strategică
nu se poate lipsi de cuvântul sfânt al României. Aici s-au izbit toate forţele Răsăritului, de apărarea naturală a Carpaţilor răsăriteni;
iar aici în ’44 am fost martor ocular cum s-au măcinat toate puterile
fiarei din Răsărit până ce a venit trădarea de la Yalta şi Malta. Ruşii

nu intrau la noi în ţară dacă nu era trădarea. Ca de obicei, în toate
împrejurările, cuceririle mari n-au stat în forţa armelor, ci în forţa
trădărilor, a vânzărilor. Eu am crezut dintotdeauna că în apărarea
noastră vin mai puţin armele, decât orice alte posibilităţi. Noi avem
arma Duhului Sfânt, avem sabia Duhului care ne ocârmuieşte, ne
pune în lumina şi mărturisirea adevărului.
Istoricii nu au datoria de a menţine un adevăr istoric împotriva
uneltirilor ungureşti?
Adevăruri istorice sunt la Iorga, V. Pârvan, Densuşianu şi
alţi oameni care au scris cu
litere de aur istoria noastră.
Acum, istoricii noştri sunt
nişte oameni care nu fac decât să se gudure pe lângă
forţa actuală, politică. Noi navem nişte istorici de bază care
să taie într-adevăr, necruţător,
nelegiuirile şi falsurile istorice.
Noi avem oameni de scurt tiraj politic care nu se complică
cu adevărul istoric. Stau şi ei
pe margine şi pândesc un moment politic. Aşa de prezenţi sunt încât stau şi privesc cum istoria Românilor este scoasă din manualele
şcolare. Ori, istoria nu se face aşa, nu se face de la catedră, nu se
face de la geam privind la lacul frumos şi stelele de pe cer. Istoria
se face cu jertfă şi curaj şi avem modele destule în acest neam. Noi nu
am luptat împotriva unei armate. Lupta noastră nu a fost „împotriva
trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva
duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh”(Efes. 6:12). Am luptat împotriva unui satanism cu care ne luptăm şi astăzi şi care a pătruns în
viaţa noastră creştină prin aceste cipuri, care vor permite desfiinţarea
noastră ca personalitate, ca demnitate şi ca libertate pe care ni le-a
dăruit marele Creator: să gândim liber, să trăim liber, să ne manifestăm după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
Acum istoria vrea să fie rescrisă de hoardele acestea maghiare şi să
îngroape nişte adevăruri de necontestat. Noi n-am avut în privinţa
aceasta nişte oameni politici şi istorici cu demnitate care să se sacrifice pentru ţara lor, am trăit mereu într-o lume de trădători, de
oameni falşi care au cochetat întotdeauna cu interesele lor meschine.
Am fost mereu între sălbăticia şi cruzimea tuturor celor care au lovit
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Ori, istoria nu se face aşa,
nu se face de la catedră,
nu se face de la geam
privind la lacul frumos şi
stelele de pe cer. Istoria
se face cu jertfă şi curaj şi
avem modele destule în
acest neam.
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în viaţa şi existenţa noastră de la începutul istoriei noastre şi până
în prezent. Numai mila lui Dumnezeu ne-a ţinut pe acest pământ.
Aceasta este istoria noastră pe care ar trebui să o urmărească fără
interes şi istoricii pe care nu-i mai avem.
Sunt cazuri în care se cere mănăstirilor asigurare obligatorie sau să angajeze călugării, printr-un card cu cip electronic. Deci este o înregimentare
electronică şi la nivelul monahismului, al Bisericii. Ce ar trebui să facă monahii în cazul în care
stareţul e de acord şi episcopul somează?
Păi ce să facem? Acum a venit vremea să ne
mântuim pe furiş. Azi, de multe ori socotim
că ceea ce facem este bine, amestecând şi voia
lui Dumnezeu, făcând şi voia diavolului. Aşa
socotim că ne putem mântui şi salva neamul
prin aceste două poziţii contradictorii, rămânând astfel pe o poziție de făţărnicie şi lipsă
de caracter. Noi am fost dintotdeauna oamenii care am ştiut ce să alegem, dar la un moment dat n-am avut ce să mai alegem pentru
că asistăm la mimarea unui creştinism fals.
De aceea nu ne rămâne decât acoperământul Maicii Domnului, şi al tuturor sfinţilor
şi mărturisitorilor noştri din veacul XX. Noi
am avut ierarhi învăţaţi şi diplomaţi, dar aşa
cum zice Mitropolitul Nicolae Bălan, nu am
prea avut ierarhi care să-şi pună pielea de
martir.
Noi nu am luptat împotriva unei armate.
Lupta noastră nu a fost
„împotriva trupului şi
a sângelui, ci împotriva
începătoriilor, împotriva
stăpâniilor, împotriva
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii,
care sunt în văzduh”

Vreţi să spuneţi că ierarhii au cochetat şi ei tot timpul cu regimul politic…
Da, au cochetat toată viaţa. Noi n-am prea avut ierarhi martiri aşa
cum au avut ruşii, şi cum mai au şi acum sârbii, grecii – nişte oaze
din acestea puternice cu conducători puternici, care să lupte să menţină adevărul ortodox nealterat. Iată în Serbia de pildă mai sunt vreo
sută de călugări şi şase ierarhi care s-au izolat şi stau singuri între zidurile unei vechi mănăstiri de altădată, ruinate şi rezistă cât se poate
împotriva măcelului ateist. Am putea spune că şi ţara noastră este
prin excelenţă o ţară ortodoxă şi de mare eroism, însă au venit
aceste cuceriri păgâne care ne-au topit glasurile. Nu mai avem nici
cuvânt nici vorbă.
În cazul în care ţi se impune în mănăstire să primeşti astfel de acte, încurajaţi călugării să se opună? Cum să mărturisească?

Dar poate că un sfat din partea sfinţiei voastre cântăreşte tot la fel de mult.
Părinţii noştri din mănăstiri trebuie să se gândească serios că ei sunt lumina lumii şi lor li
se cere acum un cuvânt de spus, în vremurile
în care trăim. Autorităţi mici sau mari, cum
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Călugării să se gândească la faptul că ei sunt oamenii de lumină ai poporului, că pe lângă rostul
pravilei şi al Liturghiei, Vecerniei, Utreniei şi Pavecerniţei, mai au şi rostul de apărători direcţi
ai acestor valori, de veghetori ai neamului. Noi
nu ne putem prezenta la Dumnezeu numai cu
Utreniile şi cu Vecerniile pe care le-am făcut
aici. Vom da răspuns cum am apărat adevărurile
unor lucruri ce privesc mântuirea noastră. Suntem singura ţară care a mai rămas pe verticală în
mijlocul popoarelor slave şi martirii noştri din
generaţiile din ’38 până în ’64 stau ca o strajă
puternică alături de nevoile şi de grijile noastre.
Să le cerem ajutorul şi să le urmăm pilda vieţii
lor. Noi, chiar dacă nu am avut ierarhi martiri,
pe aceştia contăm mai mult decât orice, nici pe
Răsărit nici pe Apus, pentru că toţi se scaldă
în această baie întunecoasă a masoneriei. Avem
drept pildă perioada aceasta grea de condamnări de mii şi mii de ani a martirilor închisorilor
comuniste. Azi se pot vedea numele de aur ale
celor scrişi pe lespezile Aiudului şi Gherlei şi putem spune că prin aceste jertfe ne putem şi noi
apăra şi duce înaintea lui Hristos.
Noi trebuie să înţelegem că în creştinism adevărurile le-am menţinut mereu cu prigoană şi
cu sânge. Noi n-am avut de spus un nu, atunci
când era de spus un da. Acum vin peste noi toate
silniciile acestea, pentru că cei mari iau cu uşurinţă toate ispitele care vin peste noi şi socotesc
ei să împace şi capra şi varza cumva. Eu aş face
mai multe pentru bietul popor, dar sunt nişte
ani ai bătrâneţilor mele şi nu mai am chip să mă
mai ridic, să mă mai opun, să mai stau potrivnic
decât numai aşa cu un glas, cu un cuvânt acolo.
Cine îl mai ia în seamă - bine, cine nu - merge
înainte cum a venit.
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sunt ei puşi în rânduială, să nu se gândească
doar la un pătrişor de chilie călduroasă, împodobită cu icoane şi cu ramuri de măslin,
aduse din toate părţile lumii. Să se gândească
la o viaţă mult mai aspră, mult mai grea, dacă
nu la cea veşnică unde ne aşteaptă o aspră judecată. Pe lângă aceste obligaţii călugăreşti, de ce

ai venit frate aici? „Am venit, dorind viaţă pustnicească”. Viaţa pustnicească este a osândei, este
viaţa grea a călugăriei, a tuturor defăimărilor şi
a loviturilor. Un călugăr care poartă în sufletul
lui schima, care poartă rasa, semnele acestea ale
biruinţei trebuie să conştientizeze că aceste biruinţe nu vin decât prin suferinţe, greutăţi, prin
necazuri, că ai venit, frate, ca să aduci aici jertfa
ta, să aduci suferinţele tale, lupta ta şi rănile tale.
Aceasta este crucea pe care ne-am luat-o noi la
călugărie, în faţa altarului. Şi eu cred că miile de
călugări care au căzut în faţa Sf. Altar, cu nevoinţele părintelui Arsenie Papacioc, cu rugăciunile
părintelui Argatu, cu rugăciunile părintelui Ilie
Lăcătuşu, cu rugăciunile părintelui Antim Găină de la Secu şi mulţi alţii, lângă dânşii formăm
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Mântuirea este aşadar
doar în Biserică, şi nu în
afara ei sau în vreo altă
pseudo-biserică. Singura
Biserică adevărată rămâne Biserica Ortodoxă.
Faptele bune ale neortodocşilor pot să îi ajute să
cunoască Adevărul ortodox, dar nu sunt suficiente spre mântuire
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şi noi oarecum pârghia de rezistenţă ortodoxă. Câţi în Hristos v-aţi
botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat. Aceasta este pregătirea noastră
pentru dincolo. Ne-am îmbrăcat nu în dulame lustruite şi în camilafce călcate şi puse la steif. Ne-am zidit în suferinţe şi necazuri.
Ei, acum Dumnezeu să mă ierte şi pe mine şi să mă ierte toţi ascultătorii. Poate că am mai supărat pe câte cineva, dar cred că supărarea
mea se va transforma în bucuria lor. Vrând, nevrând, ceva bun, poate sa iasă dintr-o defăimare a
mea. Din mâna Mântuitorului
Hristos ia călugărul acest foarfece al tăierii voii. Foarfece este
neamul nostru, care a tuns toată necurăţia şi fărădelegile celor
care ne-au tuns pe noi trupeşte.
Dar vine foarfecele celălalt de
dincolo, care va fi adevăratul
foarfece ca să ne taie de chinurile veşnice, unde nu este durere, întristare şi suspin. Viaţa
creştină s-a regăsit în locurile
strâmtorate, şi se aseamănă pe
alocuri cu monahismul. De
aceea şi mănăstirile au avut un rol de apărare a neamului. Aici, când
ai venit şi ai spus: „doresc viaţa pustnicească”, înseamnă: „doresc viaţă
de luptă în pustiul acesta al vieţii spirituale”. Cu adevărat bun lucru ai
ales numai de îl vei îndeplini. Pentru că cele bune cu osteneală se câştigă
şi în dureri se împlinesc. Aici e toată istoria vieţii noastre călugăreşti, şi
a poporului român totodată, pentru că el a fost aşa de mult legat de
mănăstiri, încât aspirațiile noastre uneori se contopesc.
Părinte, în unele din interviurile cu sfinţia voastră luate de Dl Adrian
alui Gheorghe, cuprinse în cartea „Semnele vremii, 7 întâlniri cu Părintele Iustin Pârvu”, vi se adresează o întrebare despre posibila mântuire a
neortodocşilor. Din răspunsul din acea carte, nu reiese o opinie limpede.
Şi pentru a nu se crea tulburare şi sminteală în rândul celor ce vă citesc,
vă rugăm să ne precizaţi părerea sfinţiei voastre.
Eu nu îmi amintesc să fi spus aşa ceva, dar poate era într-un anume context. Sau datorită oboselii e posibil să se mai strecoare unele
greşeli sau lipsuri, de aceea atunci când apare o carte, ea trebuie bine
cercetată înainte. Pe mine nu m-a consultat nimeni, că aş fi putut
rectifica. Dar poziţia mea referitoare la această problemă am zis-o
în nenumărate rânduri. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni.
Mântuitorul spune limpede: „De nu se va naşte cineva din apă şi din
Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu (Ioan 3:5). Eu

nu pot să mă fac judecător în locul lui Dumnezeu, nu e în competenţa mea să spun cine se mântuieşte sau nu, avem însă o rânduială stabilită de Sf. Părinţi şi nişte sfinte canoane. Nu putem să spunem noi
altfel decât sfintele canoane. Pentru că aşa se face sminteală. Cădem
sub anatema Bisericii dacă îndrăznim din voia noastră să adăugăm la
cele stabilite prin sinoadele Bisericii o iotă, sau să scoatem ceva. Eu
am spus-o şi o repet: Trebuie să mărturisim Adevărul şi Ortodoxia
după învăţătura Cuviosului Părinte Iustin Popovici,
ca să ne putem mântuim în aceste vremuri, când ecumenismul vrea să distrugă Singurul Adevăr Ortodox. Sfântul Iustin spunea: „Ecumenismul e numele
de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru
pseudo-bisericile Europei apusene. … Fără să ţinem
seama de calea Apostolilor şi Sfinţilor Părinţi, fără a
urma Apostolilor şi Sfinţilor Părinţi după Acela care
este singurul şi adevăratul Dumnezeu în toate lumile, şi fără de închinarea înaintea singurului, şi adevăratului, şi veşnic viului Dumnezeu, a DumnezeuOmului şi Mântuitorului Hristos, este neîndoielnic
că omul se va afunda în marea moartă a civilizatelor
închinări europene la idoli, şi, în locul viului şi adevăratului Dumnezeu, se va închina idolilor mincinoşi
ai veacului acestuia, întru care nu este mântuire, nici
înviere, nici în-dumnezeire pentru fiinţa cea nenorocită care se cheamă om”1.
Mântuirea este aşadar doar în Biserică, şi nu în afara
ei sau în vreo altă pseudo-biserică. Singura Biserică adevărată rămâne Biserica Ortodoxă. Faptele bune ale neortodocşilor pot să îi ajute
să cunoască Adevărul ortodox, dar nu sunt suficiente spre mântuire.
Fără Botezul în numele Sfintei Treimi, a unei Treimi mărturisite în
Crezul ortodox, şi nu cel rătăcit, catolic, nu este mântuire. Dar este
vreme de pocăinţă pentru fiecare şi îi aşteptăm cu braţele deschise
către Sfânta Ortodoxie pe toţi cei rătăciţi pe cale.
Aşa cum cântăm şi la taina călugăriei: „Braţele părinteşti, sârguieşte
de le deschide mie, că în desfrânări am cheltuit viaţa mea, spre bogăţia cea necheltuită a îndurărilor Tale, căutând acum Mântuitorule,
nu trece cu vederea inima mea cea sărăcită pentru că Ţie, Doamne,
cu umilinţă strig: greşit-am, Părinte, la cer şi înaintea Ta”. Aceasta
este poziţia poporului nostru. Este un popor „călugărit”, care se roagă neîncetat la Dumnezeu: Părinte, am greşit la cer şi înaintea Ta:
primeşte-ne şi pe noi ca pe o jertfă curată înaintea sfinţirii şi a preamăririi Tale. Amin!
1 Sfântul Iustin Popovici, BISERICA ORTODOXĂ ŞI ECUMENISMUL, traducere din limba
sârbă de Adrian Tănăsescu, Mânăstirea Sfinţii Arhangheli - Petru Vodă.
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Cădem sub anatema Bisericii dacă îndrăznim
din voia noastră să adăugăm la cele stabilite prin
sinoadele Bisericii o iotă,
sau să scoatem ceva. Eu
am spus-o şi o repet: Trebuie să mărturisim Adevărul şi Ortodoxia după
învăţătura Cuviosului
Părinte Iustin Popovici.
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Noi minuni ale Părintelui Ilie
Lăcătuşu, noul mărturisitor

MINUNI

adunate de Ciprian Voicilă

Amintiri de neuitat

Mă numesc Rădulescu SofiaCarmen, am 70 de ani şi, cu
mult respect, vă scriu despre
întâlnirea mea, cea pe care nu o
voi uita niciodată, cu părintele
Ilie Lăcătuşu.
În anul 2002, după mulţi ani
de suferinţă, am divorţat de
tatăl copiilor mei, tată care nu
a avut milă şi dragoste pentru
ei. Am adunat toate suferinţele
şi răul în sufletul meu, m-am
îmbolnăvit de diabet. La toate acestea s-a mai adăugat şi
nedreptatea care mi s-a făcut
în timpul procesului de divorţ şi mi-am pierdut memoria de care
aveam nevoie. În timp ce coboram cele patru etaje ale blocului în
care locuiam, uitam tot.
Cu o hârtie deja scrisă, ca să ştiu unde trebuia să merg, am fost să îmi
iau pastilele pentru diabet şi atunci am văzut pe o bancă două femei,
dintre care una plângea de ţi se rupea sufletul, iar cealaltă o îndruma
către părintele Ilie din Giuleşti, la care să se roage din tot sufletul,
pentru că o va ajuta. Doar atât am putut înţelege şi memora atunci.
L-am căutat mult, dar l-am găsit şi m-am rugat prin uşa închisă ca
bunul părinte să mă ajute să îmi recapăt memoria, să nu las copiii
pe drumuri, cu un tată căruia nu‑i păsa de ei. M-am rugat din tot
sufletul şi, când m-am ridicat, am simţit un val de căldură trecând pe

deasupra capului. M-am uitat în jurul meu, însă nu am văzut decât
o bătrână care schimba apa la florile părintelui. Am îngenuncheat iar
şi m-am rugat din nou. După ce m-am ridicat, am întrebat bătrâna
când se deschide uşa şi aceasta mi-a răspuns că duminică vine fata
dânsului, „Dumnezeu să îl odihnească!”. Mi-a mai spus să vin cu o
floare. Am plecat de acolo de parcă eram dusă de cineva pe sus şi,
deşi locuiam foarte departe de zona Crângaşi, am ajuns repede aca

să şi eram foarte liniştită, sigură pe mine însămi. M-am apucat de
treburile casei, iar în restul zilei nu au mai fost deloc probleme. În
acea noapte l-am visat pe părintele Ilie, care îmi spunea: „Vino şi
roagă-te ori de câte ori ai nevoie de ajutor, însă intră înăuntru, să
nu îţi fie teamă de mine”.
Cu o floare în mână, m-am dus să mă rog la părinte. M-am aşezat
duminica următoare la rând şi, când am ajuns mai aproape, am văzut
poza celui care îmi apăruse în vis, iar atunci am exclamat cu bucurie
că este cel care mi-a vorbit şi m-a chemat la el să mă rog. Când am
ajuns în dreptul părintelui, fiica dânsului mi-a spus că a vorbit şi cu
dânsa şi i-a spus că va veni o femeie necăjită. Am fost lăsată să intru
la el şi am primit poza părintelui drept amintire.
De atunci, am început o nouă viaţă. Mergeam în fiecare duminică,
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Au fost şi zile grele, în
care nu aveam ce pune
pe masă pentru copii, dar
părintele mi-a apărut în
vis şi mi-a spus să mă rog
şi să nu mă mai plâng niciodată din cauza banilor,
pentru că voi avea un trai
decent.
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mă rugam ore întregi şi cunoşteam oameni care veneau să se roage.
Am dat şi altora câte o poză de-a părintelui. Au fost şi zile grele,
în care nu aveam ce pune pe masă pentru copii, dar părintele mi-a
apărut în vis şi mi-a spus să mă rog şi să nu mă mai plâng niciodată
din cauza banilor, pentru că voi avea un trai decent. Toate bucuriile
mele le împărţeam duminica cu prietenele pe care le cunoscusem la
părintele, în cei cinci ani de când veneam.

Nu ştiam programul când
se putea intra la sfintele
moaşte. Am aşteptat până
a venit domnul Aurel şi
m-am rugat. Am rămas
mut: nu văzusem sfinte
moaşte întregi decât la televizor.

Am trecut printr-o perioadă foarte grea cu unul dintre cei şase copii
ai mei. Am sperat că se va face bine, m-am rugat la părintele şi am
pus florile pe perna copilului. După luni de zile de luptă cu boala, copilul meu s-a întremat. Îi mulţumesc din tot sufletul bunului părinte
Ilie pentru că m-a ascultat şi m-a ajutat. Ştiu că atât timp cât voi mai
trăi, el va fi alături de mine şi la bine şi la rău.
Doamne, ajută!
(Sofia)
Îl ajută să îşi găsească un loc de muncă

Sunt un păcătos care a beneficiat de ajutorul părintelui Ilie Lăcătuşu.
În anul 2008, mergând la o cunoştinţă, m-a întrebat: „Gheorghe, nu
vrei să mergem la părintele Ilie?” Zic: „Da”.
Cu ani de zile în urmă auzisem de moaştele părintelui Ilie, dar parcă
ceva mă ţinea, ca să nu ajung la dânsul. La începutul postului Paş-

telui i-am spus duhovnicului meu: „Părinte, am auzit de moaştele
părintelui Ilie Lăcătuşu, vreau să merg şi eu la dânsul. Vreau ca să-mi
schimb serviciul”.
La locul vechi de muncă eram într-o stare de stres care nu se poate
descrie. Nu îi acuz pe cei cu care am lucrat. După prima săptămână
a postului, am mers la cimitir în Giuleşti, duminică de dimineaţă, pe
la ora nouă.
Nu ştiam programul când se putea intra la sfintele moaşte. Am
aşteptat până a venit domnul Aurel şi m-am rugat. Am rămas
mut: nu văzusem sfinte moaşte întregi decât la televizor.
La sfatul duhovnicului am făcut zilnic patruzeci de metanii
şi Acatistul - Paraclis al Maicii Domnului. În acel post am
mai mers de câteva ori la părintele Ilie. Îmi puneam întrebarea în mintea mea bolnavă: „Cum, Doamne, găsesc eu alt
serviciu? Nu cunosc pe nimeni ca să mă ajute!”
O, minune mare! În Săptămâna Patimilor, în Joia Mare, au
venit doi colegi de la fostul loc de muncă dimineaţa şi mi-au
zis: „Nu vrei să-ţi schimbi serviciul? Ţi-am găsit ceva mai
bun. Te duci?”
Am primit numărul de telefon al persoanei unde trebuia să
merg. L-am sunat marţi, de Paşte, m-am întâlnit cu el şi în
decurs de cincisprezece zile am fost la un nou loc de muncă.
Părintele Ilie Lăcătuşu a mai făcut o minune, cu fata mea.
Am o fată de douăzeci şi patru de ani. În anul 2009 avea un
prieten. Azi la el, mâine la el... Îi zic tot în postul Sfintelor
Paşti: „Măi, fată, nu vrei să îi spui prietenului tău ca după
Sfintele Sărbători sau de Paşti să vină cu mama lui ca să ne
cunoaştem cu toţii?” A plecat la el şi, cum i-a spus de căsătorie, n-a
vrut ca să mai audă de ea.
M-am rugat la părintele Ilie ca să mă ajute, eram într-o situaţie delicată. „Părinte, te rog ajută-mă ca să se limpezească situaţia!” Era
într-o zi de duminică. Era a treia oară când mă rugam. Când am plecat de acolo, fata m-a înştiinţat care este situaţia: totul se terminase.
Prietenul ei nu o mai vroia.
La mine situaţia este mai delicată. De câte ori sunt supărat şi amărât
vin la părintele Ilie Lăcătuşu şi mă rog: „Părinte, îţi mulţumesc pentru ajutor, te rog, ajută-mă!” Când plec pe drum cât aş fi de supărat,
până ajung acasă mă liniştesc.
Oare îi mulţumim lui Dumnezeu şi Sfântului Ilie cum se cuvine?
( T. Gheorghe, Bucureşti)
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O, minune mare! In
Săptămana Patimilor, in
Joia Mare, au venit doi
colegi de la fostul loc
de muncă dimineaţa şi
mi-au zis: „Nu vrei să-ţi
schimbi serviciul? Ţi-am
găsit ceva mai bun. Te
duci?”
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Descoperire cerească
despre vremurile de pe urmă,
arătată în vis sfântului Ioan
de Kronştadt1

PROROCII

de către Sfântul Serafim de Sarov

Doamne, binecuvântează! În
numele Tatălui al Fiului şi al
Sfântului Duh!
Eu, mult păcătosul Ioan din
Kronştadt, scriu această descoperire cerească văzută de mine
şi vă spun adevărul, tot ce-am
auzit şi am văzut într-o vedenie
ce mi s-a arătat într-o noapte de
ianuarie, în 1901.
Mă înfior de cele văzute, când
mă gândesc ce va fi cu lumea cea păcătoasă. Mânia lui
Dumnezeu va lovi în curând,
pe neaşteptate, pentru ticăloşia
noastră. Scriu, şi-mi tremură
mâinile, şi lacrimile-mi curg pe obraz. Doamne, dă-mi tărie şi putere, dă-mi adevărul Tău şi voinţa Ta de la început până la sfârşit, ca să
descriu tot ce-am văzut!
Această vedenie a fost aşa: după rugăciunea de seară m-am culcat să
mă odihnesc puţin de oboselile mele. În chilie era semiîntuneric. În
faţa icoanei Maicii Domnului ardea candela. Nu trecu nici jumătate
de ceas şi am auzit un zgomot uşor, cineva s-a atins de umărul meu
şi o voce blândă mi-a zis încetişor: „Scoală-te, robul lui Dumnezeu,
şi mergi cu voia lui Dumnezeu!”. M-am ridicat şi am văzut lângă
mine un minunat stareţ, cu pletele albe, într-o mantie neagră, cu
toiagul în mână; m-a privit binevoitor, iar eu de frică mai n-am că1 Alexandr Strijev, din cartea „Călătorie la Sarov”, 1993.

zut jos; mâinile şi picioarele începură să-mi tremure, voiam să spun
ceva, dar limba nu mi se supunea. Stareţul m-a însemnat cu semnul
crucii, şi mi s-a făcut uşor şi vesel pe suflet. După aceea mi-am făcut
eu singur semnul crucii.
Mi-a arătat apoi, cu toiagul, spre peretele de la asfinţit. M-am uitat într-acolo. Stareţul a desenat pe perete următoarele cifre: 1913,
1914, 1917, 1924, 1934. Apoi, dintr-odată, peretele a dispărut, iar
eu l-am urmat pe Stareţ peste un câmp verde. Şi am
văzut o mulţime mare de cruci de lemn, mii de cruci
pe morminte: cruci mari de lemn, de lut, şi de aur.
L-am întrebat pe Stareţ: „Ale cui sunt aceste cruci?”
Iar el mi-a răspuns cu blândeţe: „Ale celor care au
pătimit pentru credinţa în Hristos şi pentru cuvântul lui Dumnezeu au fost ucişi şi au devenit mucenici!” Şi iarăşi am mers mai departe. Deodată am
văzut un râu plin cu sânge, şi l-am întrebat pe Stareţ: „Ce sânge este acesta? Atât de mult s-a vărsat!”
Stareţul a privit în jur, zicând: „Acesta este sângele
dreptmăritorilor creştini!” Mi-a arătat apoi spre un
nor, şi am văzut mai multe sfeşnice albe arzând,
care începură să cadă la pământ, unele după altele,
cu zecile, cu sutele. Şi căzând la pământ, se stingeau prefăcându-se în praf şi cenuşă. După aceea
Stareţul mi-a zis: „Vino şi vezi!” Şi am văzut pe nori
şapte sfeşnice arzând. Şi am întrebat: „Ce înseamnă aceste sfeşnice căzătoare?” – „Aşa vor cădea în
erezie Bisericile Domnului, iar cele şapte sfeşnice
de pe nori sunt cele şapte Biserici Apostoleşti şi
Soborniceşti, care vor rămâne până la sfârşitul lumii.”
Stareţul mi-a arătat apoi în sus, şi atunci am văzut şi am auzit cântarea îngerilor. Ei cântau: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu!” Mulţime multă de norod înainta cu lumânări în mâini; cu feţe
radioase şi vesele. Erau acolo arhierei, monahi, monahii, şi un mare
număr de mireni, tineri, adolescenţi şi chiar copii. L-am întrebat pe
minunatul Stareţ: „Aceştia cine sunt?” – „Aceştia toţi au pătimit pentru Sfânta, Sobornicească şi Apostolească Biserică şi pentru sfintele
icoane!” L-am întrebat pe Marele Stareţ, dacă pot să mă alătur şi eu
la această procesiune?
Stareţul a răspuns: „E prea devreme pentru tine, mai rabdă, nu este
binecuvântare de la Domnul!”
Şi, am văzut iar un sobor de prunci, care au pătimit pentru Hristos
din pricina lui Irod regele şi au primit cununi de la Împăratul Ceresc.
Şi iarăşi am mers mai departe, şi am intrat într-o biserică impunătoare.
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Stareţul mi-a arătat apoi
în sus, şi atunci am văzut
şi am auzit cântarea îngerilor. Ei cântau: „Sfânt,
Sfânt, Sfânt este Domnul
Dumnezeu!” Mulţime
multă de norod înainta
cu lumânări în mâini; cu
feţe radioase şi vesele.
Erau acolo arhierei, monahi, monahii, şi un mare
număr de mireni, tineri,
adolescenţi şi chiar copii.
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Am vrut să-mi fac cruce, dar Stareţul m-a oprit: „Nu trebuie! Aici
e urâciunea pustiirii!” Această Biserică era tare mohorâtă. Pe masa
din altar – stea peste stea; în jur ardeau lumânări de smoală ce trosneau ca vreascurile; potirul era plin cu ceva rău mirositor; prescurile
însemnate cu stele; în faţa prestolului stătea un preot cu faţa cătrănită, iar sub prestol o femeie, roşie toată, cu stea în frunte, striga de
răsuna biserica: „Sunt liberă!” Doamne fereşte, ce grozăvie! Oamenii

După aceasta m-am uitat
şi am văzut o biserică.
Pe jos, de jur împrejur se
tăvăleau vrafuri de pomelnice. M-am aplecat,
vrând să le citesc, Stareţul însă mi-a zis: „Aceste
pomelnice zac de mulţi
ani şi preoţii le-au uitat:
nu le citesc, nu au timp,
iar cei răposaţi roagă să
fie pomeniţi!” Am întrebat: „Şi atunci, când vor
fi pomeniţi?” Stareţul a
răspuns: „Pentru ei îngerii se roagă!”

aceia începură să alerge ca nişte smintiţi în jurul prestolului, să strige,
să şuiere, să bată din palme şi să cânte cântece dezmăţate.
Şi deodată a străfulgerat, s-a auzit bubuitul unui tunet năprasnic,
pământul s-a cutremurat, şi biserica s-a prăbuşit: şi femeia, şi oamenii aceia, şi preotul – s-au prăvălit cu toţii în adâncul beznei – în
abis. Doamne fereşte şi apără, ce grozăvie! Am privit înapoi. Stareţul
se uita la ceva, m-am uitat şi eu. „Părinte, spune-mi, ce-i cu această
înfricoşătoare biserică?” – „Aceştia sunt „cetăţenii cosmosului”, ereticii, cei ce au părăsit Sfânta şi Soborniceasca Biserică şi au acceptat
înnoirile, care sunt lipsite de harul lui Dumnezeu: într-o astfel de
biserică nu se posteşte şi nu poţi să te împărtăşeşti!” M-am înfricoşat, zicând: „Doamne, vai nouă, ticăloşilor – moarte!” Stareţul
m-a liniştit însă, spunându-mi: „Nu te scârbi, ci roagă-te!” Şi iată, am
văzut o mulţime de oameni care se târau chinuiţi de o sete cumplită,
iar în frunte aveau stele. Când ne-au zărit, au început să strige: „Sfinţi
Părinţi, rugaţi-vă pentru noi. Tare greu ne este, însă nu putem să ne
rugăm. Taţii şi mamele noastre nu ne-au învăţat Legea lui Dumne-
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zeu. N-avem nici numele lui Hristos, n-am primit Sfântul Mir, nici pe Duhul Sfânt, iar semnul
crucii l-am refuzat!”
Şi au început să plângă.
L-am urmat pe Stareţul, care mi-a făcut semn
cu mâna: „Vino şi vezi!” Şi am văzut un munte
de trupuri neînsufleţite, mânjite cu sânge. M-am
speriat foarte şi l-am întrebat pe Stareţ: „Ale cui
sunt trupurile acestea?” „Acestea sunt trupurile
din cinul monahicesc, care au refuzat să primească pecetea antihristică şi au suferit pentru credinţa lui Hristos, pentru Biserica Apostolească. Pentru asta s-au învrednicit de sfârşit
mucenicesc, murind pentru Hristos. Roagă-te
pentru robii lui Dumnezeu!”
Deodată Stareţul s-a întors spre nord, făcândumi semn cu mâna. M-am uitat şi am văzut un
palat împărătesc. În jurul lui alergau câini, fiare turbate, şi scorpioni ce se căţărau, zbierau, îşi
înfigeau colţii. Iar pe tron l-am văzut şezând pe
Ţar. Cu faţa palidă, plină de bărbăţie, citea rugăciunea lui Iisus. Brusc, a căzut mort. Coroana
s-a rostogolit. Unsul lui Dumnezeu a fost călcat
în picioare de fiare. M-am îngrozit şi am plâns
amarnic. Stareţul mi-a pus mâna pe umărul
drept: îl văd pe Nicolai II – în linţoliu alb. Pe cap
– o cunună de rămurele înfrunzite; cu faţa palidă, însângerată, la gât purta o cruce de aur. Şoptea încetişor o rugăciune, pe urmă mi-a zis cu
lacrimi în ochi: „Părinte Ioane, roagă-te pentru
mine. Spune-le tuturor pravoslavnicilor creştini, că am murit curajos, ca un Ţar – mucenic
pentru credinţa lui Hristos şi Biserica Dreptmăritoare. Spune-le păstorilor apostoleşti să
slujească o panihidă frăţească pentru mine, păcătosul. Să nu căutaţi mormântul meu!”
Apoi totul a dispărut în ceaţă. Am plâns mult
şi m-am rugat pentru Ţarul – mucenic. De frică îmi tremurau mâinile şi picioarele. Stareţul a
rostit: „Voia lui Dumnezeu! Roagă-te şi spunele la toţi să se roage!... Vino şi vezi!” Şi iată, am
văzut zăcând o sumedenie de oameni morţi de
foame, unii rodeau iarbă şi verdeaţă. Cadavrele
altora erau sfâşiate de câini şi o duhoare oribilă
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umplea tot locul.
Doamne, nu mai au oamenii credinţă! Din
gura lor ies cuvinte de hulă, pentru asta vine
mânia lui Dumnezeu! Şi iată, am văzut o movilă înaltă de cărţi şi printre ele se târau nişte
viermi ce răspândeau o duhoare insuportabilă. L-am întrebat pe Stareţ, ce fel de cărţi erau
acelea? – „Cărţi ateiste, hulitoare de Dumnezeu,
care-i vor sminti pe toţi creştinii prin învăţături
străine!” Dar, îndată ce Stareţul s-a atins cu toiagul de cărţi, ele s-au aprins şi vântul a împrăştiat
cenuşa.
După aceasta m-am uitat şi am văzut o biserică. Pe jos, de jur împrejur se tăvăleau vrafuri
de pomelnice. M-am aplecat, vrând să le citesc,
Stareţul însă mi-a zis: „Aceste pomelnice zac de
mulţi ani şi preoţii le-au uitat: nu le citesc, nu
au timp, iar cei răposaţi roagă să fie pomeniţi!”
Am întrebat: „Şi atunci, când vor fi pomeniţi?”
Stareţul a răspuns: „Pentru ei îngerii se roagă!”
Am mers, deci, mai departe, şi Stareţul mergea
aşa de repede, încât de-abia reuşeam să mă ţin
după el.
„Vino şi vezi!” – a spus Stareţul. Şi am văzut o
masă mare de oameni, gonită din urmă de nişte
draci urâcioşi, care-i băteau cu pari, cu furci şi
cu căngi. L-am întrebat pe Stareţ: „Aceştia cine
sunt?”
Stareţul a răspuns: „Aceştia sunt cei ce s-au lepădat de sfânta credinţă şi de Biserica Apostolească şi Sobornicească şi au schimbat credinţa”. Erau acolo preoţi, monahi şi monahii, mireni
care au nesocotit Taina cununiei, beţivi, hulitori
de Dumnezeu, clevetitori. Feţele lor erau straşnice, iar din gură ieşea o duhoare respingătoare. Lovindu-i fără milă, demonii îi mânau într-o
prăpastie îngrozitoare, din care izbucneau flăcări
sulfuroase cu miros greu. M-am înspăimântat
foarte şi mi-am făcut semnul crucii: „Izbăveştene, Doamne, de aşa soartă!”
Şi iată, am văzut o masă de oameni, tineri şi bătrâni, îmbrăcaţi în straie ciudate, cărând o stea
imensă în cinci colţuri; la fiecare colţ atârnau
câte doisprezece draci; în centru, satana însuşi

sta proţăpit cu nişte coarne zdravene, cu căpăţâna de paie, iar din gură îi curgeau balele veninoase peste norod de-a valma cu cuvintele: „Sculaţi
voi cei pecetluiţi cu blestemul...” Imediat s-a prezentat un cârd de draci, punându-le la toţi peceţile: pe frunte şi la mâna dreaptă. L-am întrebat
pe Stareţ: „Asta ce-nseamnă?” – Acestea sunt

peceţile Antihristului”. Mi-am făcut semnul crucii şi l-am urmat pe Stareţ. Deodată el s-a oprit
arătând cu mâna spre răsărit. Şi iată, am văzut
un Sobor mare de oameni cu chipurile vesele, cu
cruci în mână, pretutindeni – lumânări aprinse;
în mijloc se afla un prestol înalt, alb ca zăpada:
pe prestol – Crucea şi Evanghelia, deasupra prestolului în aer – o coroană împărătească de aur.
Pe coroană era scris cu litere aurite: „Pentru puţină vreme”. În jurul prestolului stăteau patriarhii, episcopii, preoţii, monahii, monahiile, mirenii. Toţi cântau: „Slavă lui Dumnezeu în Ceruri
şi pe pământ pace!”
De bucurie mi-am făcut semnul crucii, mulţu-
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mindu-i lui Dumnezeu pentru toate! Deodată
Stareţul a făcut un semn cu crucea în sus de trei
ori şi am văzut o grămadă de cadavre zăcând în
sânge omenesc, iar pe deasupra zburau îngerii,
luând sufletele celor ucişi pentru cuvântul lui
Dumnezeu şi cântând: „Aliluia!” Mă uitam şi
plângeam amarnic. Stareţul m-a luat de mână,
poruncindu-mi să nu plâng: „Voia lui Dumnezeu! Domnul nostru Iisus Hristos a pătimit,
vărsându-şi preacuratul Său sânge pentru noi.
Aşa şi cei ce nu vor primi pecetea Antihristului
– toţi îşi vor vărsa sângele, dobândind mucenicia
şi luând cununa cerească!”
Stareţul s-a rugat mai apoi pentru robii lui
Dumnezeu şi a arătat spre răsărit. Se împliniră
cuvintele proorocului Daniel despre „urâciunea
pustiirii.”
Şi iată, am văzut desluşit cupola templului de la
Ierusalim.
Sus, pe cupolă, era înfiptă steaua. În interiorul
templului se înghesuiau milioane de noroade,
şi încă mai încercau să pătrundă înăuntru. Am
vrut să-mi fac semnul crucii, dar Stareţul m-a
oprit zicând: „Aici este urâciunea pustiirii!” Am
intrat şi noi în templu. Era plin de lume: am văzut tronul, peste tot ardeau lumânări de seu; pe
tron sta imperatorul în porfiră de culoare stacojie; pe cap avea coroană de aur cu stea. L-am
întrebat pe Stareţ: „Cine este acesta?” El a răspuns: „Antihristul!” De statură înaltă, cu ochii
ca jăratecul, cu sprâncenele negre, cu cioc, fioros la faţă, viclean, perfid, straşnic.
Sta cocoţat pe tron cu mâinile întinse către popor, iar la degete avea gheare ca de tigru şi răcnea: „Eu sunt imperatorul şi Dumnezeul şi stăpânitorul. Cine nu va primi pecetea mea, aceluia-moarte!” Toţi au căzut la pământ şi i s-au închinat, iar el a început să le pună peceţi pe frunte
şi pe mâini, ca să primească pâine şi să nu moară
de foame şi sete. Între timp, slugile Antihristului
au adus câţiva oameni cu mâinile legate, ca să-i
silească să i se închine. Dar ei au zis: „Noi suntem creştini, şi credem în Domnul nostru Iisus
Hristos!”Antihristul într-o clipă le-a tăiat cape-

tele şi s-a vărsat sânge creştinesc. După aceea l-au adus la tronul Antihristului pe un tânăr, ca să i se închine lui, dar tânărul a strigat cu
glas tare: „Eu sunt creştin, cred în Domnul nostru Iisus Hristos, iar
tu eşti trimisul şi sluga satanei!” – „La moarte!” – a răcnit Antihrist.
Iar cei ce primiseră pecetea, cădeau la pământ şi se închinau lui.
Deodată s-a auzit un tunet, au strălucit mii de fulgere, lovind cu săgeţi de foc în slugile Antihristului. O săgeată uriaşă a strălucit fulgerător şi o vâlvătaie de foc a căzut drept în capul
Antihristului, coroana s-a făcut ţăndări: milioane
de păsări zburau sfâşiindu-i pe slujitorii Antihristului cu ciocurile lor. Am simţit cum Stareţul m-a
luat de mână şi am mers mai departe. Şi am văzut
iar mult sânge creştinesc. Atunci mi-am amintit
de cuvintele Sfântului Ioan Teologul din Apocalipsă: „şi va fi sânge... până la zăbalele cailor!”
Doamne Dumnezeule, mântuieşte-mă! Şi am
văzut îngerii zburând şi cântând: „Sfânt, Sfânt,
Sfânt este Domnul Dumnezeu!”
Stareţul a privit înapoi şi a zis: „Nu te mâhni, sfârşitul lumii este aproape! Roagă-te lui Dumnezeu.
Domnul este milostiv cu robii Săi.”
Timpul era pe sfârşite. Stareţul a arătat spre răsărit, apoi a căzut în genunchi, rugându-se: m-am
rugat şi eu cu el. După aceea Stareţul începu să se
desprindă cu repeziciune de la pământ, înălţându-se spre cer: de-abia atunci mi-am amintit că
nu ştiam cum îl cheamă, şi am strigat: „Părinte,
care îţi este numele?” – „Serafim de Sarov!” –
răspunse blând Stareţul: „Să scrii tot ce-ai văzut pentru creştinii pravoslavnici!”
Deodată, deasupra capului a răsunat parcă un clopot imens şi, auzindu-i dangătul m-am trezit.
„Doamne, blagosloveşte şi ajută-mă cu rugăciunile Marelui Stareţ!
Tu mi-ai descoperit această vedenie cerească mie, păcătosului Tău
rob Ioan, protoiereul din Kronştadt!
Această remarcabilă „Descoperire cerească...” a protoiereului Ioan
din Kronştadt, marele purtător de duh şi închinător al Ţării Ruseşti
a circulat vreme îndelungată în manuscris, fiind copiată şi răspândită
de către credincioşi.
În anii de restrişte ea a slujit creştinilor prigoniţi drept mângâiere şi
consolare.
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Stareţul s-a rugat mai
apoi pentru robii lui
Dumnezeu şi a arătat
spre răsărit. Se împliniră
cuvintele proorocului
Daniel despre „urâciunea
pustiirii.”
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Ecumenismul şi provocările
contemporane

CATEHEZE

Întrebări şi răspunsuri despre ecumenism
de Ioan Vlăducă

De ce ecumenismul îi „prinde”
aşa de uşor pe oamenii din zilele
noastre?
Din cauza slăbirii vieţii duhovniceşti.
Cuviosul Paisie Aghioritul spune că „astăzi cei mai mulţi oa
meni nu au gustat bucuria jertfirii şi nu iubesc osteneala. Au
intrat trândăvia, căpătuiala şi
multul confort. Lipseşte mărimea de suflet, jertfirea”.1
„Astăzi există un duh căldicel, deloc bărbăţie, deloc jertfă.
Toate le-au prefăcut cu logica
stricată de azi”.2
„În epoca noastră, din păcate,
oamenii nu vor să-şi taie patimile lor, voia lor, nu primesc sfaturi. Pe
lângă asta, vorbesc cu obrăznicie şi alungă harul lui Dumnezeu. Şi
după aceasta, oriunde ar sta omul, nu poate spori deoarece primeşte
înrâuriri diavoleşti”.3
Mintea întunecată de patimi nu poate distinge sensurile fine din
cugetarea dogmatică a Sfinţilor Părinţi. Patimile împiedică simţirea
duhovnicească.
Învăţământul teologic de astăzi este mai mult raţionalist decât
1 Cu durere şi dragoste pentru omul contemporan, Schitul Lacu, Sf. Munte Athos, 2000, p. 220
2 ibidem, p. 225.
3 ibidem, p. 43.

duhovnicesc. Studenţii provin din licee şi şcoli în care învăţământul
a avut o influenţă negativă asupra lor. Întregul învăţământ actual se
bazează pe principii neortodoxe. „Scopul lor este acum să depărteze pe copii de Biserică. Îi otrăvesc, îi molipsesc cu diferite teorii, le
clintesc credinţa. Îi împiedică de la bine, ca să-i netrebnicească. Îi distrug de mici.”4 Televiziunea are şi ea un efect negativ foarte puternic.
Există vreo legătură între televiziune şi ecumenism?
Da. În primul rând, televiziunea actuală favorizează iubirea de slavă deşartă, iubirea
de avuţie materială şi patimile
trupeşti. Un om cuprins de
aceste patimi va fi o victimă
uşoară a ecumenisnului. Acolo
unde este comoara lui va fi şi
inima lui. Un astfel de om nu
are duh de jertfă. Nu este în
stare să apere dreapta credinţă
cu preţul vieţii sale.
În al doilea rând, televiziunea
actuală are orientare ecumenistă, contribuind astfel la formarea unor concepţii ecumeniste. Sub
pretextul păcii şi al iubirii se trece uşor peste aspectele dogmatice.
În al treilea rând, televiziunea produce o slăbire intelectuală şi spirituală. „Vizionarea TV slăbeşte mult controlul intern al atenţiei, capacitatea tinerilor de a-şi susţine sau concentra atenţia până
la finalizarea activităţii desfăşurate şi, practic, deprinde creierul să
răspundă automat la stimulii externi cultivând o atitudine mentală
pasivă.”5 „Copiii nu mai pot urmări cu atenţie o prezentare obişnuită,
iar profesorii nu ştiu ce să mai facă pentru a le captiva şi a le menţine
această putere a minţii, fără de care nicio activitate, fie ea de învăţare sau de alt tip nu se poate desfăşura.”6 „Toate studiile privitoare la
efectele televiziunii, fie că se referă la copii, fie la adulţi, constată că
vizionarea este un factor important în generarea unui comportament
pasiv. Proporţional cu timpul dedicat vizionării, se poate constata
o micşorare a vigilenţei generale. De asemenea, se înregistrează o
scădere vizibilă a perseverenţei, a voinţei şi dispoziţiei de a urmări
activ rezolvarea unei probleme.”7 În gimnaziu apar dificultăţi în înţe4 ibidem, p. 278.
5 Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Ed. Evanghelismos, Fundaţia Tradiţia Românească, 2005, p. 79.
6 ibidem, p. 71.
7 ibidem, p. 80.

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

53

C

AT I T U D I N I

Proporţional cu timpul
dedicat vizionării, se
poate constata o micşorare a vigilenţei generale.
De asemenea, se înregistrează o scădere vizibilă
a perseverenţei, a voinţei
şi dispoziţiei de a urmări
activ rezolvarea unei probleme.” În gimnaziu apar
dificultăţi în înţelegerea
lecturii şi în exprimarea
ideilor.

legerea lecturii şi în exprimarea ideilor. Ca efect
al vizionării TV „în liceu, dificultăţile de limbă
continuă să se arate în chestiuni subtile precum:
planificarea, succesiunea şi organizarea ideilor,
clasificarea, diferenţierea nuanţată a conceptelor, înţelegerea raporturilor dintre cauză şi efect,
raţionament matematic şi ştiinţific, înţelegerea
relaţiilor dintre idei în timpul citirii, exprimarea
directă şi cu acurateţe a ideilor, reflecţia interioară etc.”8
Un om cu comportament pasiv, cu dificultăţi
în organizarea şi exprimarea ideilor, incapabil
de o diferenţiere nuanţată a conceptelor, un
om cu vigilenţă şi perseverenţă scăzută, nu va
fi în stare să sesizeze ereziile fine şi să organizeze un plan de rezistenţă ortodoxă. Nu va fi
în stare să apere dreapta credinţă cu preţul vieţii
lui.
Din aceste trei aspecte deducem că televiziunea
favorizează foarte mult ecumenismul.
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Mulţi oameni de altă credinţă fac fapte bune. Cu ei
ce se va întâmpla?
Dumnezeu ştie ce se va întâmpla cu ei. Dar noi
ştim de la Sfinţii Părinţi că cel ce vrea să se mântuiască trebuie să aibă şi dreaptă credinţă şi fapte
bune.
Sfântul Paisie de la Neamţ spune foarte clar:
„Dumnezeu Preamilostivul, prin credinţa ortodoxă şi fapte bune, şi darul Său, lucrează mân-

Ce caracteristici au ereziile în vremea noastră?
„Este quasi unanim recunoscut că epoca globalizării este şi o epocă a confuziei şi relativizării
principiilor şi valorilor. De la această relativizare
nu face excepţie nici valoarea de adevăr religios.
Astfel, astăzi, se creează un mediu destul de propice proliferării ereziilor. Învăţăturile eretice îşi
schimbă cu uşurinţă masca sub care apar, fără a
înceta să rămână la statutul de imitaţii şi surogat al adevărului credinţei în Hristos. În epoca
actuală, ereziile aplică tot mai frecvent tactica
adaptării aparente la mediul spiritual în care vor
să se implanteze. Capacitatea adaptabilităţii cameleonice este favorizată de concepţiile şi mentalităţile propagate pe diverse căi în noua epocă.
[…] În epoca globalizării, reprezentanţii şi adepţii ereziilor, în general, invocă tot mai insistent
dreptul la libera circulaţie a ideilor şi la libertate
religioasă.”9

tuirea sufletelor creştinilor ortodocşi. Credinţa
ortodoxă este aceea pe care o ţine Una Sfântă
Sobornicească şi Apostolicească Biserică a Răsăritului, iar fără ea, adică fără credinţa ortodoxă, nicidecum nu este cu putinţă nimănui
a se mântui. Credinţa ortodoxă fără fapte bune
moartă este, precum şi faptele cele bune fără credinţa ortodoxă sunt moarte. Iar cel ce vrea să se
mântuie, trebuie să unească întotdeauna credinţa ortodoxă cu faptele cele bune şi să aibă fapte
bune întru credinţa ortodoxă.”10
Sf. Ierarh Ignatie Briancianinov spune că „Ortodoxia este învăţătura Sfântului Duh, dată de
Dumnezeu oamenilor spre mântuire. Unde nu
este Ortodoxie, acolo nu este mântuire.”11
Sfântul Teodosie de la Pecerska spune: „Numai
cel ce trăieşte în Credinţa Ortodoxă îşi va
mântui sufletul.”12

8 ibidem, p. 95.
9 Pr. prof. dr. Ion Chivu, A XVI-a Consfătuire Panortodoxă a Reprezentanţilor Ortodoxiei, Prokopion-Evia, Grecia, 1-4 noiembrie 2004,
Biserica Ortodoxă Română, Buletinul Oficial al Patriarhiei Române,
anul CXXII, nr. 9-12, septembrie- decembrie, 2004, p. 413.

10 Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, vol I, 1998.
11 Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov, Predici la Triod şi Penticostar, Ed.
Sophia, Bucureşti, 2003, p. 99.
12 cf. preot Vasile Sorescu, Biserica Ortodoxă stâlp şi temelie a Adevărului, Ed. Credinţa Strămoşească, 2002, p.113.

În Proloage, la 20 septembrie, găsim scris despre Sfântul Mare Mucenic Eustatie (+120). El era un om bogat şi împreună cu femeia
lui, deşi erau păgâni, erau foarte milostivi spre săraci. Fiind odată
la vânătoare, Plachida (că aşa se numea el înainte de Botez), a văzut
între coarnele unui cerb strălucind cinstita Cruce, iar pe dânsa chipul
lui Hristos. Şi a auzit un glas venind de la Cruce şi zicând: „Pentru ce
mă goneşti, Plachida? Eu sunt Hristos. Mergi la unul din preoţii Mei
creştini şi el îţi va arăta calea pe care s-o urmezi.”
Şi s-au botezat, el şi toată familia lui. Iar mai târziu, nevrând ei a se lepăda de Hristos, au fost arşi
de vii, pe vremea tiranului împărat Adrian (117138). De aici vedem că Dumnezeu nu i-a lăsat în
păgânism, ci i-a îndrumat spre credinţa creştină şi
spre Sfântul Botez. Deşi aveau fapte bune, le era
de trebuinţă şi credinţa creştină.
Dar Domnul i-a spus lui Plachida: „Eu sunt Hristos.
Mergi la unul din preoţii mei creştini şi el îţi va arăta
calea pe care s-o urmezi.” L-a îndrumat spre unul din
preoţii creştini. De unde ştim că s-a referit la un preot
creştin ortodox?
Era înainte de anul 120. Pe atunci nu existau nici
protestanţi, nici romano-catolici, nici monofiziţi.
Este evident că s-a referit la un preot creştin ortodox. Biserica Ortodoxă este unica Biserică întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos.
Atunci de ce există mai multe Biserici?
Nu există mai multe Biserici. Biserica este „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească” aşa cum mărturisim în Crezul alcătuit la primele două Sfinte Sinoade Ecumenice.
Sfântul Iustin Popovici ne învaţă astfel: „Dat fiind că Domnul
Hristos nu poate avea mai multe trupuri, în El nu pot fi mai multe
Biserici.”13
Sfântul Lavrentie de Cernigov spune că „Una este doar Biserica Ortodoxă Sobornicească şi Apostolească, celelalte ce se numesc biserici
nu sunt Biserici, ci sămânţă stearpă a diavolului în lanul de grâu al
lui Hristos.”14

13 Sfântul Iustin Popovici, Biserica Ortodoxă şi ecumenismul, 2002, p. 41.
14 Viaţa, învăţăturile şi minunile Sfântului Lavrentie de la Cernigov, Ed. Credinţa strămoşească,
2003, p. 179.

ia
aț
nd
Fu rvu
ht â
ig P
yr tin
op Jus

55

C

AT I T U D I N I

Un om cu comportament
pasiv, cu dificultăţi în
organizarea şi exprimarea ideilor, incapabil de
o diferenţiere nuanţată
a conceptelor, un om cu
vigilenţă şi perseverenţă
scăzută, nu va fi în stare
să sesizeze ereziile fine şi
să organizeze un plan de
rezistenţă ortodoxă.
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Încercări de maghiarizare a
românilor ardeleni prin
Biserica Greco-Catolică

MĂRTURII

Episcopia Greco-Catolică de Hajdudorog
şi consecinţele ei în istoria românilor
din Ardeal şi Ungaria
de ieromonah Eftimie Mitra
Moto: „Din ziua în care catolicii
s-au făcut complicii unei acţiuni
îndreptate contra neamului românesc, ei au pierdut orice drept
la simpatiile noastre; ei ne sunt
deopotrivă cu păgânii şi cu cei
fără de lege” Mihai Eminescu
(în ziarul „Timpul” din 1883 –
L.R. 1936, pg. 65).
Noţiuni preliminarii

După cucerirea Ardealului de
către Habsburgi, Casa Imperială încerca să recupereze numărul catolicilor trecuţi la protestantism, prin ruperea unei
părţi însemnate din Biserica Ortodoxă. În acest scop, coroana de
la Viena a desfiinţat Mitropolia Ortodoxă de la Alba-Iulia (care
administra canonic întreaga Transilvanie) înlocuind-o cu o episcopie catolică. Deoarece românii ardeleni erau refractari în faţa catolicismului, împăraţii austrieci, au hotărât că această nouă episcopie
catolică ar trebui să pară, românească; membrii ei să fie români, dar,
canonic şi administrativ să fie subordonaţi Episcopiei Romano-Catolice Maghiare de Esztergom (Strigoniu). Această nouă episcopie
a luat fiinţă abuziv (prin complicitatea lui Atanasie Anghel) în perioada 1968-1700, având denumirea: de „Biserica Greco-Catolică” sau
„Biserica Română Unită cu Roma”. Prin acest „hibrid” politico-religios, se încerca crearea unor confuzii între românii din Ardeal, după

cum reiese din însăşi denumirea atribuită. Ulterior, s-au înfiinţat şi
alte episcopii greco-catolice în Ardeal.
În 1850 are loc la Esztergom o conferinţă a episcopilor romano-catolici şi greco-catolici, în urma căreia episcopatul catolic din Ungaria cere împăratului Francisc Iosif I să ridice episcopia la rangul de
mitropolie. Cererea a fost susţinută şi de guvernul imperialist de la
Viena. Trei ani mai târziu, la 26 noiembrie 1853, se emite bula papală „Ecclesiam Christi”, prin care se
înfiinţează o nouă „provincie mitropolitană de Alba-Iulia şi Făgăraş”, cu
reşedinţa la Blaj, cuprinzând trei
episcopii sufragane: Oradea, Lugoj
şi Gherla. Prin această bulă papală,
noua mitropolie era scoasă de sub
episcopia de Esztergom şi subordonată direct episcopului Romei,
pierzându-şi astfel şi puţina autonomie pe care o avea. Încercările unor
clerici şi intelectuali greco-catolici
de a recâştiga autonomia Bisericii
Greco-Catolice din Transilvania au
fost zadarnice.
După instaurarea dualismului austro-ungar (1867), cercurile politice maghiare au făcut demersuri pentru dobândirea unei autonomii
catolice maghiare, independentă faţă de noul stat. Această Biserică
„Autonomă Ungară” includea şi Biserica Română Unită cu Roma
din Ardeal. Scopul urmărit era evident: maghiarizarea românilor
greco-catolici. Mulţi clerici şi intelectuali greco-catolici s-au împotrivit acestor maşinaţiuni diplomatice, au depus petiţii şi memorii,
fără ca cineva să ţină seama de doleanţele lor. În urma unor tulburări iscate în sânul Bisericii Greco-Catolice, de teama unei reveniri
în masă la ortodoxie, autorităţile maghiare n-au mai forţat lucrurile.
Această „operă” politico-religioasă s-a încheiat la 1918, odată cu eliberarea Ardealului de sub imperiul austro-ungar.
Introducere-generalităţi

În cele ce urmează ne vom referi la Episcopia Greco-Catolică Maghiară de Hajdudorog: cum s-a înfiinţat, care au fost credincioşii, dar
mai cu seamă, cine a înfiinţat-o şi cu ce scop, consecinţele etc.
Pentru a înţelege contextul înfiinţării episcopiei, amintim că acest orăşelul Hajdudorog se află la nord de localitatea Debreţin, în câmpia
Tisei, locuit în cea mai mare parte de români şi ruteni. Rutenii, uniţi
cu Roma, treptat i-au atras şi pe români la uniatism, dirijându-i spre
Episcopia Greco-Catolică de Muncaci (azi Mukacevo, în Ukraina).
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Mulţi clerici şi intelectuali greco-catolici s-au
împotrivit acestor maşinaţiuni diplomatice, au
depus petiţii şi memorii,
fără ca cineva să ţină
seama de doleanţele lor.
În urma unor tulburări
iscate în sânul Bisericii
Greco-Catolice, de teama unei reveniri în masă
la ortodoxie, autorităţile
maghiare n-au mai forţat
lucrurile. Această „operă”
politico-religioasă s-a
încheiat la 1918, odată
cu eliberarea Ardealului
de sub imperiul austroungar.
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Atât rutenii, cât şi românii, erau izolaţi (geografic) de conaţionalii lor, ceea ce a dus, în timp, la maghiarizarea lor prin Biserică.
Faza iniţială

Preoţii greco-catolici
maghiarizaţi, cu sprijinul
autorităţilor maghiare,
intenţionează crearea
unei episcopii greco-catolice maghiare la Hajdudorog, dar nu reuşesc.
Împăraţii austrieci se
temeau de o reacţie a
românilor în zonă, ceea
ce putea aduce o slăbire
şi mai mare a imperiului
(în acea perioadă Imperiul Habsburgic pierduse
teren).

În secolul XVIII, pentru rutenii maghiarizaţi, preotul Andrei Bacinski (Endre Bacsinsky) traduce din slavonă în maghiară cărţi de
slujbă. După ce ajunge episcop la Muncaci, el îndeamnă pe Prof.
Kricsfalusi Gyorgy să traducă şi Liturghia Sfântului
Ioan Gură de Aur. Astfel, treptat, limba maghiară a
fost introdusă în cultul greco-catolic. Ulterior şi alţi
clerici maghiari au contribuit la ,,dezvoltarea culturală” a românilor greco-catolici de la Hajdudorog prin
traducerea cărţilor din slavonă şi latină, în maghiară.
De Episcopia de Muncaci aparţineau un număr mare
de parohii româneşti, greco-catolice din nordul Ardealului (Satu-Mare, Maramureş...). Episcopul Endre Bacsinsky (1772-1809) mută sediul de la Muncaci la Ungvar (Ujdorog), păstrând în continuare
jurisdicţia parohiilor greco-catolice, româneşti din
nordul Ardealului. Abia în 1853, după înfiinţarea
eparhiei de Gherla, 72 dintre parohii trec sub administrarea canonică a acesteia.
Preoţii greco-catolici maghiarizaţi, cu sprijinul autorităţilor maghiare, intenţionează crearea unei episcopii greco-catolice maghiare la Hajdudorog, dar nu
reuşesc. Împăraţii austrieci se temeau de o reacţie a
românilor în zonă, ceea ce putea aduce o slăbire şi mai mare a imperiului (în acea perioadă Imperiul Habsburgic pierduse teren).
La un an după formarea dualismului austro-ungar, în zilele de 1617 februarie 1868, are loc la Hajdudorog un congres al tuturor greco-catolicilor maghiarizaţi (20 de preoţi şi 220 deputaţi din rândul
laicilor), reprezentanţi ai judeţele Szabolcs, Bihor, Zenplen, Bereg,
Maramureş, Abauj-Torna, Cenad şi Satu-Mare. În urma congresului se fac demersuri către autorităţile laice şi bisericeşti prin care
se cere ,,dreptul de a avea” o episcopie greco-catolică maghiară cu
reşedinţa la Hajdudorog, cu limbă liturgică maghiară. Împăratul
Francisc Iosif I a însărcinat pe preşedintele Consiliului de Miniştri
prim-ministru, contele Andrasy Gyula, să se ocupe de această problemă. Contele Andrasy le-a promis tot sprijinul, ţinând seamă că e
vorba şi de o ,,chestiune naţională”.
Autorităţile maghiare au intuit că prin crearea unei eparhii grecocatolice maghiare se încurajează noi reacţii naţionaliste ale românilor
şi rutenilor din zonă. Totuşi, cinci ani mai târziu, în 1873, ia fiinţă
,,Vicariatul greco-catolic de la Hajdudorog” unde se începuse intro-

ducerea limbii maghiare în cult. Primul vicar a fost numit (în 1878)
canonicul Danilovics Janos, care a tipărit cărţi de cult în maghiară:
Liturghier, Evanghelier, Apostol, Molitfelnic...
Noul Vicariat era subordonat Arhiepiscopiei de Esztergom şi avea
în componenţă 33 de parohii luate de sub administraţia episcopiei
de la Muncaci. Greco-catolicii maghiari din Hajdudorog insistă pentru înființarea unei episcopii maghiare, făcând în continuare demersuri (1881 şi 1896). În 1896, la
26 iunie, are loc o mare acţiune
,,patriotică” culminând cu o Liturghie greco-catolică în limba
maghiară, oficiată la biserica
Universităţii din Budapesta.
Papa Leon III condamnă săvârşirea slujbelor de rit grec în
limba maghiară, considerându-le ,,inovaţii periculoase” ce
pot stârni contrareacţii.
Doi ani mai târziu, în 20 iunie 1898, la Budapesta, se formează ,,Consiliul maghiarilor
catolici de rit grecesc, din Ungaria”. Are peste 40 de membri
şi este condus de senatorul Szabo Jeno. Se organizează pelerinaje
la Roma, împreună cu episcopii greco-catolici maghiarizaţi şi se
depun memorii papei Leon, prin care se cere din nou introducerea limbii maghiare în cult. Memoriile erau semnate de 11.358 de
credincioşi din 134.527 existenţi în cele 113 parohii greco-catolice.
Alături de semnături şi două hărţi cu satele unde sunt greco-catolici
maghiarizaţi. La pelerinaj au participat peste 400 de preoţi şi mireni,
dintre care niciun român.
Impresionanta acţiune a fost respinsă de papa Leon III. Văzând că
nu reuşeşte introducerea limbii maghiare în cult, Szabo Jeno încearcă o altă cale prin înfiinţarea, întâi, a unei episcopii greco-catolice
maghiare ca, mai apoi, prin aceasta, să se poată introduce şi slujirea
în limba maghiară.
Înființarea episcopiei – etape premergătoare

În 1911, Camera Deputaţilor şi Casa Magnaţilor din Ungaria aprobă înfiinţarea unei episcopii greco-catolice maghiare pe teritoriul
Ungariei. Guvernul de la Budapesta insistă în acest sens pe lângă
Vatican, oferindu-şi tot sprijinul material. Reprezentanţii AustroUngariei de pe lângă Vatican ameninţă că, dacă nu se aprobă de către
papă o episcopie greco-catolică maghiară, vor rupe legăturile diplo-
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Impresionanta acţiune
a fost respinsă de papa
Leon III. Văzând că nu
reuşeşte introducerea
limbii maghiare în cult,
Szabo Jeno încearcă o altă
cale prin înfiinţarea, întâi,
a unei episcopii grecocatolice maghiare ca, mai
apoi, prin aceasta, să se
poată introduce şi slujirea
în limba maghiară.
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Întrunită la 9 noiembrie 1911 la Budapesta,
conferinţa episcopilor
romano-catolici şi grecocatolici de pe teritoriul
Ungariei de atunci s-a
exprimat favorabil întemeierii noii episcopii.
Printre cei prezenţi erau
şi ierarhii uniţi români.
Aceştia şi-au exprimat
acordul cu condiţia să nu
fie luate parohii din cele
păstorite de ei.
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matice, prin denunţarea Concordatului.
Constrâns, episcopul Romei a cerut ierarhilor catolici din Ungaria
rapoarte şi explicaţii pe această temă. Întrunită la 9 noiembrie 1911
la Budapesta, conferinţa episcopilor romano-catolici şi greco-catolici
de pe teritoriul Ungariei de atunci s-a exprimat favorabil întemeierii
noii episcopii. Printre cei prezenţi erau şi ierarhii uniţi români. Aceştia şi-au exprimat acordul cu condiţia să nu fie luate parohii din cele
păstorite de ei. În aceeaşi zi, hotărârea a fost transmisă Romei şi, abia în ziua următoare, ierarhii grecocatolici români au aflat că, de fapt, noii episcopii
maghiare i se vor ataşa şi parohii din diecezele româneşti (sub motivul întrunirii numărului necesar
de credincioşi).
În ianuarie anul următor, 1912, guvernul maghiar
convoacă o întrunire la Budapesta, la care participă
ierarhii catolici, între care şi doi români uniţi: Dimitrie Radu de la Oradea şi Vasile Hosu de la Gherla.
La conferinţă s-a discutat despre înfiinţarea episcopiei greco-catolice maghiare de la Hajdudorog. Cu
acest prilej, ierarhii români sunt înştiinţaţi oficial că
noua episcopie maghiară va avea în administraţie parohii greco-catolice româneşti din diecezele Oradiei,
Blajului, Gherlei... Ierarhii români protestează, dar
nu sunt ascultaţi. Reprezentantul nunţiului apostolic de la Viena îi dă mitropolitului român unit de la
Blaj, termen de 8 zile pentru a se pronunţa în vederea
anexării parohiilor româneşti la noua episcopie maghiară. Practic, au
fost puşi într-o situaţie din care nu mai puteau ieşi: un dictat.
Papalitatea, pusă într-o situaţie delicată, pe de o parte risca să rupă
Concordatul cu austriecii şi pe de altă parte, risca să stârnească tulburări prin care să piardă credincioşi greco-catolici români. Pentru
a-i potoli pe nemulţumiţi, a uzat de diplomaţia cardinalilor săi. Astfel, cardinalul Marino Rampolla, într-o discuţie cu ierarhii români
uniţi, a încercat să le explice că ştie despre încercările de maghiarizare a greco-catolicilor români şi regretă, spunând că: ,,Au intervenit
factori extremi care l-au determinat pe Sfântul Părinte să-şi rezerve sieşi
această cauză. O mare greşală politică pe care acum o regretă. Dar nu
fiţi mâhniţi. Nu piere o naţie în câţiva ani. Silinţele voastre, unite cu ale
celorlalte popoare încătuşate de tirani, vor face să dispară anahorismul
austro-ungar de pe harta Europei, iar cei robiţi să ajungă la libertate şi
unire cu fraţii lor de sânge... noi simţim nu numai cum fierbe, dar şi cum
crapă oala putredă”.
Fiind forţat de împrejurările impuse de Roma şi Budapesta, mitropolitul român unit de la Blaj, Victor Mihali, convoacă o şedinţă (17-

19 februarie 1912) la care au participat cei doi ierarhi subalterni de
la Oradea şi Gherla şi un însemnat număr de canonici, preoţi şi laici
uniţi. Cu acest prilej, s-a întocmit un memoriu prin care se arată nemulţumirea faţă de trecerea unor parohii româneşti în subordinea
administrativă şi canonică a episcopiei greco-catolice maghiare nou
înfiinţate. Memoriul a fost înaintat guvernului şi nunţiaturii. Firesc,
răspunsul se ştia deja. Românii uniţi şi-au încercat ultima şansă.
Memoriul nu a rămas neluat în
seamă, iar planul a fost pus în
aplicare. Singura salvare era
revenirea la ortodoxie, căci,
dacă nu ar fi existat greco-catolicismul între români, noua
episcopie greco-catolică maghiară nu şi-ar fi avut sensul.
Înființarea

episcopiei
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bula papală – jurisdicţia

În 8 iunie 1912, Episcopul Romei emite bula papală ,,Christi
fideles graeci” prin care se decretează înființarea unei noi
episcopii: ,,Episcopia Greco-Catolică Ungară de Hajdudorog”, formată din 162 de parohii cu sute de filii de la diecezele rutene şi româneşti
de la Oradea, Gherla şi Blaj. De la episcopia romano-catolică maghiară
de Esztergom a fost luată doar o singură parohie, din Budapesta.
De la eparhia unită a Oradiei au fost luate 44 de parohii, 111 filii,
170 de cătune având 44.839 suflete, iar de la eparhia unită de Gherla
4 parohii, 5 filii, 9.657 suflete.
Eparhia unită de Blaj a rămas fără 35 de parohii, 269 de filii, 3 cătune, numărând 18.719 suflete.
În total de la cele trei eparhii, au fost luate 83 de parohii, 382 de filii,
172 de cătune, cu un total de 73.225 de suflete, dintre care 35.417
vorbeau maghiara, iar 37.808 doar româna.
Deşi de rit grec, noua episcopie nu a fost supusă mitropoliei unite de
la Blaj, ci a intrat în subordinea canonică a Arhiepiscopiei de Eszetrgom. În bula papală ,,Christi fideles graeci” se menţiona ca limba de
cult să fie greaca veche, dar, până la însuşirea ei de către slujitori, să
se oficieze în română sau slavonă, maghiara nefiind limbă liturgică.
Dispoziţiile Romei au fost sfidate de autorităţile austro-ungare,
astfel încât slujbele se oficiau doar în maghiară, limba română excluzându-se din cult (Vaticanul nu intervenea în această privinţă,
deoarece se temea să nu strice relaţiile diplomatice cu Ungaria, ceea
ce ar fi putut să ducă la anularea Concordatului).

Deşi de rit grec, noua
episcopie nu a fost supusă mitropoliei unite de la
Blaj, ci a intrat în subordinea canonică a Arhiepiscopiei de Eszetrgom.
În bula papală ,,Christi
fideles graeci” se menţiona ca limba de cult să fie
greaca veche, dar, până
la însuşirea ei de către
slujitori, să se oficieze
în română sau slavonă,
maghiara nefiind limbă
liturgică.

Vicariatul Secuiesc
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Tot o ,,operă” a guvernului de la Budapesta este şi crearea unui Vicariat Secuiesc, subordonat episcopiei greco-catolice maghiare de
Hajdudorog, cu sediul la Târgu-Mureş, care cuprindea parohiile
româneşti greco-catolice din judeţele: Mureş, Ciuc, Trei Scaune, şi
Odorhei. O mare parte a secuilor din aceste zone reprezintă rezultatul maghiarizării în timp a românilor băştinaşi, forţaţi de împrejurări. Vicariatul cu ale sale
35 de parohii luate din administraţia canonică a Blajului,
a fost conceput de autorităţile
ungare înainte de 1912, când
a luat fiinţă episcopia de Hajdudorog. Se intenţiona o subordonare faţă de episcopia de
Esztergom, cu toate că între
cele două regiuni era o distanţă
foarte mare. Limba liturgică
era maghiara, românii de aici
având aceeaşi soartă cu cea a
celor de la Hajdudorog.
Introducerea limbii maghiare unite în cult în
bisericile româneşti unite
însemnau un pericol de
deznaţionalizare. La iniţiativa Partidului Naţional Român şi a Bisericii,
s-au convocat întruniri,
conferinţe, consfătuiri
etc, s-au întocmit memorii prin care se argumenta
ca fiind nejustificată
trecerea unor parohii româneşti în administraţia
unei episcopii maghiare.

Reacţii ale uniţilor români

Românii, atât cei ortodocşi cât şi cei uniţi, şi-au dat seama de planurile ce se ascund în spatele noii episcopii. Introducerea limbii
maghiare unite în cult în bisericile româneşti unite însemnau un
pericol de deznaţionalizare. La iniţiativa Partidului Naţional Român şi a Bisericii, s-au convocat întruniri, conferinţe, consfătuiri etc,
s-au întocmit memorii prin care se argumenta ca fiind nejustificată trecerea unor parohii româneşti în administraţia unei episcopii
maghiare. S-a cerut autonomia Bisericii Greco-Catolice Române şi
păstrarea limbii române în această biserică, deşi episcopia unită maghiară funcţiona. Presa maghiară îi acuza pe români de „idei dacoromane”, condamnându-i pe clericii uniţi români că nu au respect
faţă de bunăvoinţa autorităţilor maghiare care i-a susţinut în şcoli
la Roma.
Românii au participat la numeroase adunări de protest având printre ei conducători P.N.R. dintre care Iuliu Maniu, Alexandru Vaida
Voievod, Ştefan Cicio Pop, Teodor Mihali, Ioan Ciordaş etc. Însuşi
preotul unit Vasile Lucaciu a făcut o vizită la Roma, explicându-i
papei Pius al X-lea nemulţumirea românilor uniţi de pe teritoriul
Ungariei de atunci. Ca de obicei, românii s-au ales cu vorbe frumoase, cu promisiuni, dar şi cu faptul împlinit.
Alexandru Vaida Voievod a protestat împotriva înfiinţării acestei

episcopii: , ... să strigăm în lumea largă că, îndată ce contopirea noastră
în autonomia Bisericii Catolice ar fi un fapt săvârşit, toţi uniţii vom trece fără preget în sânul Bisericii Ortodoxe Române... urmând interese
mai mult particulare decât obşteşti, s-au rupt părinţii noştri din sânul
Bisericii surori – română prin fire, română prin sânge, română prin
limbă, care, ca un liman mântuitor, ne primeşte în momentul supremului
pericol naţional la sânul ei” („Tribuna” din 25 septembrie 1913).
Un alt intelectual greco-catolic, Iuliu Maniu, la adunarea
din 16 mai 1912 de la Alba Iulia, spunea: „Ni se răpesc 104
comune româneşti cu 76.000 mii de suflete care se predau pradă maghiarizării” avertizând că: „Au dreptul, Domnitorul
(regii austro-ungari –n.n.) şi papa, să facă oricâte episcopii,
dar nu au dreptul să bage în sufletul nostru suflet unguresc.
Pentru că dacă s-ar încerca asta, noi am rupe peceţile documentului, aşa cum a spus Inocentiu (Inochentie Micu Klein
– n.n.)”.
Din câte se vede, aceşti ,,mari români” nu au revenit la
ortodoxie, aşa cum au spus, ci au slujit în continuare
catolicismul chiar dacă o parte din parohiile unite erau
supuse procesului de maghiarizare. De aici, reiese clar că,
pentru ei, ideea naţională se situa pe un plan secund, catolicismul fiind mai presus de orice.
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Prigoana uniţilor maghiari asupra ţăranilor
români

În multe parohii românii şi-au manifestat nemulţumirea prin revolte, mai ales în parohiile de la sate, ca urmare a măsurilor luate de
episcopia unită de Hajdudorog de a introduce limba maghiară în
biserică şi în şcoli. Preoţilor care s-au alăturat ţăranilor li s-au luat
salariile. Pentru a-i intimida pe români, vicarul Jaczkovics Mihaly a
făcut mai multe vizite în aceste sate, însoţit de jandarmi, intrând în
biserici şi, prin atitudinea lui arogantă, provocând scandaluri. Cei
care s-au împotrivit au fost arestaţi şi condamnaţi cu închisoarea
sau amendaţi.
Amintim procesul credincioşilor şi al preotului Gheorghe Mureşan
din Moftinul Mic ( Jud. Satu-Mare), în urma unei vizite a vicarului
Jaczkovics Mihaly împreună cu prim-preotul Kepessy care, sosind
la ora împărtăşirii credincioşilor în Joia mare din postul Paştilor,
intră în altar pentru a face inspecţie. De aici porneşte un scandal;
credincioşii trag clopotele, apoi sătenii îi bat pe jandarmi. Preotul,
împreună cu 14 credincioşi, au fost arestaţi şi duşi în acea noapte la
Satu Mare pentru anchetă. Deşi apăraţi de avocaţi români, în ciuda
frumoaselor pledoarii românii credincioşi au fost găsiţi vinovaţi şi
condamnaţi de către autorităţile maghiare.

În multe parohii românii
şi-au manifestat nemulţumirea prin revolte, mai
ales în parohiile de la
sate, ca urmare a măsurilor luate de episcopia
unită de Hajdudorog de a
introduce limba maghiară în biserică şi în şcoli.
Preoţilor care s-au alăturat ţăranilor li s-au luat
salariile.
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Un caz asemănător s-a petrecut la parohia Doba
( Jud. Satu Mare), într-o zi de vineri (14.04.1913),
când, acelaşi vicar Jaczkovics a apărut împreună cu
16 jandarmi, în timp ce preotul Mihail Ciurdariu
spovedea în biserică. Mulţi credincioşi aşteptau să
intre. Prim-preotul Kepessy vrea să pătrundă în
biserică, dar credincioşii nu acceptă pângărirea
tainei spovedaniei. Vicarul şi prim-preotul ordonă jandarmilor să-i admonesteze pe credincioşii care s-au împotrivit. Şapte tineri prezenţi
dezarmează jandarmii învolburaţi şi depun armele în faţa lui Kepessy. În urma acestui incident,
preotul Ciurdariu a fost condamnat la închisoare.
În satele Sanislău şi Resighea ( Jud. Satu Mare),
acelaşi vicar a fost întâmpinat cu nemulţumire de
credincioşi, unii aruncând în el cu noroi în momentul în care intenţiona să intre în biserică sau
în şcoală. Astfel de atitudini ale românilor uniţi au
avut loc în mai multe sate. Procesele au continuat;
condamnările nu i-au speriat pe săteni. În cele din
urmă, vicarul Jaczkovics Mihaly a fost nevoit să
încheie „vizitele canonice”.
Asemenea lui Jaczkovics, Gonczy Antal (un alt
preot renegat, maghiarizat prin uniatism) a încercat să întreprindă misiuni în satele româneşti,
dar a fost întâmpinat cu aceeaşi ostilitate.
Sătenii din parohiile greco-catolice româneşti au
sperat că îşi vor putea păstra identitatea naţională rămânând sub jurisdicţia papei. Ar fi revenit
la ortodoxie pentru a-şi apăra aspiraţiile patriotice, dacă mai-marii lor ierarhici ar fi făcut-o
şi ei. Din păcate, „marii” ierarhi români grecocatolici nu au avut curajul să facă acest lucru şi
iată rezultatele...
Tulburările create au ajuns să fie discutate şi în
Camera Deputaţilor, unde românii (uniţi şi neuniţi) au susţinut împreună cauza ideii de neam în
ce priveşte satele respective. Guvernul maghiar
susţinea că în parohiile româneşti existau şi credincioşi greco-catolici maghiari şi „maghiarismul
acestor greco-catolici maghiari din episcopiile române trebuie să fie asigurat”.
În timp ce în parlament şi în tribunalele maghiare se dezbăteau multe cazuri de genul celor
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amintite mai sus, s-a produs un fapt neaşteptat.
În ziua de 23 februarie 1914, la reşedinţa din
Debreţin a vicarului Jaczkovics Mihaly, a sosit
un colet în care era o bombă. În urma exploziei,
vicarul şi doi funcţionari au fost ucişi, iar alte 7
persoane rănite grav. Autorul faptei era Ilie Cătărău, care s-a predat autorităţilor, spunând că
gestul este cauzat de felul în care românii uniţi
sunt supuşi unor tendinţe de maghiarizare prin
şcoală şi biserică, împotriva voii lor.
Consecinţe

După eliberarea Ardealului (în 1918), parohiile
româneşti au revenit la fostele lor episcopii. Deja
se simţeau influenţe ale introducerii limbii maghiare în biserică şi şcoală. În parohiile rămase pe
teritoriul Ungariei, maghiarizarea s-a produs
astfel încât astăzi foarte mulţi dintre români,
încă de atunci, nu mai vorbesc limba română,
nu mai gândesc şi nu mai simt româneşte...
În perioada interbelică, atunci Ardealul era în
posesia Statului Român, se spera într-o reviziune cât mai grabnică. Publicaţia „Pesti Hirlap”
din 24 septembrie 1935, relatează aspecte ale
asociaţiei generale a greco-catolicilor din Ungaria interbelică printre care şi următoarele: „Greco-catolicismul maghiar împlineşte o mare misiune.
Prin el ne întindem braţele spre fraţii rupţi de la
sânul nostru şi îi atragem spre noi. Greco-catolicii
unguri săvârşesc prin mişcarea revizionistă o operă
de pioni… care poate face mari servicii patriei prin
asimilarea nemaghiarilor de lege greco-catolică în
cazul că se va întâmpla reviziunea”.
Speranţele revizioniste s-au materializat în mică
măsură, în timpul celui de-al doilea război mondial, când Ardealul era din nou sub ocupaţie
străină. Autorităţile maghiare au încercat readucerea sub episcopia de Hajdudorog a parohiilor
greco-catolice româneşti. Acest lucru nu a mai
avut loc şi, odată cu sfârşitul războiului (şi cu
atât mai mult după desfiinţarea Bisericii Unite
de după 1948), reviziunea prin greco-catolicism
a luat sfârşit în Transilvania. Pentru o parte a
maghiarilor, speranţele încă mai „trăiesc”.

Încercare eşuată

Văzând autorităţile maghiare rezultatele obţinute prin episcopia
greco-catolică de Hajdudorog, guvernul horthyst intenţiona să înfiinţeze şi o mitropolie ortodoxă maghiară pentru credincioşii neuniţi din teritoriile aflate sub stăpânire. Această mitropolie s-ar fi
dorit a funcţiona după modelul celei de la Hajdudorog. Se urmărea
introducerea limbii maghiare în bisericile şi şcolile ortodoxe. A fost
desemnat ca şef al Bisericii Ortodoxe Maghiare cu reşedinţa la Munkacs preotul Mihail
Popoff – fost preot militar din
armata ţaristă. Sub jurisdicţia
acestuia au fost trecute câteva
parohii din episcopia Aradului,
care îşi continuau în ascuns legăturile cu episcopia ortodoxă
de Arad.
Pe acest Mihail Popoff niciun
ierarh ortodox nu a vrut să-l
hirotonească, astfel încât biserica înfiinţată de Horthy nu a
avut întâistătător şi nici continuitate canonică, nefiind în comuniune cu niciuna dintre patriarhiile ortodoxe existente canonic. Această
iniţiativă s-a spulberat odată cu încheierea celui de-al doilea război
mondial.
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Văzând autorităţile
maghiare rezultatele
obţinute prin episcopia
greco-catolică de Hajdudorog, guvernul horthyst
intenţiona să înfiinţeze
şi o mitropolie ortodoxă
maghiară pentru credincioşii neuniţi din teritoriile aflate sub stăpânire.
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Danion Vasile: Despre cei care
nu şi-au plecat genunchii în
faţa Baalilor de tot felul

PREDICĂ

Cuvânt1 la prăznuirea
Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul
- Fragment (…) Sfântul Prooroc Ilie era
foarte trist că în vremea sa
foarte mulţi oameni aleseseră
să slujească idolilor, se lepădaseră de Dumnezeul cel viu şi îi
slujeau diavolului. Şi, precum
ştiţi, i-a provocat pe preoţii
idolatri să facă un altar şi aceia
şi Ilie, să se roage ca să se arate unde este puterea lui Dumnezeu. Şi Sfântul Ilie a făcut
groapă în jurul altarului său şi
a pus să se toarne apă şi iarăşi
să se toarne apă. De ce? Pentru
că ştia că Dumnezeul în care
crede el este Dumnezeul cel adevărat; şi, prin credinţa sa, într-adevăr
jertfa lui Ilie s-a aprins. Cealaltă nu. Şi atunci, Sfântul Ilie i-a ucis pe
proorocii închinători la idoli, pe falşii prooroci, pe preoţii idolatri.
Mulţi zic: „De ce nu se mai întâmplă în zilele noastre astfel de lucruri?” De ce preoţii Bisericii n-au curajul să-i înfrunte pe diferiţii
vrăjitori sau pe preoţii eretici sau pe preoţii catolici şi să se vădească
faptul că adevărul este în Biserică? Aşa cum în secolul XVII, când
Mihai Viteazul a vrut să se ridice catedrală în Alba-Iulia, a pus să se
roage şi preoţii ortodocşi şi preoţii catolici. Şi s-au închis vasele de
apă pe care le sfinţiseră şi unii şi alţii. Şi, după o vreme, după ce au
deschis vasele, aghiazma catolică se stricase, pentru că nu era aghiazmă, iar aghiazma ortodoxă rămăsese nestricată.
1 Predică susţinută la mănăstirea Paltin – Petru Vodă, 20 iulie 2011.

De ce nu se mai întâmplă şi în zilele noastre astfel de lucruri? De
curând, a apărut o carte a părintelui Damaschin de la Mănăstirea
athonită Grigoriu, Minunile, mărturie a dreptei-credinţe. În această
carte, părintele Damaschin a scris multe minuni pe care le-a auzit
de la oameni care le-au trăit ei înşişi, multe din ele întâmplându-se
în Africa de astăzi unde are loc o creştere a numărului credincioşilor
datorată râvnei oamenilor după adevăr, dar şi datorită minunilor pe
care le face Dumnezeu acolo.
Părintele Damaschin relatează în această carte că a întâlnit
unul dintre cei mai mari vrăjitori ai secolului XX, un mag
din Australia, care era dintr-o
familie de părinţi greci ortodocşi şi care în copilărie fusese botezat, primise numele
Sfântului Gheorghe. Dar, de la
vârsta de trei ani, părinţii l-au
trimis să fie iniţiat în India la
diferite şcoli de magie şi l-au lăsat acolo vreme de 12 ani unde
a primit tot felul de puteri drăceşti - aşa-zise paranormale. Când s-a întors în Australia, sute de
oameni îl urmau, datorită puterilor pe care le avea. Şi, într-o zi, din
rânduiala lui Dumnezeu, acest mag s-a întâlnit cu un preot ortodox. L-a întrebat cine este şi pentru cine lucrează. Şi preotul i-a spus
că este robul şi slujitorul Dumnezeului celui adevărat. Tânărul i-a
spus că adevăratul Dumnezeu este cel în care crede el – adică diavolul care îi dăduse atâtea puteri. Şi, în cele din urmă, l-a chemat pe
preot să vină la el acasă. Şi tânărul i-a spus preotului: „Dovedeştemi că Dumnezeul tău este cel adevărat”. Părintele a răspuns: „Pentru că tu eşti cel ce doreşti această provocare, dovedeşte tu mai întâi
că dumnezeul în care crezi este cel adevărat şi apoi voi încerca să-ţi
dovedesc şi eu”. Şi vrăjitorul a început să facă diferite farmece. La
început un pahar de apă mergea prin aer, diavolii au făcut din zidul
casei ca un fel de geam şi se vedea prin zid afară. Şi, după ce a făcut
mai multe farmece, în cele din urmă vrăjitorul i-a zis preotului: „Arată-mi tu acum puterea Dumnezeului tău”. Şi preotul şi-a scos crucea
de la gât şi i-a zis: „Ia acest obiect şi poartă-l la gât şi încearcă să faci
din nou farmecele tale!” Şi vrăjitorul şi-a pus crucea la gât şi a încercat să facă din nou farmece. Dar dracii nu-l ascultau şi îi spuneau:
„Aruncă crucea pe care o porţi şi alungă-l pe cel de lângă tine şi
abia atunci îţi vom putea sluji din nou”. „Dar nu mi-aţi spus voi că
sunteţi duhuri atotputernice?”, i-a întrebat pe draci. „Noi conducem
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În această carte, părintele
Damaschin a scris multe
minuni pe care le-a auzit
de la oameni care le-au
trăit ei înşişi, multe din
ele întâmplându-se în
Africa de astăzi unde are
loc o creştere a numărului credincioşilor datorată râvnei oamenilor după
adevăr, dar şi datorită
minunilor pe care le face
Dumnezeu acolo.
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„Ei, şi ce-i cu asta?” a
răspuns Cuviosul Paisie.
„Şi Dumnezeu
poate să facă aşa ceva”.
Şi a însemnat cu Sfanta
Cruce piatra
respectivă şi piatra s-a
spart in trei. Adică i-a
arătat Cuviosul Paisie:
„Puterile tale le am şi
eu. Dar eu am mai mult
decât atât. Îl am pe
Dumnezeul cel viu, care
este viu in Biserică şi care
este viu doar în
Biserica Ortodoxă”.
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întreaga lume, în afară de un singur loc”, i-au răspuns dracii. „Şi care
este acel loc?” „Cel numit de oameni Sfântul Munte unde locuiesc
nişte călugări nebuni şi rătăciţi”. Şi, aflând aceasta, vrăjitorul a avut
râvnă să se ducă în Sfântul Munte şi să îi vadă pe oamenii aceia care
erau mai puternici decât dracii care îl slujeau pe el.
După multe ispite, a ajuns în Sfântul Munte şi chiar la chilia Cuviosului Paisie Aghioritul. Şi părintele Paisie, prin harul Duhului Sfânt
a întărit în acel vrăjitor credinţa că Dumnezeul cel adevărat
este Dumnezeul Bisericii Ortodoxe. I-a zis vrăjitorul Cuviosului Paisie Aghioritul: „Spune-mi, ce putere are Dumnezeul vostru?” „Dumnezeul meu
este smerit”, i-a răspuns Cuviosul Paisie. „Dar vorbeşte-mi
despre puterea Dumnezeului
tău”. „Iată, vrei ca această piatră
să se spargă în trei bucăţi?” „Ei,
şi ce-i cu asta?” a răspuns Cuviosul Paisie. „Şi Dumnezeu
poate să facă aşa ceva”. Şi a însemnat cu Sfânta Cruce piatra
respectivă şi piatra s-a spart în trei. Adică i-a arătat Cuviosul Paisie:
„Puterile tale le am şi eu. Dar eu am mai mult decât atât. Îl am pe
Dumnezeul cel viu, care este viu în Biserică şi care este viu doar în
Biserica Ortodoxă”.
În această carte este relatată şi o altă întâmplare cu un demonizat din
Africa, care ajunge la un preot catolic şi la un moment dat dracul din
copil strigă şi îl întreabă: „Măi, capucinule, - era călugăr capucin – tu
vrei să mă scoţi?” Şi a ieşit dracul din copil şi a intrat în preot, pentru
că preoţii catolici n-au puterea să alunge duhurile necurate. (…)
E bine că Dumnezeu are robi ai Săi, cum au fost Cuviosul Paisie
Aghioritul şi atâţia mari părinţi ai secolului XX, dar pe măsură ce
trec anii rămân din ce în ce mai puţini părinţi cu viaţă sfântă. Sfântul
Prooroc Ilie se plângea lui Dumnezeu că a rămas singur: Cu râvnă
am râvnit pentru Domnul Dumnezeul Savaot, căci fiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au dărâmat jetfelnicele Tale şi pe proorocii Tăi
i-au ucis cu sabia, rămânând numai eu singur, dar caută să ia şi sufletul
meu (III Regi 19:10). Atunci Dumnezeu i-a răspuns Sfântului Prooroc Ilie că mai are 7000 de bărbaţi care nu şi-au plecat genunchii lui
Baal şi a căror gură nu l-a cinstit pe Baal.
Şi astăzi mai sunt mulţime de bărbaţi şi femei, bătrâni şi tineri,
călugări şi mireni care nu şi-au plecat genunchii înaintea Baalului

vremurilor noastre. Dar sunt din ce în ce mai puţini. Aţi auzit că şi
în Acatistul Sfântului Ilie acesta este numit Înaintemergător al celei
de-a doua veniri a lui Hristos. Şi mulţi zic: „Bine va fi în vremurile
de pe urmă, că se va arăta Sfântul Ilie şi noi vom fi alături de el”.
Dar, dacă va veni Sfântul Ilie, noi îl vom recunoaşte? Ştim noi să
deosebim binele de rău? Pentru că prooroci mincinoşi s-au arătat de
la începutul Bisericii. Şi mulţi i-au urmat. Dar, în vremurile noastre
de dezbinare, vom şti noi oare să-l recunoaştem pe
Sfântul Ilie? A fost întrebat Sfântul Prooroc Ilie de
către Ahab: Tu eşti oare cel ce aduci nenorociri peste
Israel? (III Regi 18:17). Şi i-a zis Ilie: Nu eu sunt cel
ce aduce nenorocire peste Israel, ci tu şi casa tatălui tău,
pentru că aţi părăsit poruncile Domnului şi mergeţi
după baali (III Regi 18:18). Când se va arăta Sfântul Prooroc Ilie aşa va fi acuzat că dezbină lumea,
societatea, că este un pericol public şi social. Va fi
poate arătat la televizor şi pe internet ca duşman al
neamului omenesc. De ce? Pentru că stă împotriva
curentului, pentru că îndeamnă poporul la răzvrătire. (…)
Cum să fie bine primit Sfântul Prooroc Ilie când se
va arăta a doua oară într-o lume iubitoare de păcat,
într-o lume în care homosexualitatea este socotită
normalitate, în care uciderea pruncilor este considerată un lucru nevinovat? Cum să fie primit cu braţele
deschise Sfântul Ilie în această lume în care mulţi
cred că e bine să se împuţineze populaţia pentru a
fi salvat pământul de suprapopulare? Poate aţi auzit şi voi, în ultimele săptămâni sau luni, că se face atâta promovare,
atâta propagandă salvării pământului de mulţimea de oameni care îl
apasă. Ori, dacă prima oară a fost primit cu atâta duritate Sfântul
Ilie, la a doua venire va fi primit cu şi mai multă răutate.
Mărturisirea Sf. Marcu Evghenicul

Din rânduiala lui Dumnezeu, de la întemeierea Bisericii până în zilele noastre, au fost atâţia şi atâţia sfinţi care au mărturisit adevărul
fără teamă până în ultima clipă a vieţii lor. Sfântul Marcu al Efesului,
care a apărat dreapta credinţă la sinodul mincinos de la Ferrara-Florenţa, înainte să moară în ultimele sale cuvinte, a întărit adevărul pe
care îl mărturisise în întreaga sa viaţă, apărând Biserica şi vorbind
împotriva patriarhului filo-catolic şi a ierarhilor filo-catolici din vremea sa. Înainte de a muri a zis aşa Sfântul Marcu al Efesului: „Sunt
deplin încredinţat că pe cât mă depărtez de patriarh şi de unii ca
aceştia mă apropii de Dumnezeu şi de toţi sfinţii şi pe cât mă despart
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Ori, dacă prima oară a
fost primit cu atâta duritate Sfântul Ilie, la a
doua venire va fi primit
cu şi mai multă răutate.
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de aceştia, pe atât mă unesc cu Adevărul şi cu Sfinţii Părinţi, cu teologii Bisericii. După cum şi sunt încredinţat că cei ce sunt de acord
cu aceştia (adică, cu patriarhul filo-catolic şi cu ceilalţi ierarhi
apostaţi) se depărtează de adevăr şi de fericiţii dascăli ai Bisericii.
Şi de aceea zic, după cum în toată viaţa mea am fost despărţit de ei
(adică de ierarhii care iubeau rătăcirea), aşa şi în vremea ieşirii mele
şi încă după plecarea mea din viaţă, mă lepăd de părtăşia şi de unirea
cu ei şi legând cu jurământ poruncesc ca nimeni
dintre ei să nu se apropie nici la înmormântarea
mea, nici la parastasele pentru mine. Însă nici dacă
acestea sunt făcute pentru un altul dintre ai noştri
să nu li se îngăduie să se adune sau să liturghisească
împreună cu ai noştri”.
A vrut să arate că nici înaintea morţii inima sa nu
s-a plecat, după cum nici atunci când fusese ameninţat cu moartea de către catolici pentru că nu
voia să semneze unirea cu ei, nu cedase.
Biruinţa sfinţilor închisorilor

Spune Ştefan Fay că
norul de mărturisitori
pe care l-a avut poporul
român în prigoana
comunistă pe verticală
ne-a adus o mare
biruinţă – avem sfinţi
care se roagă pentru noi.
Dar pe orizontală, în
plan lumesc, am rămas
văduviţi, am rămas
sărăciţi. Şi aşa este.

Să ne bucurăm că Dumnezeu a rânduit să fie şi în
vremurile noastre urmaşi ai Sfântului Prooroc Ilie
- cum au fost sfinţii închisorilor, care L-au mărturisit pe Hristos având peste ei Duhul lui Ilie aşa
cum l-a avut şi Sfântul Ioan Botezătorul. Şi chiar
unul dintre cei mai cunoscuţi sfinţi ai închisorilor
îi poartă numele: Părintele Ilie Lăcătuşu. Peste două zile se va face şi
pomenirea sa. Spunea fiica lui Mircea Vulcănescu într-un interviu
care a fost dat aseară la radio că o doare sufletul că tatăl ei, Mircea
Vulcănescu este încă considerat criminal de război pentru că a făcut parte din guvernul Antonescu. Acest mare cărturar, acest mare
mărturisitor al neamului nostru, Mircea Vulcănescu, în loc să fie cinstit cum se cuvine, în loc ca intelectualii să-i primească învăţăturile cu
toată dragostea, au anumite reţineri faţă de el. De ce? Pentru că este
prooroc din ţara lor şi nu vor să-l primească. Tot aseară s-a dat la Radio România Cultural o înregistrare cu vocea lui Mircea Vulcănescu
şi mare a fost bucuria celor care l-au auzit pentru prima oară în viaţa
lor pentru că nu l-au întâlnit când trăia. Noi ne bucurăm şi când auzim un părinte duhovnicesc. Şi totuşi cât de mare este diferenţa între
a citi o carte cu cuvintele unui părinte, a auzi sau a vedea un interviu
cu un părinte şi a-l vedea cu ochii tăi. Spune Ştefan Fay că norul de
mărturisitori pe care l-a avut poporul român în prigoana comunistă pe verticală ne-a adus o mare biruinţă – avem sfinţi care se roagă
pentru noi. Dar pe orizontală, în plan lumesc, am rămas văduviţi, am
rămas sărăciţi. Şi aşa este.

E mare lucru să ai lângă tine un om cu viaţă sfântă care prin prezenţa sa să vorbească chiar fără să deschidă gura. Creştinii din ziua de
astăzi, din păcate nu au nici râvnă, nu au nici credinţă. Sunt creştini
slabi. (…)
Creştinii primelor veacuri nu se temeau de moarte cum ne temem
noi. Creştinii primelor veacuri ştiau că Hristos e viu.

Părintele Arsenie Papacioc, mărturisitor neînfricat al
vremii noastre

În ultima parte a acestui cuvânt despre Sfântul Ilie şi despre cei ce au
mărturisit credinţa voi vorbi despre robul lui Dumnezeu, părintele
Arsenie Papacioc, unul dintre marii mărturisitori ai vremii noastre,
care a trecut ieri la Domnul, care a intrat în cetele sfinţilor şi care se
roagă pentru noi. L-am întrebat dimineaţă pe părintele Justin dacă
l-a cunoscut pe părintele Arsenie şi a spus: „Nu, nu l-am cunoscut, dar simt un gol în sufletul meu. Aşa dacă iei dintr-o pădure
nişte copaci şi golul acela te apasă într-un fel, ce putem spune că am
rămas fără unul dintre marii apărători ai credinţei?”
Acum vreo doi ani de zile, predicând la Petru Vodă la călugări, am zis
la un moment dat: „Ce aţi spune dacă v-aş zice că părintele Arsenie
Papacioc a trecut la Domnul?” Şi unii creştini care erau de faţă, mai
ales în primele rânduri, au crezut că părintele murise şi au oftat. S-a
auzit aşa imediat un geamăt, un oftat şi le-am zis: „Cât părintele Arsenie e în viaţă, mergeţi şi cercetaţi-l!” Eu voiam să-i îndemn să meargă
la el, să meargă la părinţii cu viaţă sfântă, să meargă la cei care au trecut prin închisori cât încă sunt în viaţă. Şi acum părintele a trecut la
Domnul, iar ţara noastră a rămas fără un propovăduitor, fără un erou
al credinţei. În plan duhovnicesc ne-am îmbogăţit. Soborul sfinţilor
a sporit cu încă un suflet. Dar noi, cei care trăim pe pământ, avem
nevoie nu doar de rugăciunile părintelui Arsenie. Aveam nevoie şi de
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Să ne bucurăm că Dumnezeu a rânduit să fie şi în
vremurile noastre urmaşi
ai Sfântului Prooroc Ilie
- cum au fost sfinţii închisorilor, care L-au mărturisit pe Hristos având
peste ei Duhul lui Ilie
aşa cum l-a avut şi Sfântul Ioan Botezătorul. Şi
chiar unul dintre cei mai
cunoscuţi sfinţi ai închisorilor îi poartă numele:
Părintele Ilie Lăcătuşu.
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cuvântul său şi de pilda sa şi de viaţa sa.
Anul trecut am fost la el cu unul dintre cei mai cunoscuţi pustnici
din Athos, cu părintele Rafael Berestov – care venise în România ca
să vorbească cu câţiva părinţi. Şi părintele Arsenie când vorbea, voia
să gesticuleze cu mâna, dar era atât de slăbit încât mâna i se mişca
în zig-zag. Cu toate acestea, mărturisea cu curaj. Şi asta este adevărata credinţă. Şi când trupul tău este frânt, inima să rămână la fel de
vie. Părintele Arsenie L-a mărturisit pe Hristos în
mănăstire, L-a mărturisit pe Hristos în lume, L-a
mărturisit pe Hristos în închisori.
El povesteşte cum, fiind în închisoare, spovedea
creştinii prin morse. Şi zice părintele Arsenie: „Nu
puteam comunica decât prin morse şi au cerut cei
de alături să se spovedească, tot prin morse. Eu puteam să transmit, dar nu puteam să primesc. Dacă
te prindea, te omora pe loc. Adică, el avea curajul să
bată în calorifer sau în perete, dar dacă ceilalţi ar fi
bătut puteau fi prinşi şi puteau să moară, lucru care
pe părintele Arsenie nu-l înspăimânta. Şi am avut
următorul consemn cu ei, tot prin morse: mâine, la
o anumită oră am apreciat cu ei, atunci staţi în partea asta a celulei. Eu vă dau semnal prin morse, prin
perete să vă amintiţi în gând păcatele şi eu vă dezleg,
cu o condiţie: dacă muriţi până mâine, pentru că aşa
se punea problema, e valabilă spovedania. Dar, dacă
nu muriţi, la primul preot pe care îl întâlniţi, să vă
spovediţi din nou păcatele”.
Şi părintele Arsenie când
vorbea, voia să gesticuleze cu mâna, dar era atât
de slăbit încât mâna i
se mişca în zig-zag. Cu
toate acestea, mărturisea
cu curaj. Şi asta este adevărata credinţă. Şi când
trupul tău este frânt,
inima să rămână la fel
de vie. Părintele Arsenie
L-a mărturisit pe Hristos
în mănăstire, L-a mărturisit pe Hristos în lume,
L-a mărturisit pe Hristos
în închisori.

„Scoală-te, Arsenie dacă nu vrei să mori. Aici nu se doarme. Vremea ta încă n-a venit!”
În închisoare, părintele Arsenie a trăit mai multe minuni pe care s-a
sfiit să le scrie, s-a sfiit să le spună cu glas mare şi totuşi câteva mărturii s-au păstrat. În cartea Imn pentru crucea purtată a lui Virgil Maxim, una dintre cele mai importante cărţi, una din cărţile esenţiale
pentru cine vrea să cunoască mărturia adevărată despre sfinţii închisorilor şi despre istoria Mişcării Legionare, din care părintele Arsenie a făcut parte, în această carte apare o relatare. Marin Naidim,
coleg de închisoare cu părintele Arsenie, a fost la un moment dat
aruncat în aceeaşi celulă cu părintele, într-o cămăruţă scundă în care
abia putea să încapă un om, cu atât mai greu doi oameni. În celulă
era întuneric, pe jos era noroi, afară era iarnă şi ger, iar ei se aflau doar
într-o cămaşă. Şi trebuia ca ei să stea mai multe zile în acea celulă
şi Marin Naidim, fiind la un moment dat obosit, a vrut să se aşeze
pe jos. Părintele Arsenie, care ajunsese în celulă cu câteva ore mai

înainte, i-a spus aşa: „Nu te aşeza! Că am încercat eu mai devreme
şi adormind m-am trezit tras de picioare de cineva care mi-a spus:
«Scoală-te, Arsenie dacă nu vrei să mori. Aici nu se doarme. Vremea
ta încă n-a venit»”. Cine l-a tras de picioare? Poate îngerul? Poate
vreun sfânt? Poate chiar Hristos? Părintele s-a smerit. N-a vrut să
se laude nici chiar când poate era în faţa morţii. Aceasta este smerenia adevărată. Dar a dat mărturie că cineva i-a vorbit şi i-a spus:
„Arsenie, vremea ta încă nu a venit!” Acum a venit
vremea părintelui Arsenie. Acum părintele Arsenie
este la ceruri şi se roagă pentru noi. Vom şti noi oare
să ne folosim de cuvintele sale? Vom şti noi oare să
ne folosim de mărturia sa? (…)
Şi mulţi dau mărturie despre faptul că s-au dus la
părintele Arsenie care le-a vorbit despre problemele
lor fără să-i cunoască mai dinainte, pentru că Dumnezeu trimisese peste el harul Sfântului Duh. Chiar
o creştină mi-a spus că la un moment dat, în timpul slujbei l-a văzut pe părintele Arsenie ridicat
de la pământ. Da, cineva l-a văzut slujind fără să
atingă pământul. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut
să întărească în persoana respectivă convingerea că
părintele Arsenie merge pe calea sfinţeniei.
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„Zi, frate, rugăciunea şi taci!”

Părintele Arsenie nu era un om al vorbelor. În primul rând era un om al faptei şi în cartea făcută de
părintele Ioanichie Bălan, Ne vorbeşte Părintele Arsenie, apare o întâmplare extrem de grăitoare legată de
modul în care înţelegea părintele Arsenie să se raporteze la rugăciunea lui Iisus. Aţi auzit toţi sau cei mai mulţi despre Cuviosul Daniil
de la Rarău, Sandu Tudor, şi despre Rugul Aprins, despre mişcarea
pe care o făcuse având în centru Rugăciunea lui Iisus. Dar părintelui
Arsenie nu-i plăcea faptul că se vorbea foarte mult şi unii nu şi
practicau această rugăciune. Şi povesteşte părintele Arsenie: „Acolo la Antim se discuta foarte mult despre rugăciunea inimii. Tocmai
apăruse Sbornicul. Era acolo şi un protoiereu rus, Ioan Kulâghin. Noi
îi spuneam Ioan Străinul. Erau foarte influenţaţi de el, căci era un
mare trăitor. Şi mai era acolo un preot de mir, Gheorghe Roşca, de
asemenea mare trăitor şi când a văzut crucea de călugărie pe care o
făcusem eu, a spus că-mi dă un Sbornic numai să-i fac şi lui o cruce.
Iar eu am zis: «Nu iau niciun Sbornic, nu fac nicio cruce, pentru că
nu sunt de acord cu discuțiile ce se fac aici. Prea multă vorbă despre
rugăciunea inimii». Zi, frate, rugăciunea şi taci. Asta e tot. Pentru
ce trebuie să aştepţi indicaţii? N-ai simţit nici până acum că tu eşti

Şi mulţi dau mărturie
despre faptul că s-au dus
la părintele Arsenie care
le-a vorbit despre problemele lor fără să-i cunoască mai dinainte, pentru
că Dumnezeu trimisese
peste el harul Sfântului
Duh.
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Când veţi vedea în vremea care vine articole,
broşuri, chiar cărţi despre
părintele Arsenie Papacioc, acesta este un criteriu după care vă veţi da
seama dacă cei care le vor
scrie sau le-au scris sunt
sinceri, sunt obiectivi sau
fac din părintele Arsenie
un fel de idol, un fel de
păpuşă care răspunde aşteptărilor lor, punându-l
pe un pat al lui Procust.
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omul lui Hristos? Şi nu eram de acord cu ei. Dar eram copil şi eu.
Eram tinerel. Sunt aproape cincizeci de ani de atunci şi a venit un
tânăr la mine, a bătut la chilia mea, - eram călugărit deja - şi a zis
smerit: «Sărut mâna, părinte. Vreau să-mi daţi şi mie Sbornicul». Iar
cartea nu exista decât în două trei exemplare în tot Bucureştiul. A
apărut acum, dar atunci nu era de găsit. Iar eu îi zic: «Da, vă dau cu
plăcere». Şi am luat o pereche de metanii şi i-am dat-o. Şi zic: «Poftiţi! Taci şi zi! Acesta este Sbornicul»”.
Aşa era părintele Arsenie. Un om viu, un om al
faptei care îţi schimbă viaţa. Unii după moartea sa au scris tot felul de articolaşe, mai ales pe
internet, trecând cu vederea pătimirea sa din
închisoare şi trecând cu vederea faptul că părintele Arsenie a ajuns în închisoare pentru că
a iubit Mişcarea Legionară, pentru că a fost
comandant legionar. Când veţi vedea în vremea care vine articole, broşuri, chiar cărţi despre
părintele Arsenie Papacioc, acesta este un criteriu după care vă veţi da seama dacă cei care le
vor scrie sau le-au scris sunt sinceri, sunt obiectivi sau fac din părintele Arsenie un fel de idol,
un fel de păpuşă care răspunde aşteptărilor lor,
punându-l pe un pat al lui Procust.
Părintele Arsenie a mărturisit – şi nu doar o
dată: „Mişcarea Legionară a fost şcoala mea spirituală”. Şi cine taie din viaţa părintelui Arsenie
această perioadă, cine vrea să deformeze trecutul părintelui, arată că nu-l iubeşte. Tot părintele
Arsenie a spus după anii ’90: „Eu nu fac propagandă legionară, ci
doar am dat mărturie despre o perioadă importantă din istoria neamului românesc”.
„Dragă, eu v-am mai spus. Pentru adevăr trebuie şi să mori, nu
numai să-ţi pierzi serviciul”
Închei cuvântul meu, citindu-vă câteva cuvinte de-ale părintelui Arsenie Papacioc, cuvinte care mi-aş dori să rămână adânc întipărite
în sufletele voastre. L-am întrebat într-un interviu care se găseşte şi
filmat pe internet: „Oamenii se tem că dacă apără Ortodoxia au necazuri. Sunt daţi afară de la serviciu, sunt văzuţi ca nişte ciudaţi, le
e frică că pierd pur şi simplu locul pe care îl au. Ce să facă oamenii,
cum să biruie această teamă?” Şi părintele a răspuns: „Dragă, eu v-am
mai spus. Pentru adevăr trebuie şi să mori, nu numai să-ţi pierzi serviciul. Dar, dacă nu e vorba de adevăr, ci este vorba de o intervenţie
oarecare, de un examen oarecare, atunci apără-te pentru locul ăla.

Dar, dacă nu se poate, în final să te aştepţi... şi cu niciun chip (să nu
cedezi) pentru că te aşteaptă o veşnicie neagră, vorba lui Coşbuc:
«Nu de moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei», pentru că ai avut
ocazia să fii în fruntea unei veşnicii albe şi ai renunţat.”
„Ce să facă un călugăr care e ameninţat că va fi dat afară din mănăstire dacă apară Ortodoxia?” „Ei, ferice de el! Dar el e ca un ortodox
acolo, nu s-a dus ca un catolic. Pe cei care îl dau afară îi aşteaptă şi pe
ei o răspundere, nu-i chiar glumă. Un singur cuvânt
cum zice Sfântul Grigorie de Nazianz: «De orice
cuvânt în plus vom da răspuns, cu atât mai mult şi
de orice cuvânt ruşinos»”. „Dar, - am întrebat - dacă
există preoţi care sunt ameninţaţi că dacă apără credinţa ortodoxă în faţa ereziilor contemporane vor
fi caterisiţi, ce să facă preotul care e ameninţat cu
caterisirea? I se spune că «dacă nu taci şi dacă mai
vorbeşti despre catolici sau despre ecumenism vei
fi caterisit».” Şi părintele a zis un cuvânt cu valoare
de testament: „V-am spus: să ştii să mori, că sigur
vei învia în fiecare zi. Viaţa înseamnă moarte continuă apărând adevărul. Nu apărăm un cozonac
frumos de Paşte! Apărăm adevărul care reprezintă
Biserica şi Veşnicia, Creatorul, Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Apărăm adevărul. Pentru
un cuvânt dacă l-ai spus, să fim gata de jertfă. Care
ostaş se duce pe front şi nu se gândeşte: „Măi, poate
mă loveşte un glonţ?» Uite, eu am fost înţepat cu
baioneta la un centimetru de burtă. Dar a scăpat ăla
puşca din mână. Eu am scos baioneta care era înfiptă în mine cu puşcă cu tot şi ăla a căzut în şanţ.
Puteam să-l omor. I-am spus: «Prostule, ce făceai?» Îl condamna că
l-am dezarmat. Vă întreb: cine a biruit? Ăla că a băgat baioneta în
mine sau eu că am suportat? Mi-a fost un frate împuşcat şi am ajuns
eu în situaţia de puteam să-l omor eu pe ucigaş în piaţă în faţa tuturor. Fratele meu nu era orice persoană, era însemnat. Dar am zis aşa:
«dacă îl omor, sunt dator la fratele meu şi la Dumnezeu. Dacă nu-l
omor, ei sunt datori la mine. Mai bine să fie ei datori la mine» - şi nu
l-am omorât. I-am trimis vorbă că nu i se face nimic. Îi pun şi pază
dacă vrea. A murit el la doi ani, de tortură. Dar vă întreb cine a biruit:
el sau fratele meu, care e mort? Şi după aia şi noi, ca să urmăm ce lege
se cuvine”.
Asta ne-a învăţat părintele Arsenie. Să învăţăm legea care se cuvine!
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Şi părintele a zis un cuvânt cu valoare de testament: „V-am spus: să
ştii să mori, că sigur vei
învia în fiecare zi. Viaţa
înseamnă moarte continuă apărând adevărul.
Nu apărăm un cozonac
frumos de Paşte! Apărăm
adevărul care reprezintă
Biserica şi Veşnicia, Creatorul, Sfânta Treime:
Tatăl, Fiul şi Sfântul
Duh.
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Închisoarea electronică
mondială1

E-GUVERNARE

Comunicare a Părintelui Arhimandrit Sarandis
Sarandos, în cadrul conferinţei Guvernarea
Electronică şi Drepturile Omului2
Guvernarea electronică: o nouă
formă de guvernare a întregii
lumi. Noua Ordine a lucrurilor
acoperă cu viclenie sub această
terminologie inedită dominaţia
mondială a Noii Ere. „Proiectul de lege privind guvernarea
electronică” se încadrează pe
linia Legilor 1599/1986 referitoare la EKAM, 2472/1997
privind Tratatul Schengen şi
3655/2008 referitor la AMKA,
linie legislativă care este astfel
continuată cu consecvenţă.
Tratatul Schengen aprobat
şi în ţara noastră este alcătuit
dintr-un text extins de aproximativ 200 de pagini şi consemnează în detaliu exigenţele Noii Epoci,
antrenează aplicaţiile cele mai moderne ale tehnologiei electronice,
astfel încât, având în slujba ei informaţii de orice natură – sensibile
şi non-sensibile – referitoare la cetăţeni, să îi înrobească în „spaţiul
Schengen”, fără nici cea mai mică posibilitate de evadare.
Regimurile democratice, care până acum predominau în ţările civilizate, vădesc influenţa mentalităţii creştine care doreşte ca oamenii
să trăiască în libertate. Omul, într-o societate creştină, se bucură de
1 Preluat de pe graiulortodox.wordpress.com, tradus de Mihail Ilie din http://neaproia.wordpress.
com/2011/04/04
2 organizată de Εστία Πατερικών Σπουδών (Vatra de Studii Patristice), sub egida Facultăţii de
Filozofie a Universităţii din Atena, pe data de 31 martie 2011

cinstea atribuită lui ca chip al lui Dumnezeu care înaintează către
asemănarea cu El. (…)
Omul, unitate a statului global

Tratatul Schengen şi implicaţiile lui actuale având ca punct culminant proiectul de lege privind guvernarea electronică, alături de declaraţiile guvernamentale despre Cardul Cetăţeanului, se deosebeşte
de mentalitatea creştină asupra
libertăţii omului. Atâta timp cât
fiecare persoană este considerată
a priori suspectă, trebuie – în viziunea Tratatului Schengen – să
se creeze un mecanism care să
controleze toate actele şi toate
activităţile omului şi astfel îl reduce pe om la nivelul de fiinţă
animalo-biologică.
Proiectul de lege al guvernării
electronice instituţionalizează
teoretic, juridic (prin legea asupra guvernării electronice) şi social (prin Cardul Cetăţeanului),
o noua viziune asupra omului. Îl
consideră drept o unitate sau un număr, componentă a statului global, necunoscut între necunoscuţi, o maşină impersonală determinată, guvernată nu de Dumnezeul Atotbun şi Atotputernic, ci de stăpâni cunoscuţi-necunoscuţi care fac tot posibilul, chiar prin războaie
criminale, să integreze în guvernarea globală toate neamurile.
Ceea ce se întâmplă acum prin guvernarea electronică este cea mai
mare îndosariere a tuturor oamenilor din istoria universală. Se
va înregistra orice depunere, orice retrage de bani, orice intrare sau
ieşire, orice tranzacţie cu orice organism şi persoană şi nu se va radia
nimic. Cei care refuză cardul vor fi excluşi de la diferitele tranzacţii.
Dar şi cei care vor deţine cardul vor avea întreaga lor viaţă accesibilă
oricui, deoarece majoritatea hackerilor, şi nu numai, pot sparge coduri şi pot afla totul, chiar şi cele mai neînsemnate venituri ale noastre, pentru că aşa-numita criză economică îi va sărăci şi mai mult pe
cei mai săraci dintre noi. Toate vor fi cunoscute şi controlate de către
putere. Avem deja cea mai amară experienţă a atitudinii puterii elene
faţă de cetăţenii ei.
Se perverteşte istoria grecului, se mitraliază sfintele sale simboluri,
sunt intimidaţi profesorii săi, se desfiinţează sărbătorile naţionale
care sunt indestructibil legate de sărbătorile Bisericii. Sunt batjocorite organele de ordine, sunt insultaţi medicii. Expresii precum
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Cei care refuză cardul vor
fi excluşi de la diferitele
tranzacţii. Dar şi cei care
vor deţine cardul vor avea
întreaga lor viaţă accesibilă oricui, deoarece majoritatea hackerilor, şi nu
numai, pot sparge coduri
şi pot afla totul, chiar şi
cele mai neînsemnate venituri ale noastre, pentru
că aşa-numita criză economică îi va sărăci şi mai
mult pe cei mai săraci
dintre noi.

„împreună le-am mâncat” vădesc etosul alienat cu
care puternicii zilei încearcă să ne molipsească în
comportamentul nostru social, exterior, dar şi în
sinele nostru cel mai profund, scandalizând bunăvoinţa şi demnitatea poporului grec din toate
clasele sociale. Şi totuşi, poporul nostru, în ciuda
grozăviilor pe care le suportă, se opune cu răbdare şi suferinţă demnă fanfaronadei oamenilor
puterii.
Închisoarea electronică

Ce se va întâmpla când va fi definitivat e-guvernarea având în frunte guvernanţi străini ai Europei sau ai Americii sau alţii? În mod justificat,
pe cele mai multe pagini de internet e-guvernarea este caracterizată drept închisoare electronică. Şi cel mai straniu este faptul că ni se
cere consimţământul pentru a fi încarceraţi în
ea. Adică de bunăvoie să acceptăm să dăm libertatea noastră, pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o,
administratorilor, corectez, stăpânilor guvernării
electronice! Acceptarea cardului cetăţeanului de
către fiecare dintre noi va însemna ieşirea noastră de bunăvoie din libertatea dătătoare de viaţă
a lui Dumnezeu şi autoîncarcerarea noastră în
abominabila e-tiranie.
Citind cu atenţie proiectul de lege privitor la
guvernarea electronică care a fost prezentat spre
dezbatere de către Ministerul Internelor şi al
Guvernării Electronice observăm următoarele:
Este alcătuit din 30 de articole în care nicăieri
nu există denumirea statului elen. Se subînţelege
prin această omisiune că este asimilat şi dispare
nu doar numele, dar şi ipostasul statului elen, cu
binecunoscuta sa cultură multiseculară şi cu tradiţia sa ortodoxă care străluceşte în toată lumea.
Dacă ţinem seama de declaraţia primului-ministru că „avem nevoie de guvernare globală şi
repede” (we need global governance and fast),
înţelegem că planurile guvernului urmăresc să
devenim unul dintre primele state încorporate
în statul organizat global.
La începutul unor articole există propoziţia: „Făcând abstracţie de reglementările speciale, aceas-
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tă lege se aplică …”. Aceasta înseamnă că guvernul nu se obligă să nu adauge articole care vor
limita mai mult libertatea omului, având ca scop
supravegherea lui totală.
Aşa cum este redactat proiectul de lege, întregul cadru se aşează pe o bază opţională. Cu alte
cuvinte, deşi cardul cetăţeanului prezintă unele
avantaje, unii cetăţeni care nu vor dori să aibă
de-a face cu rău-famatul număr [666] – despre
care număr bănuim că la un moment dat se va
adăuga în actul de identitate, dacă nu există
deja! – nu vor fi trataţi la fel ca ceilalţi, care
vor primi cardul. Chiar dacă vor avea dreptul să
refuze cardul din motive de conştiinţă, diferenţa
de tratare socială va exista. Prin urmare, pentru a
se păstra „regulile antagonismului politicos”, sistemul în întregul său nu trebuie să conţină nici
la vedere, nici în ascuns elemente care lezează
conştiinţa religioasă a cuiva, de vreme ce există
o mare lejeritate în alegerea numerelor (există şi
alte posibilităţi în afară de 666).
Ca să funcţioneze această guvernare electronică,
fiecare cetăţean, fiecare om, probabil la început
în mod opţional, foarte curând însă obligatoriu,
va trebui să primească cardul cetăţeanului. Microcipul cardului având o mare capacitate de a
îngloba multe informaţii şi posibilitatea de a se
interconecta cu toţi factorii şi cu toate serviciile
publice, îl va „deservi” pe cetăţean în relaţiile şi în
nevoile lui cu domeniul public, cu băncile şi cu
mulţi alţi factori. În cadrul celor două dezbateri
referitoare la „Cardul Cetăţeanului” şi la „proiectul de lege asupra guvernării electronice” pe care
guvernul le-a organizat pe internet, acesta nu a
oferit nicio caracteristică tehnică a cardului şi a
microcipului. Prin urmare, nu putem face decât
presupuneri. Microcipul poate fi de tehnologie
RFID. Nu avem asigurarea că nu se va introduce rău famatul număr 666.
Numărul acesta este într-adevăr rău famat pentru noi, pentru că Apocalipsa lui Ioan, de Dumnezeu inspirată, ne avertizează asupra venirii lui
Antihrist şi asupra codificării numelui său prin
666, numărul lui Antihrist. Noi, în calitate de

creştini ortodocşi, nu dorim ca acest act de identitate care va fi unic
pentru toate tranzacţiile noastre, să fie pecetluit cu codul numelui
lui Antihrist. Este cunoscut desigur din istorie că popoarele pe care
le cucereau evreii erau obligate să plătească ca tribut suma de 666 de
talanţi3 de aur.
Indiferent dacă buletinul electronic [este vorba de cel propus în
vremea sa] este pecetluit sau nu cu 666,
vom spune NU şi de mii de ori NU acestui act
Răposatul Părinte Epifanie Theodoropoulos s-a pronunţat fără ocolişuri asupra
faptului că, indiferent dacă buletinul electronic [este vorba de cel propus în vremea
sa] este pecetluit sau nu cu 666, vom spune
NU şi de mii de ori NU acestui act, care
corespunde actualului card al cetăţeanului,
şi prin care omul este înregimentat în închisoarea electronică mondială.
Niciodată Biserica Ortodoxă a Greciei nu a
refuzat utilizarea tehnologiei digitale. Toate serviciile Sfântului Sinod, ale Sfintelor
Mitropolii, ale Sfintelor Mănăstiri şi ale
parohiilor folosesc bunurile acestei tehnologii. Suntem însă întru totul împotriva guvernării electronice, aşa cum aceasta se organizează astăzi, urmărind
să ne înregimenteze pe toţi, clerici şi laici, monahi şi monahii, în statul antihristic mondial. Suntem împotriva desfiinţării libertăţii
noastre de Dumnezeu dăruite.
Sfântul Sinod al Bisericii Greciei nu s-a exprimat încă asupra acestei mari teme care ni se pune înainte. La Sfintele Sinoade, cei mai
duhovniceşti dintre Părinţi nu se grăbeau să se pronunţe. Cei mai
tineri care cunoşteau profunzimea duhovnicească şi înţelepciunea
Ierarhilor bătrâni îi încurajau să vorbească. Aceia tăceau pentru că
discernământul tăcerii şi al smereniei în Hristos le dicta să aştepte o
mai directă revelaţie a Iluminării dumnezeieşti. Dar şi în Evanghelia
după Ioan ne-am minunat de măreţia tăcerii lui Iisus în faţa tăvălugului puterii lumeşti a lui Pilat. Nu ar fi putut Domnul să zdrobeas3 Talantul este unitate de măsură a masei care se utiliza în antichitate de către multe popoare din
Mesopotamia şi Marea Mediterană. Subdiviziunile lui, atunci când se refereau la metale preţioase,
funcţionau şi ca monede. De obicei, un talant era echivalent cu greutatea apei care încape într-o
amforă standard, diferită de la popor la popor. Cu aproximaţie, un talant grecesc (din Attica) echivala cu 26 de kilograme actuale, un talant egiptean cu 27, unul babilonian cu 30,3 şi unul roman cu
32,3. Evreii foloseau talantul babilonian, dar mai târziu l-au reconsiderat – talantul greu al epocii
Noului Testament ar fi cântărit azi 58,9 kilograme.
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Aşa cum este redactat
proiectul de lege, întregul cadru se aşează pe o
bază opţională. Cu alte
cuvinte, deşi cardul cetăţeanului prezintă unele
avantaje, unii cetăţeni
care nu vor dori să aibă
de-a face cu rău-famatul
număr [666] – despre
care număr bănuim că la
un moment dat se va adăuga în actul de identitate,
dacă nu există deja!
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că toate calomniile împotriva Lui şi să aducă legiuni ale puterilor cereşti pentru perfecta Sa protecţie? Dar Iisus a tăcut! Prin tăcerea Sa,
prin martiriul Său şi prin dumnezeiasca Sa, moarte a călcat moartea
şi, Înviat din morţi, a înviat împreună cu El întregul neam omenesc.
Nouă nu ne rămâne decât să urmăm aşa cum se cuvine atitudinea Sa
faţă de marile probleme care ni se pun înainte. Încă de la începutul
acestei lupte, de la începutul acestei crize care ni se impune cu forţa, am propus tuturor fraţilor
şi surorilor să folosim sfântul
metanier şi spunând rugăciunea lui Iisus să dobândim
rezistenţă şi răbdare de diamant întru Hristos, asemenea
tuturor Sfinţilor recunoscuţi ai
Bisericii noastre.

Mulţi ne întreabă aproape în fiecare zi: Dar ce
vom face dacă nu luăm
cardul cetăţeanului, cum
vom trăi şi noi şi copiii
noştri? Răspunsul nostru
smerit este: mai avem
încă timp. Fiecare zi care
trece peste problemele şi
luptele crizei să fie o zi
unică, sfântă, desăvârşită,
paşnică, pe cât cu putinţă
fără de păcat, plină de lucrare, de slujire, de iubire
de fraţi şi de rugăciune şi
în restul de timp al vieţii
noastre va arăta, va vorbi,
va face minuni Domnul

Pentru noi este o mare ocazie, greutăţile, martiriul sunt
praznic.
Exact acelaşi lucru ne cerea tuturor Sfântul contemporan, de
Dumnezeu luminat, Părintele Paisie. Spune în acest sens:
„Pentru noi este o mare ocazie, greutăţile, martiriul sunt praznic. Să
fiţi cu Hristos, să trăiţi după poruncile Lui şi să vă rugaţi, ca să aveţi
puteri dumnezeieşti şi să puteţi face faţă greutăţilor. Să lăsaţi patimile,
ca să vină harul dumnezeiesc. Ceea ce va ajuta mult este să intre înlăuntrul nostru neliniştea cea bună: unde ne aflăm, ce vom întâlni, să luăm
măsurile cuvenite şi să ne pregătim. Viaţa noastră să fie mai cumpătată.
Să trăim mai duhovniceşte. Să fim mai iubitori, să îi ajutăm pe cei în suferinţe, pe cei săraci, cu dragoste, cu durere şi cu bunătate. Să ne rugăm,
ca să iasă oameni buni”.
Mulţi ne întreabă aproape în fiecare zi: Dar ce vom face dacă nu
luăm cardul cetăţeanului, cum vom trăi şi noi şi copiii noştri? Răspunsul nostru smerit este: mai avem încă timp. Fiecare zi care trece
peste problemele şi luptele crizei să fie o zi unică, sfântă, desăvârşită,
paşnică, pe cât cu putinţă fără de păcat, plină de lucrare, de slujire,
de iubire de fraţi şi de rugăciune şi în restul de timp al vieţii noastre
va arăta, va vorbi, va face minuni Domnul. Sfânta noastră Ortodoxie
este plină de strălucite minuni ale martiriului şi ale mărturisirii şi ale
biruinţei Mielului Înjunghiat.
Sfântul Sinod s-a pronunţat asupra Sfinţeniei Sfântului Nectarie la
40 de ani de la adormirea sa. Din 1920 până în 1960, în tot acest
interval de timp, evlavia nestăvilită a poporului creştin s-a vădit prin

construirea de prea frumoase biserici [închinate Sfântului Nectarie]
şi prin zugrăvirea de icoane ale Sfântului. Toate acestea erau în afara
Bisericii?
Patruzeci şi mai bine de mitropoliţi, 60 000 de cetăţeni care au semnat deja pe internet şi câţi alţii încă, s-au convins de seriozitatea temei guvernării electronice şi a cardului cetăţeanului. De aici încolo,
fiecare dintre noi are responsabilitatea sa personală faţă de alegerea sa. „Fiecare mieluşel este atârnat
de picioruşul său”, spune în acest
sens poporul nostru.
Totuşi, răspunderea noastră ca şi
greci, şi ca ortodocşi, este inimaginabilă, dacă ne gândim că decizia
noastră, atât cea personală, cât şi
cea colectivă, va afecta toate celelalte popoare care şi acestea la
rândul lor sunt silite să se încarcereze în închisoarea electronică
mondială.
Eu personal ameţesc când mă
gândesc că, dând înapoi la presiunile tiraniei globale, îi lăsăm fără
apărare pe copiii noştri şi generaţiile viitoare, în mrejele stăpânilor guvernării electronice, ai închisorii electronice.
Domnul să ne ajute pe toţi, pentru rugăciunile Părinţilor noştri, să
luăm decizia cea mai plină de discernământ în Hristos, şi pentru noi,
şi pentru copiii noştri.
… Încheiem încununând cuvântul nostru cu prea scumpele cuvinte
ale Părintelui Paisie Aghioritul:
„Bunul Dumnezeu pe toate le va rândui în cel mai bun chip, dar e nevoie
de multă răbdare şi atenţie, pentru că de multe ori, grăbindu-se oamenii
să descurce ghemurile, mai mult le încurcă. Domnul le descurcă prin
răbdare. Nu o să ajungă departe această situaţie. Dumnezeu va lua
mătura în mâini! Prin 1860, pentru că era la Sfântul Munte mulţime
multă de armată turcească, pentru o vreme nu rămăsese în Mănăstirea
Iviron niciun monah. Plecaseră părinţii, unii cu sfintele moaşte, alţii ca
să ajute Revoluţiei [de eliberare de sub turci, n.tr.]. Venea la mănăstire
doar un monah de departe care aprindea candelele şi mătura. Înăuntrul
mănăstirii şi în afara acesteia era armată turcească şi acest amărât mătura şi spunea: «Preasfânta mea, ce se va întâmpla cu această situaţie?».
O dată când se ruga cu durere la Preasfânta, vede că se apropie o femeie
– era Preasfânta – care strălucea şi faţa ei radia de lumină. Îi ia mătura
din mâini şi îi spune: «Tu nu ştii să mături bine. Eu voi mătura». Şi
începe să măture. Apoi a dispărut din biserică. În trei zile au plecat toţi
turcii. Îi alungase Maica Domnului”.
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Eu personal ameţesc
când mă gândesc că,
dând înapoi la presiunile tiraniei globale, îi
lăsăm fără apărare pe
copiii noştri şi generaţiile viitoare, în mrejele
stăpânilor guvernării
electronice, ai închisorii
electronice.
Domnul să ne ajute pe
toţi, pentru rugăciunile
Părinţilor noştri, să luăm
decizia cea mai plină de
discernământ în Hristos,
şi pentru noi, şi pentru
copiii noştri.
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E-guvernarea complexă şi
totală prin bioputere1

BIOMETRIE

de Pr. Prof. dr. Mihai Valică

Trăim într-o lume din ce în
ce mai sofisticată în care statul capătă o putere din ce în ce
mai mare prin reglementarea şi
apoi controlul unor zone din
ce în ce mai mari din zona economicului, socialului şi, mai
nou, chiar a vieţii private.
Pentru aceasta s-au dezvoltat
instrumente specifice a căror
utilizare a devenit aproape de
neevitat. În acest context apar,
desigur, în discuţie şi aspecte
teologice care se referă în special la aspectele sociale şi etice
generate de fenomenul utilizării documentelor electronice.
Deşi problematica utilizării documentelor electronice reprezintă
doar un aspect punctual (i-am putea spune chiar particular) al întregului fenomen de schimbare pe care îl parcurge lumea în prezent,
dorim să facem această prezentare cu scopul de a facilita o mai bună
înţelegere a modului în care documentele electronice contribuie
la schimbarea lumii şi îi atrag pe oameni în tăvălugul care îi va
duce le imposibilitatea înţelegerii adevărului ontologic al existenţei lor.
Pentru început avem misiunea de a face o reprezentare a guvernării
în zilele noastre. Acest lucru este important deoarece, pentru noi, ati1 Preluat din cartea „Sfânta Treime, între dogmă, model de viaţă şi actualitate; Catedrala parohială
Sfânta Treime, Vatra Dornei: istorie, dinamism şi atitudini eclesiale, vol. I”, de Preot Paroh prof. dr.
Mihai Valică şi Colonel în rezervă Grigore Radoslavescu.

tudinea anti-sistem ca principiu, contestarea de-a valma a guvernării
este ceva străin de ethosul creştin.
De la guvernarea clasică la cea totalitară

Evangheliile şi Epistolele Apostolului Pavel pun problema funcţiilor
legitime dar şi nelegitime ale puterii, apreciind că:
- este legitim pentru stat de a pretinde taxe şi dări de la cetăţeni
şi de a păzi cu „spada” (sau prin
violenţă legitimă) legea (care ar
trebui să corespundă unui cod
etic al societăţii);
- este nelegitim, atunci când
credinţe sau doctrine care con
trazic Evanghelia să aducă în
chinare împăraţilor sau să îşi
lepede credinţa, să adopte;
atunci statul îşi depăşeşte sfera
sa legitimă şi devine uzurpator,
tiranic, totalitar statul pretinde
de la cetăţeni.
Problema noastră, a celor ce
trăim în acest veac, este că, îndeosebi din modernitate încoace, actul guvernării a devenit mult mai
complex şi s-a inserat, difuz şi profund, în straturile societăţii (în
economie, în social, chiar şi în Biserică), ale comunităţii restrânse
şi chiar în interiorul familiei. Demult guvernul nu mai este restrâns
doar la funcţiile de prelevare a taxelor şi de pază armată a legii.
El administrează, din ce în ce mai detaliat, tot ce se află în raza sa
de putere în continuă creştere. Încă înainte de experienţele totalitare
extreme ale nazismului şi comunismului, despre o astfel de guvernare se spunea că este totală, deoarece ea priveşte totalitatea proceselor
ce se desfăşoară în societate, văzute ca un fel de funcţii ale organismului social.
Guvernarea totală presupune că nu mai există aspect al vieţii
noastre care să nu intre în sfera puterii: totul sau aproape totul
este reglementat şi normat, îndreptat către scopuri specifice acesteia, astfel încât obiectul reglementării să împlinească o funcţie utilă
organismului social. Pentru a folosi un exemplu banal, familia face
obiectul unor politici publice în funcţie de scopurile stabilite de guvernare: fie când stabileşte de la ce vârstă este obligatorie educarea,
de către stat, o copilului, fie când descurajează natalitatea prin instrumente specifice.
La fel de insinuos s-a dezvoltat şi o altă dimensiune cheie a guvernării: cea a controlării şi supravegherii societăţii, a oamenilor. Există
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Problema noastră, a celor
ce trăim în acest veac,
este că, îndeosebi din
modernitate încoace,
actul guvernării a devenit
mult mai complex şi s-a
inserat, difuz şi profund,
în straturile societăţii
(în economie, în social,
chiar şi în Biserică), ale
comunităţii restrânse
şi chiar în interiorul
familiei. Demult
guvernul nu mai este
restrâns doar la funcţiile
de prelevare a taxelor şi
de pază armată a legii.
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Guvernarea totală
presupune că nu mai
există aspect al vieţii
noastre care să nu
intre în sfera puterii:
totul sau aproape
totul este reglementat
şi normat, îndreptat
către scopuri specifice
acesteia, astfel încât
obiectul reglementării
să împlinească o funcţie
utilă organismului social.
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studii care arată că funcţia de supraveghere s-a derulat, încă din secolele trecute, în logica unei „transparentizări” a omului în faţa puterii, a unei disciplinări a acestuia, depăşindu-se astfel stadiul în care
omul respectă legea de frica pedepsei, ci cumva condiţionat să aibă
un comportament şi o mentalitate girate de guvernare. Fenomenul
este denumit în literatura de specialitate panoptism şi noua putere este definită ca o bioputere, deoarece se insinuează cumva nu
doar în interiorul societăţii, ci
chiar şi al persoanei, pe care încearcă să o „programeze” social.
Reiterăm faptul că bioputerea
şi panoptismul sunt concepte
specifice pentru guvernarea din
secolele 18-19.
Noile dimensiuni pe care guvernarea le-a dobândit de-a
lungul timpului sunt potenţate
dincolo de orice închipuire în
zilele noastre, prin tehnologie,
tehnicile de supraveghere şi
control prezente pe toate palierele vieţii comunitare şi personale (camerele TV, prelevarea datelor biometrice – uneori chiar şi
a ADN-ului, dispozitivele electronice pentru identificarea oamenilor, sistemelor informatice naţionale şi trans-naţionale – care includ
baze de date integrate etc).
Guvernarea totală ce utilizează instrumentele de care dispune
pentru condiţionarea oamenilor se transformă într-o guvernare
totalitară. Se observă foarte uşor cât de subţire este în prezent linia
de demarcaţie dintre guvernarea totală şi cea totalitară:
- guvernarea timpurilor noastre a evoluat de la una de tip clasic (prelevarea taxelor, aplicarea legii cu sabia) la una complexă, totală care
are în vedere controlul total asupra oamenilor şi administrarea în
detaliu a bunurilor acestora;
- guvernarea totală nu mai funcţionează prin frica de pedeapsă, ci
prin supravegherea, controlarea şi disciplinarea omului – devenind,
astfel, o bioputere;
- bioputerea se perpetuează prin mecanisme fine de programare socială – mai ales prin programarea din interior a persoanei umane;
- noile tehnologii (traduse prin acte electronice, sisteme informatice
naţionale şi trans-naţionale) potenţează la maxim bioputerea şi guvernarea totală;
- utilizarea instrumentelor de care dispune în scopul condiţionării
persoanei transformă guvernarea totală într-una totalitară.

biometric

Actul de identitate: atât de banal încât nimeni
nu îl mai problematizează. Şi totuşi, introducerea lui generalizată (în forma sa simplă, „clasică”)
ţine de aceeaşi logică a unei supravegheri mai intense a persoanelor survenită în veacurile mai de
pe urmă ale modernităţii.
Actul de identitate personal este o inovaţie de
dată recentă (dacă privim istoria în desfăşurarea
ei largă). Iniţial, astfel de acte se eliberau doar
pentru situaţii extraordinare (se eliberau cărţi de
drum pentru cei ce călătoreau pe distanţe lungi, ce traversau mai multe imperii) sau chiar, aşa
cum arată cazul societăţii americane din secolul
19, pentru identificarea mai lesne a sclavilor.
La început rudimentar, actul de identitate a fost,
treptat, îmbogăţit cu o serie de accesorii tehnice prin care poliţia identifica infractorii. Astfel,
fotografia a fost folosită, iniţial, pentru identificarea mai lesne a vagabonzilor. În mod similar,
pentru identificarea eficientă şi rapidă a răufăcătorilor au fost dezvoltate diferite tehnice
biometrice de recunoaştere a acestora, precum
şi primele baze de date rudimentare ale poliţiei.
Abia ulterior, în secolul 20, fotografia şi datele
biometrice încep să fie folosite, pe scară largă, şi
în identificarea populaţiei civile. Şi, dacă altădată, fotografia ca metodă de identificare a fost extinsă de la infractori la populaţia civilă, în zilele
noastre acelaşi lucru se întâmplă cu amprenta
(una dintre informaţiile biometrice solicitate
pentru a fi încorporate în actele de identitate
electronice).
Amprentarea a fost o măsură care, anterior, ţinea strict de metodele poliţieneşti de evidenţa a
infractorilor. Aşadar, este de reţinut modelul:
tehnici care, iniţial, au fost folosite de instituţiile poliţieneşti pentru identificarea infractorilor sau declasaţilor sunt, ulterior, extinse
pentru identificarea întregii populaţii civile.
Dar nu doar pentru funcţia de identificare sunt
folosite actele de identitate personale, ci chiar
şi pentru diferite scopuri de inginerie socială.
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Astfel, marele scriitor rus Alexandr Soljeniţin
menţionează, în Arhipelagul Gulag, faptul că buletinul de identitate a fost folosit de puterea
comunistă pentru a aplica mai eficient controlul populaţiei.
În unele ţări exista o neîncredere atât de mare
faţă de existenţa unor mijloace de dezvoltare a
unui stat poliţienesc, încât intenţiile de a se introduce card-uri de identitate au provocat mişcări de opoziţie masivă din partea populaţiilor
şi a organizaţiilor de promovare a drepturilor la
„privacy”.
Cu toate acestea, în ultima perioadă, mai ales
sub imperiul presiunilor venite în urma agitării pericolului „terorist”, există un val de acţiuni
guvernamentale, persistent la nivel global, prin
care se implementează acte electronice de identitate care trebuie să deţină şi date biometrice, pe
de o parte, şi programe vaste de informatizare a
administraţiei şi guvernării: e-guvernarea pe de
altă parte. Ambele procese sunt faţete ale aceleiaşi monezi, transparentizarea informatică a societăţii, a oamenilor în faţa puterii, scopul fiind
ca toate acțiunile, achiziţiile, deciziile oamenilor
(spre exemplu, călătoriile, tranzacţiile, cumpărăturile, frecventarea anumitor locaţii sau site-uri
de internet, etc.) să fie: înregistrate electronic şi
depozitate într-o bază de date; atribuibile unei
persoane anume (prin realizarea acelor acţiuni
prin intermediul actului electronic); accesibile
celor care controlează sistemul.
În noile documente electronice de identitate
propuse (paşapoarte, card-urile personale de
identitate, card-uri de asigurări sociale, permise
de conducere), ce conţin, de obicei, dispozitive
RFID tip smart card contactless sunt memorate,
pe lângă datele personale obişnuite, şi alte date
de tip biometric împreună cu semnătura electronică. Ele sunt pe cale să fie implementate
în majoritatea ţărilor europene (12 ţări le-au
introdus deja, 9 sunt pe cale). Dar sistemul în
care ele funcţionează este mai complex, deoarece
e nevoie şi de o bază de date naţională precum şi
de baze de date supra-naţionale (cum este cele-
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Deocamdată, în aceste
baze de date puse la dispoziţia structurilor supranaţionale, sunt înregistrate doar datele personale
ale infractorilor sau ale
celor consideraţi suspecţi
de organele poliţieneşti.
Ceea ce contează aici este
însă sistemul logistic:
actul electronic cu date
personale şi biometrice
(şi, în cazul card-urilor
de sănătate, datele referitoare la istoricul sănătăţii
persoanei), bazele de date
naţionale şi supra-naţionale interoperabile.
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brul SIS – Schengen) între care există inter-operabilitate (datele pot
fi manipulate atât dinspre statele membre către bazele supra-naţionale cât şi de structurile supra-naţionale către statele membre).
Deocamdată, în aceste baze de date puse la dispoziţia structurilor
supra-naţionale, sunt înregistrate doar datele personale ale infractorilor sau ale celor consideraţi suspecţi de organele poliţieneşti. Ceea
ce contează aici este însă sistemul logistic: actul electronic cu date
personale şi biometrice (şi, în
cazul card-urilor de sănătate,
datele referitoare la istoricul
sănătăţii persoanei), bazele de
date naţionale şi supra-naţionale interoperabile.
Că, deocamdată, sistemul care
face ca datele personale să fie
accesibile guvernaţilor le include doar pe ale infractorilor
nu poate reprezenta o garanţie
– după cum am văzut, modelul de funcţionare a bioputerii
(puterii totale) este să extindă
asupra întregii populaţii civile
metodele de control şi supraveghere folosite, anterior, doar
pentru infractori şi declasaţi.
Guvernarea electronică este un proces, la rându-i, în plină dezvoltare
în toată Europa, constând în crearea unor sisteme electronice care
să transfere în virtual, în reţele informatice, funcţii de bază precum taxele şi impozitele, derularea procedurilor administrative
(de pildă, în România cartea de muncă este transformată în registru
electronic), verificarea unor dosare etc.
Legătura dintre actele electronice şi sistemul de e-guvernare este,
după propriile declaraţii ale unor oficiali responsabili de aceste proiecte, faptul că primul va deveni cheia de acces către serviciile statale.
La rândul lor, aceste servicii statale sunt transferate în sfera virtuală,
devenind inaccesibile celor care nu au abilităţi de utilizare a internet-ului sau alte acte electronice. Cum spunea un jurnalist, „nu eşti
online, nu exişti!”
Conjuncţia dintre documentele electronice şi sistemele informatice
de tip e-guvernare se face în măsura în care acestea sunt proiectate să
fie multifuncționale. Deţinând semnătura electronică, documentele
electronice vor putea fi folosite pentru efectuarea de plăţi, accesarea
contului bancar etc. în tranzacţiile cu statul sau chiar în cele private.
Aşadar, asistăm la o tendinţă tot mai accentuată de creare a unei

reţele informatice electronice care să ecranizeze total interfaţa dintre
cetăţean şi stat cu potenţialul ca această reţea să acopere şi relaţiile/tranzacţiile din sfera privată sau civilă. Această reţea se compune din trei elemente:
- cheia de intrare (actul electronic);
- baza de date unde există depozitate toate informaţiile despre persoana şi unde există posibilitatea să fie înregistrate toate acţiunile
înregistrate electronic ale acesteia şi
- suprastructura informatică ce recompune virtual
funcţiile, serviciile statale şi private şi, de ceea ce
este de maximă importanţă, accesul la resurse.
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În concluzie:

-

-

-

-

-

-

actul de identitate reprezintă, de la bun început, o inovaţie de dată recentă prin care s-a
îmbunătăţit capacitatea de supraveghere a
persoanelor de către stat;
istoria regimurilor comuniste ne arată că aceste acte pot fi folosite şi ca metode de constrângere şi de inginerie socială aplicate populaţiei de către regimuri opresoare;
modelul prin care statul a folosit actul de
identitate de-a lungul timpului constă în: extinderea unor tehnici de identificare tot mai
sofisticate a infractorilor la întreaga populaţie
civilă.
noile tehnologii (dispozitive tip RFID contactless, internet, baze de date electronice) potenţează nemăsurat de mult capacităţile de supraveghere şi control al populaţiei prin intermediul actelor de identitate devenite
acum electronice;
în paralel cu introducerea infrastructurii actelor electronice se
implementează, pe scară masivă, şi e-guvernarea sau guvernarea
electronică, ce presupune transferarea unor funcţii, servicii şi
resurse esenţiale ale guvernării societăţii în lumea virtuală;
de vreme ce actele electronice sunt proiectate să fie multifuncţionale, ele vor reprezenta cheia de intrare/de acces la serviciile şi
resursele esenţiale pentru cetăţean; ceea ce reprezintă condiţionarea reciprocă a persoanei de identitatea sa electronică sau
„nu eşti on-line, nu exişti!”

Legătura dintre actele
electronice şi sistemul de
e-guvernare este, după
propriile declaraţii ale
unor oficiali responsabili
de aceste proiecte, faptul
că primul va deveni cheia
de acces către serviciile
statale.
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ROMÂNI, SECUI ŞI UNGURI ÎN
TRANSILVANIA

ISTORIE

SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ
de Pr. Mihai-Andrei Aldea

Originea secuilor

Secuii sunt şi ei parte a acestei
istorii ungaro-române. Ei apar
pentru prima oară în secolul
X în Munţii Bihorului, fiind o
populaţie de origine necunoscută. Toate încercările de a găsi
rădăcinile reale ale Secuilor
sunt de la început sortite eşecului în lipsa a două elemente
esenţiale: izvoare reale privind
originea Secuilor şi documente
în limba secuiască. Totuşi, dintre teoriile actuale, cea mai probabilă este aceea care îi soco
teşte pe Secui urmaşii Avarilor, sau mai bine zis o rămăşiţă a nobililor avari, care rămăsese în
părţile dintre Carpaţii Crişurilor şi Tisa. Această rămăşiţă nu a luat
parte la luptele ducilor români împotriva invaziei Ungare, însă nici
nu a ţinut partea acesteia. Dintr-o serie de tradiţii religioase secuieşti
reiese limpede că iniţial au fost ortodocşi, trecând mai târziu la
Catolicism. Se pare că această convertire a nobililor secui le-a adus
o oarecare încredere din partea nobililor unguri, care i-au colonizat după secolul XII în S-E Transilvaniei, dându-le sub stăpânire
pe Românii şi Cumanii din această parte1. Secuii au fost folosiţi ca
1 Numărul Secuilor era la această dată de cca. 3.000 de oameni. Credem că este limpede cum de
au ajuns în secolul XIX la un număr de 700.000 (şapte sute de mii) de oameni! (Dacă ar fi avut o
creştere prin spor natural, în proporţie Românii ar trebui să fie la aceeaşi dată peste 600.000.000
[şase sute de milioane] de suflete…)

mijloc de apărare a Transilvaniei, dar nu au fost niciodată priviţi cu
încredere sau prietenie de Unguri. O simplă dovadă este deosebirea între uciderea nobililor unguri şi respectiv secui care se răsculau.
Nobilii unguri răsculaţi erau, de obicei, ucişi prin decapitare sau alte
asemenea mijloace socotite demne. Nobilii secui răsculaţi erau, de
obicei, spânzuraţi sau ucişi prin torturi cumplite, cel mai cunoscut
fiind cazul lui Gheorghe Doja. Acesta a fost ucis în chinuri ce covârşesc închipuirea, ajungânduse până la smulgerea cărnii cu
cleşti înroşiţi în foc, aşezarea
pe un scaun înroşit în foc şi altele asemenea.
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Secuii distruşi de Naţia
ungară

De ce această… rezervă, ca
să nu-i spunem duşmănie, a
Ungurilor faţă de Secui? Din
două pricini, iar mai târziu din
trei. De la început, a fost faptul
că Secuii se înţelegeau foarte
bine cu dispreţuiţii – de către
nobilii unguri – Români „schismatici” (ortodocşi). Acest lucru era
intolerabil pentru Unguri. A doua pricină, era că Secuii erau alt
neam decât Ungurii! De la început şi până în secolul XIX toată
lumea ştia că naţiunile dominatoare în Transilvania sunt cea ungurească, nemţească şi secuiască. Limba secuiască încă se mai vorbea în
secolul XVI, astăzi fiind însă dispărută. În secolul XIX s-a declanşat
maghiarizarea sistematică a scaunelor secuieşti şi spre sfârşitul perioadei interbelice maghiarizarea şi-a atins scopul, Secuii dispărând din
istorie. Naţiunea secuiască încetase să mai existe, înghiţită de cea
maghiară. Deşi nobilimea secuiască a fost, de foarte multe ori, aliată
cu Ungurii şi împotriva Românilor, la nivel popular între Secui şi
Români a existat sute de ani o frăţietate pe care îndrăznim să o
numim chiar sfântă. Mulţi dintre Români nu au şovăit să-şi dea viaţa pentru drepturile şi libertăţile Secuilor, şi la rândul lor mulţi dintre Secui nu au şovăit să se jertfească pentru libertatea şi drepturile
Românilor – intrând aici nu doar cei din Transilvania, ci şi cei din
Ţara Românească a Munteniei şi din Ţara Românească a Moldovei.
Ţara secuimii – Românimea

Dat fiind că distrugătoarea Secuilor este Naţiunea ungară, este evident că, şi după dispariţia Secuimii, Ungurii şi Secuii sunt pe poziţii
total antagonice. Poate este de amintit aici că la mijlocul secolului

De la început şi până în
secolul XIX toată lumea
ştia că naţiunile dominatoare în Transilvania sunt
cea ungurească, nemţească şi secuiască. Limba
secuiască încă se mai vorbea în secolul XVI, astăzi
fiind însă dispărută. În
secolul XIX s-a declanşat
maghiarizarea sistematică a scaunelor secuieşti
şi spre sfârşitul perioadei
interbelice maghiarizarea
şi-a atins scopul, Secuii
dispărând din istorie.
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XIX, Secuii încă socoteau că „Ţara” este pentru ei Românimea, acoperind prin acest nume – „Ţara” – Moldova şi Muntenia, privind
Ungaria ca „străinătate”. Acum însă nu mai există Secui, întrucât au
fost asimilaţi de Unguri. Iar cei care au distrus – printr-o politică
intenţionată şi diabolică de distrugere – Naţiunea Secuiască, nu
pot fi în niciun caz socotiţi ca moştenitori – ci doar ca ucigaşi – ai
Secuilor. Deci, în revendicările lor, Ungurii din ceea ce azi, cu totul
impropriu, se numeşte Secuime, nu pot apela la
nimic din istoria şi drepturile celor pe care i-au
nimicit, adică Secuii. Deşi, evident, cu obişnuita
nemărginită impertinenţă a nemeşimii ungureşti,
o fac.
Premize istorice pentru pretinsa autonomie

Secuii încă socoteau că
„Ţara” este pentru ei
Românimea, acoperind
prin acest nume – „Ţara”
– Moldova şi Muntenia, privind Ungaria ca
„străinătate”. Acum însă
nu mai există Secui, întrucât au fost asimilaţi
de Unguri. Iar cei care au
distrus – printr-o politică
intenţionată şi diabolică
de distrugere – Naţiunea Secuiască, nu pot fi
în niciun caz socotiţi ca
moştenitori – ci doar ca
ucigaşi – ai Secuilor.

Acestea sunt premizele istorice de la care plecăm
pentru a înţelege cu adevărat revendicările de autonomie şi chiar independenţă ale Ungurilor din
Harghita, Covasna şi Mureş.
Naţiunea ungară s-a prezentat în contextul naţiunilor apusene pe temeiul aceloraşi valori pe care le
aveau şi acestea în Evul Mediu la nivelul claselor
nobiliare:
 slujirea fanatică a Papalităţii,
 foamea disperată de putere şi glorie,
 cruzime fără margini faţă de cei de altă părere
decât cea a nobilimii,
 dispreţul nemărginit faţă de cei care erau altfel,
 ura nesfârşită faţă de Ortodoxie şi ortodocşi,
 dispreţul şi chiar ura faţă de popoarele şi culturile din Răsăritul
Europei,
 arogarea statutului de civilizaţie superioară şi, implicit,
 arogarea dreptului de a impune această civilizaţie celor altfel.
Şovinismul maghiar

Către sfârşitul Evului Mediu, odată cu apariţia Protestantismului,
această listă s-a diversificat. În vreme ce unii dintre Unguri au păstrat
fidelitatea faţă de Papism, alţii au adoptat Calvinismul – sau alte
forme de Protestantism – şi au prigonit sălbatic pe Români pentru
a-i sili să se convertească. Nu mult după Protestantism s-a născut
şi naţionalismul apusean modern. La Unguri, acesta a luat forma
unui şovinism dezlănţuit, care nu a şovăit să recurgă nu doar la
falsificarea istoriei, ci şi la cele mai abominabile crime. Totuşi,
atât în prima formă, cât şi în cea ulterioară, Ungurii au izbutit să se

includă cu succes în zona patimilor tipic vest-europene. Deşi pe o
scară aparent mai mică, colonialismul apusean, în forma sa cea mai
violentă şi oprimantă, a fost aplicat de Ungaria încă din secolul XII,
fără a înceta – această aplicare – până astăzi.
Această încadrare a Ungariei în mentalitatea apuseană ar trebui să
fi fost depăşită în clipa în care o parte dintre crimele şovinismului
unguresc au ieşit la iveală, prima oară la sfârşitul secolului XVIII.
Totuşi nobilimea ungară a ştiut să poarte o mască uimitor
de bine alcătuită de cultură, civilizaţie şi deschidere, dar mai
ales a ştiut să folosească mult şi
foarte eficient minciuna.
Dincolo de orice alte mijloace,
aceasta a rămas unealta şi arma
de bază a Ungariei şi ungarismului până astăzi.
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Concluzii

Toate aceste fapte istorice trebuie bine înţelese atunci când
încercăm să înţelegem ce înseamnă sau ce ar însemna
autonomia – şi eventual independenţa – ungurească în
Transilvania.
Dar, vor spune unii, toate acestea ţin de trecut, nu de prezent.
Din păcate, nu este aşa.
Să ne aplecăm asupra trecutului cel mai apropiat, care formează
temeiul evident a tot ceea ce avem astăzi. Căci nimeni nu trăieşte
independent de ceea ce s-a întâmplat de la naşterea lui şi până azi!
Să vedem, prin urmare, întâmplările din ultimii 80-90 de ani, ca să
vedem temeiurile cele mai evidente ale vremilor de astăzi.
(continuare în numărul viitor)

Toate aceste fapte istorice trebuie bine înţelese
atunci când încercăm să
înţelegem ce înseamnă
sau ce ar însemna autonomia – şi eventual independenţa – ungurească în
Transilvania
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Scrisoare deschisă a unui
istoric român către
conducerea politică a
României şi către conducerea
Uniunii Europene (U.E.)

POLITIC

Conf. univ. dr. G.D. Iscru

Domnilor Politicieni,
Subsemnatul Gheorghe Iscru,
istoric, conf. univ. dr., acum pensionar, domiciliat în Bucureşti,
b-dul. Brâncoveanu Constantin
nr. 9, bl. B14, scara 4, etaj 3, ap.
100, sector 4, autor – între altele – al primei sinteze despre
strămoşii noştri reali1, ca om
de ştiinţă, specialist în domeniu, după 50 de ani de activitate
universitară, vă atrag atenţia în
modul cel mai serios asupra
actului politic antinaţional, în
consecinţă inadmisibil, incompatibil cu principiile Epocii moderne, în
care încă ne aflăm, acela de a admite/tolera, la Bruxelles, o reprezentanţă a aşa-numitului „Ţinut Secuiesc” – în fapt, două judeţe ale
Statului Naţional Unitar România –, iniţiativă a revizionismului maghiar, cu care noi, românii, avem un contencios istoric.
Cei care admit sau tolerează un asemenea act desconsideră principiile epocii moderne, ignoră dreptul exclusiv şi inalienabil al naţiunilor
la identitate şi suveranitate naţională, Dreptul naţiunilor înaintea tuturor altor drepturi. Sunt istoric, repet şi ştiu ce spun. În cărţile mele,
în cursul meu universitar mi-am precizat şi am argumentat pe larg
acest punct de vedere2.
1 G.D.Iscru, Strămoşii noştri reali: geţii, dacii, tracii, illirii ..., naţiunea matcă din vatra „Vechii Europe”,
Ed. „Nicolae Bălcescu” şi Ed. „Mica Valahie”, Bucureşti, 2010.
2 Mai nou: G.D.Iscru, O nouă introducere în Epoca modernă. Cu privire specială la istoria naţională:
Ed. Proema, Baia Mare, 2010.

Cunosc „recomandarea” U.E. din ianuarie 2006 privitoare la „topirea”
naţiunilor etnice şi a Statelor lor naţionale într-o nouă mega-formaţiune politică „civică şi multiculturală” – o imposibilitate naturală
şi logică, contrară mersului firesc al istoriei –, precum odinioară în
fostele imperii „istorice”. Actul amintit, al revizioniştilor maghiari, se
înscrie în spiritul respectivei „recomandări” (autor i-a fost chiar un
parlamentar român de naţionalitate maghiară!) şi, ca şi „recomandarea” însăşi, poate afecta chiar perspectiva U.E.! Căci o Europă unită,
care să fie viabilă, nu poate fi decât
o Europă a naţiunilor, cu Statele lor
naţionale. Desfiinţarea naţiunilor şi
a Statelor lor naţionale este un vis
himeric al unor ideologi egocentrişti,
rupţi de mersul firesc al istoriei, mai
absurd decât himera „imperiului universal” care a bântuit minţile imperiale, din Antichitate până în pragul
Epocii moderne. Actul revizioniştilor maghiari, având ca precedent un
act similar, „Kosovo”, poate declanşa
imprevizibile „reacţii în lanţ” chiar la
nivel planetar!
În ce-i priveşte pe SECUI, e bine să se ştie, acum pentru prima dată
şi cu toată claritatea, că ei nu sunt urmaşii unor colonişti/mercenari
aduşi în zonă de Regatul maghiar care, având şi sprijin din Occident,
după două secole de lupte a reuşit să cucerească Ardealul – parte a
Vechii Dacii! – şi nu sunt nici maghiari.
SECUII sunt urmaşii unei comunităţi a strămoşilor noştri reali,
Dacii Cauconi, identificaţi în izvoarele istorice cu o „ţară” a lor,
Caucaland.
Cucerind Ardealul, Regatul maghiar i-a putut atrage/determina pe
aceşti autohtoni – daci-cauconi, atunci numindu-se şi ei, desigur,
valahi – ca, în schimbul recunoaşterii libertăţii şi demnităţii lor naţionale, să apere graniţa pe aliniamentul Carpaţilor Răsăriteni şi de
Curbură. Oameni ai pădurii şi ai munţilor, dacii erau şi aveau faimă de buni luptători, transmisă şi urmaşilor. Numele cel nou, cel de
SECUI, intrat în documentele medievale – siculi –, putea veni fie
de la arma specifică de luptă, a dacilor, sika, fie de la o îndeletnicire
firească a lor, de tăietori de lemne, cu securea, desigur şi prelucrători
ai lemnului. Am întâlnit în documente şi expresia „a săcui pădurea”.
Trecând şi la sud de Carpaţi, în Spaţiul Buzău – Râmnicul Sărat,
secuii au dat numele unui judeţ al Valahiei: Saac sau Săcuieni, nominalizat în Evul Mediu şi chiar la începutul Epocii moderne.
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În ce-i priveşte pe
SECUI, e bine să se ştie,
acum pentru prima dată
şi cu toată claritatea, că
ei nu sunt urmaşii unor
colonişti/mercenari
aduşi în zonă de Regatul
maghiar care, având şi
sprijin din Occident,
după două secole de lupte a reuşit să cucerească
Ardealul – parte a Vechii
Dacii! – şi nu sunt nici
maghiari.

Dar recunoaşterea regală a libertăţii şi demnităţii secuilor a fost una formală. Căci nobilimea
maghiară – cea mai lacomă şi oprimatoare la
nivelul continentului! – va promova în Ardealul
cucerit, ca şi în întregul Regat, o cruntă asuprire socială. De asemenea, obsedată de teama că
maghiarii, puţini la număr, ar putea să dispară
ca naţiune din istorie, cum s-a întâmplat cu alţi
migratori, această nobilime a dus, în paralel, o
politică de maghiarizare a comunităţilor şi naţiunilor nemaghiare, în special a valahilor, majoritari în Ardeal.
Acestei duble oprimări i-au căzut victimă şi secuii, în pofida amintitei recunoaşteri regale, căreia, în 1438 i s-a adăugat, ca manevră tactică,
atragerea categoriei înstărite din rândul secuilor
prin actul numit „Unio Trium Nationum” (categoriile înstărite ale maghiarilor, saşilor şi secuilor; valahii, naţiunea majoritară, erau excluşi, ca
şi când n-ar fi existat!)
Sub această dublă opresiune este elocvent faptul
că primul mare război ţărănesc din Ardeal, în
1514, a fost condus de secuiul Gheorghe Doja.
Reprimarea nobililor maghiari însă a fost cruntă. Martiriul lui Doja a rămas pilduitor! Iar după
această „pacificare”, ţărănimea a fost aruncată în
„vecinică iobăgie” prin acel „Tripartitum” (cod de
legi), asamblat, în faza finală, de evreul Werboczy.
Chiar şi după căderea Regatului maghiar (1526)
nobilimea şi-a continuat dubla asuprire, socială
şi naţională.
Drept urmare, în a doua jumătate a secolului al
XVI-lea secuii s-au răsculat din nou, puternic,
de două ori, dar au fost reprimaţi iarăşi cu cruzime şi sadism. Aşa se face că în 1599, când voievodul Valahiei, Mihai Viteazul, a pornit lupta
pentru reunificarea Daciei şi a intrat în Ardeal,
secuii au fost de partea voievodului unificator care le-a redat drepturile de odinioară. În
schimb, nobilii maghiari l-au numit pe Mihai
„dacul cel rău”.
În secolul al XVII-lea şi în continuare, dubla
oprimare din partea nobilimii maghiare a continuat, vizându-i, evident şi pe secui.
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Secuii, continuu, au considerat Ardealul ca patrie a lor, din vechime, ca autohtoni, urmaşi ai
dacilor cauconi. Un istoric al lor, Mihaly Cserey,
din secolul XVIII, scria în cartea sa: „Fereşte-te,
Transilvanie3, că de multe ori păsatul maghiar
ţi-a fript buzele!”. Şi câtă dreptate avea!
Politica de maghiarizare, dublată de opresiunea
socială, n-a dat, pentru nobilimea maghiară, rezultatele scontate, iar tradiţionala ei spaimă de
dispariţie a naţiunii proprii s-a amplificat în etapa renaşterii naţionale.
În revoluţia maghiară din 1848-1849, conducerea acesteia, în cea mai mare parte nobiliară,
prin manipulare, a putut beneficia totuşi de „regimentele de graniţă” ale secuilor ca forţă de şoc,
în Ardeal, împotriva valahilor şi saşilor.
În continuare, sub cumplita politică de maghiarizare din anii celui de-al doilea dualism maghiaro-habsburgic (1866-1918), ca şi în isteria
revizionistă anti-Trianon de după 1920, propaganda maghiară, dublată de persecuţii dar şi de
„motivaţii” subtile, sub un regim fascist, i-a „convins” pe secui să-şi „uite” limba naţională.
Dar încă sub regimul comunist, inspectori şcolari mi-au mărturisit că în misiunea lor au putut
constata sentimentul naţional românesc în casele secuilor.
Simbolurile heraldice ale secuilor, Soarele şi
Luna, sunt simboluri străvechi ale strămoşilor
lor şi ai noştri, dacii, şi nu au nimic comun cu
simbolurile maghiare. Acesta este un argument
puternic de străvechime, autohtonie şi continuitate, a secuilor, ca urmaşi ai dacilor cauconi.
Hrănindu-se din falsuri istorice, himera unei
aşa-zise „Ungarii Mari” a bântuit minţile extremiştilor maghiari după „căderea Regatului”
(1526). Din ea, aceştia, se hrănesc şi azi. Fiind
slabi prin forţele proprii şi lipsindu-le argumente
credibile, au căutat continuu, cu abilitate şi perfidie, un „spate”, care să-i sprijine împotriva vecinilor, cu deosebire împotriva românilor. Dar acest
„spate”, mereu altul pe etape istorice, i-a folosit la
3 Numele dat Ardealului de cancelaria maghiară (ca ţara „de dincolo
de pădure”; şi aşa a rămas!).

rândul său pentru a menţine destabilizare şi nesiguranţă în zonă.
Azi, extremismul revizionist şi şovin maghiar este „nebunul” pe
care cei interesaţi îl „mişcă” pe tabla de şah a zonei în acelaşi scop.
Resursele – materiale şi umane – şi poziţia strategică a acestui pământ al Vechii Dacii au fost şi continuă să fie tentaţie majoră pentru
„Centrele de Putere” – numele noilor imperii! – care, la rândul lor,
hrănesc în consens dar şi fiecare în parte, cea mai primejdioasă himeră a contemporaneităţii, botezată,
eufemistic, „globalizare”.
Acum, extremismul revizionist şi şovin maghiar, prin manevre oculte, cu
abilitate şi cu perfidie „istorică”, printr-o perseverenţă diabolică în „politica paşilor mărunţi” pe care o duce,
îi foloseşte pe secui, urmaşi ai autohtonilor daci, împotriva României, ca
„vârf de lance”, reuşind să amăgească
lideri neinformaţi, slab informaţi sau
chiar cointeresaţi, interni şi externi,
în lichidarea Statului nostru naţional
unitar, atât cât a mai rămas din Vechea
Dacie, patria strămoşilor noştri reali.
La toate relele arătate succint mai sus s-au adăugat două vinovăţii
speciale:
Prima, cea a istoricilor români, majoritatea tributari tezei false a
„romanizării Daciei”. Cei care au abordat „problema secuilor”, atunci
când n-au lăsat-o pe seama „colegilor” maghiari şi saşi, n-au început
investigaţia din Antichitatea Daciei, de la cauconii ţării Caucaland,
deoarece, conform amintitei teze false, dacii, inclusiv cei din zona
respectivă, fuseseră exterminaţi de legiunile Romei imperiale! ... Ce
specialist care se respectă şi respectă ştiinţa istorică mai susţine azi
această cumplită minciună a unui lăudător postum al împăratului
Traian?
A doua vinovăţie aparţine oamenilor politici români şi constă în toleranţa exagerată faţă de revizionismul şi şovinismul extremiştilor
maghiari vizând România, cu deosebire în zona Ardealului dar şi în
celelalte teritorii româneşti din Vest şi Nord. Iar după 1989, această
toleranţă oficială, ajunsă la apogeu, seamănă cu o complicitate.
Cui foloseşte? Întrebare retorică.
Dar luaţi aminte, Domniile voastre, la vinovăţiile pe care istoria şi
memoria colectivă refuză să le prescrie!					
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Dar recunoaşterea regală
a libertăţii şi demnităţii
secuilor a fost una formală. Căci nobilimea maghiară – cea mai lacomă
şi oprimatoare la nivelul
continentului! – va promova în Ardealul cucerit,
ca şi în întregul Regat, o
cruntă asuprire socială.
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DESPRE DOMNIA DECLASAȚILOR

SOCIAL

de Ioan Vlăducă

„Nepăsarea noastră ne pierde.”
(Mihai Eminescu)
Într-un articol din anul 1881,
Mihai Eminescu scria că „urmările domniei declasaţilor sunt
evidente. Populaţia, şi tocmai
populaţia producătoare, scade
de la 1864 încoace în proporţii
înspăimântătoare, dar ceea ce
e mai trist sunt cauzele acestei
scăderi, cauze adânci economice şi sociale cari fac ca însuşi
sâmburul naţionalităţii, rasa să
degenereze. S-a observat de către medicii de regimente că statura oamenilor scade, că aptitudinile lor fizice şi morale degenerează,
şi această din urmă împrejurare e mai tristă decât toate celelalte. Nu
mai e nevoie a adăuga că aceste rezultate sunt a se atribui şi sărăciei
şi urmărilor ei morale, decăderii vieţii de familie, viciilor”1.
Constatarea făcută de Eminescu este valabilă și astăzi2.
Atacul asupra Dreptei Credințe. Dușmanii lui Hristos și ai neamului românesc știu bine faptul că Ortodoxia este coloana vertebrală a
acestui neam. Ei mai știu că un om cu mâna tăiată mai poate lupta cu
1 Mihai Eminescu, articol în Timpul, 8 mai 1881. În ediția lui Gr. Peucescu, articolul poartă titlul
Clasele superioare.
2 Viorel Roșu, Camelia Roșu, Dezvăluiri cutremurătoare despre modul în care francmasoneria
caută să distrugă România, Ed. Ananta, 1997; http://www.scribd.com/doc/236769/Viorel-RosuDezvaluiri-Cutremuratoare; http://eufrosin.wordpress.com/2010/07/31/francmason-ministruprim-ministru-din-ciclul-masoneria-distruge-romania/

cealaltă mână, un om fără ambele mâini poate să fugă, însă un om cu
coloana vertebrală distrusă este scos din luptă. Acesta este motivul
pentru care atacă Dreapta Credință prin pan-erezia ecumenismului.
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Natalitatea și mortalitatea în România

În prezent, natalitatea este foarte mică, iar mortalitatea foarte mare.
Aprilie 2011. În luna aprilie s-au născut 13844 copii (7,9 născuţi-vii la 1000 locuitori). Numărul
persoanelor care au decedat în luna
aprilie a fost de 21254 (12,1 decedaţi la 1000 locuitori).
Sporul natural a fost negativ:
13844-21254=7410 persoane3.
Adică, populația României a scăzut
cu 7410 oameni într-o singură lună
(aprilie 2011).
Martie 2011. În luna martie s-au
născut 15801 copii (8,7 născuţi-vii
la 1000 locuitori). Numărul persoanelor care au decedat în luna martie
a fost de 23576 (13,0 decedaţi la 1000 locuitori)
Sporul populației este negativ: 15801-23576= ~ 7775. Adică,
populația României a scăzut cu 7775 de oameni într-o singură lună
(martie 2011)4.
Luna
Sporul
natural

ianuarie februarie
- 7124

- 6786

martie

aprilie

mai

- 7775

- 7410

- 5578

Sporul natural al populației României în primele 5 luni ale anului
2011: În fiecare lună sporul natural a fost negativ. În primele 5 luni
ale anului, populația României s-a micșorat cu 34.643 persoane.
Avorturile în România

La ora actuală, România ocupă primul loc în lume în ceea ce privește
numărul de avorturi. În perioada 1989-2000, deci după legalizarea
avortului, în România s-au făcut 11.000.000 de avorturi „legale”. Numai în anul 1990 (primul an după legalizare) s-au efectuat un milion de avorturi. Este interesant faptul că statisticile demografice ale
sistemului oficial nu trec avorturile în rândul deceselor. Avorturile
nu sunt luate în calcul, ca și cum nu ar exista. Numărul de avorturi
nevăzute, realizate în mod perfid prin „anticoncepționale” este însă
3 Institutul Național de Statistică, Comunicat de Presă, nr. 128 din 9 iunie 2011.
4 Institutul Național de Statistică, Comunicat de Presă, nr. 104 din 11 mai 2011.

Sporul natural al
populației României în
primele 5 luni ale anului
2011: În fiecare lună sporul natural a fost negativ.
În primele 5 luni ale anului, populația României
s-a micșorat cu 34.643
persoane.
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mult mai mare. Prin pseudo-știință, sistemul de sănătate promovează mijloacele de contracepție.
Căsătoriile și divorțurile în România

De asemenea, reclamele
la împrumuturile din
bancă induc ideea tinerelor că au ocazia să fie
independente financiar
și nu mai au nevoie să
se căsătorească. Aceste
metode, unite cu minciunile din învățământ
și cu celelalte metode de
influențare psihologică
au dus la creșterea alarmantă a numărului de
divorțuri.

Mass-media încurajează divorțurile. Sub pretextul că sunt reclame la
concursuri, apar zilnic îndemnuri la divorț. De exemplu: „Soțul: Am
câștigat la concursul X. Soția : Unde mergem în excursie? Soțul: Nu
mergem nicăieri, mergi tu la mama ta!” De
asemenea, reclamele la împrumuturile din
bancă induc ideea tinerelor că au ocazia să fie
independente financiar și nu mai au nevoie să
se căsătorească. Aceste metode, unite cu minciunile din învățământ și cu celelalte metode
de influențare psihologică au dus la creșterea
alarmantă a numărului de divorțuri.
Martie 2011. La oficiile de stare civilă s-au
înregistrat în luna martie 3219 căsătorii (1,8
căsătorii la 1000 locuitori), în scădere cu 1174
căsătorii comparativ cu luna precedentă.
Prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au
pronunţat 3369 divorţuri (1,85 divorţuri
la 1000 locuitori), cu 58 mai multe decât în
luna februarie5.
Un calcul simplu: 3369-3219=150. Prin urmare, s-au întemeiat
3219 familii și s-au destrămat 3369, cu 150 mai multe decât cele
întemeiate. Adică în luna martie numărul total al familiilor a scăzut cu 150. Însă indicatorul mai relevant este numărul divorțurilor:
3369. Așadar, 3369 de familii destrămate într-o singură lună!
Distrugerea sistemului de sănătate

Aceasta începe cu pseudo-știința (știința falsă) care se predă în
Facultățile de Medicină. Li se spune studenților că ecografia prenatală nu are efecte negative asupra fătului, deși se cunosc aceste efecte
de 30 de ani6. La fel, li se spune că vaccinurile nu au efecte negative,
sau au efecte secundare neglijabile; în realitate, efectele sunt foarte
grave, precum arată multe studii științifice7. Sunt promovate medicamentele străine foarte toxice, în loc să se folosească fitoterapia și
apiterapia. Prin vaccinul Gardasil se urmărește îmbolnăvirea gravă a
5 Institutul Național de Statistică, Comunicat de Presă, nr. 104 din 11 mai 2011, http://www.
insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/populatie/a11/pop03r11.pdf
6 Ioan Vlăducă, Vaccinarea și ecografia fetală. Efecte negative, Ed. Areopag, București, 2011.
7 Silence on vaccine (http://www.youtube.com/watch?v=cGCHgkAz2eg&feature=related), a se
vedea toate cele 5 părți ale documentarului.

fetelor, astfel încât ele să nu mai poată avea copii8.
Distrugerea continuă cu alocarea unor fonduri bănești insuficiente
pentru spitale9. În foarte multe spitale, deși plătesc lunar asigurarea de sănătate, bolnavii sunt nevoiți să plătească medicamentele și
chiar să le caute ei înșiși pe la farmacii; în multe spitale lipsesc chiar
materialele de strictă necesitate. Să ne aducem aminte cum trebuie
să fie un spital, cum a zis marele nostru savant Nicolae Paulescu:
„Un spital este un așezământ în
care bolnavii săraci găsesc, gratis, îngrijirile medicale de care
au trebuință, precum și tot ce le
este necesar pentru întreținerea
vieții, în timpul bolii lor”10.
Distrugerea sistemului de sănătate culminează cu distrugerea spitalelor. Sub diverse
pretexte, spitalele sunt distruse, unul câte unul11.
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Distrugerea Fitoterapiei

Știm că, începând de la daci,
neamul nostru a folosit plantele medicinale dăruite nouă de Dumnezeu. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, medicina folosea remedii
naturale, în cea mai mare parte de proveniență vegetală. În prezent,
sub pretextul „alinierii la standarde europene” se încearcă distrugerea Fitoterapiei românești. Prin Directiva Parlamentului European
și a Consiliului Uniunii Europene, plantele medicinale autohtone,
cele pe care le folosim de mii de ani, trebuie să mai aștepte 15 ani
ca să fie testate pe teritoriul Uniunii Europene. Ei vor „dovezi bibliografice sau expertize care să ateste că produsul medicamentos
în cauză sau produsul corespondent a fost utilizat în scopuri medicale pe parcursul unei perioade de cel puţin 30 de ani înainte de
data cererii, incluzând cel puţin 15 ani în interiorul Comunităţii”12.
Urmează și justificarea mincinoasă: „pentru că nu există o literatură ştiinţifică suficientă care să demonstreze utilizarea consacrată în
scopuri medicale, cu o eficacitate recunoscută şi un nivel acceptabil
de siguranţă.”13 Ne întrebăm: Când au introdus Gardasil-ul sau vac8 Ioan Vlăducă, Vaccinarea și ecografia fetală. Efecte negative, Ed. Areopag, București, 2011.
9 http://www.radicalonline.info/cristian-buican-guvernul-a-distrus-sistemul-de-sanatate-din-judetul-valcea.html
10 Nicolae Paulescu, Conferință de deschidere a lecțiilor de medicină, București, 12 mai 1913.
11 http://curomanullapsihiatru.blogspot.com/2011/02/comasarea-spitalelor-distrugere.html.
12 Directiva Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 31 martie 2004 referitoare la produsele medicamentoase tradiționale din plante. http://www.badpolitics.ro/wp-content/uploads/2010/11/dir_2004_24_ro.pdf
13 Ibidem.

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, medicina
folosea remedii naturale,
în cea mai mare parte de
proveniență vegetală. În
prezent, sub pretextul
„alinierii la standarde
europene” se încearcă
distrugerea Fitoterapiei
românești.
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cinul împotriva gripei porcine, de ce nu au făcut mai întâi 15 ani de
teste? Ne impun vaccinuri testate câteva luni și pretind pentru plantele noastre medicinale 15 ani de teste europene.
Un alt aspect grav este introducerea în România a unor medicamente străine cu extract din plante, preparate de marile companii farmaceutice. După ce distrug Fitoterapia românească, ne aduc ei, la
prețuri foarte mari, extracturi din plante, cu toate „testările legale”.
Distrugerea agriculturii

Distrugerea agriculturii se face atât prin distrugerea bazei materiale, cât și prin impunerea
pesticidelor toxice și a organismelor modificate genetic (care produc alergii și alte boli
grave). Se interzic anumite culturi, pentru a
ne obliga să cumpărăm de la străini mărfuri
proaste și scumpe. Cânepa – din care străbunii noștri făceau pânză și sfoară, iar din
semințe, ulei – a ajuns pe lista drogurilor14.
Distrugerea pădurilor

Distrugerea agriculturii
se face atât prin distrugerea bazei materiale, cât și
prin impunerea pesticidelor toxice și a organismelor modificate genetic
(care produc alergii și
alte boli grave). Se interzic anumite culturi, pentru a ne obliga să cumpărăm de la străini mărfuri
proaste și scumpe.

A început și distrugerea pădurilor, pentru
înrăutățirea climei, pentru distrugerea florei și
faunei și, mai ales, pentru a ne lipsi de posibilitatea de adăpostire în pădure.15 Ne amintim
cât de importante au fost pădurile pentru neamul nostru de-a lungul istoriei.
Distrugerea industriei. Cea mai mare parte a
industriei noastre a fost distrusă după 1989.
Fabricile au fost falimentate; unele au ajuns
niște ruine, altele au fost vândute cu preț mic
la străini16.
Sărăcirea artificială. Prețurile au crescut rapid, iar salariile au crescut lent; în plus, de curând au fost scăzute salariile cu 25%. Aceste
măsuri, unite cu concedierea unui mare număr de persoane (din cauza distrugerii agriculturii și industriei), au dus la sărăcirea populației.
Ca o consecință a sărăcirii populației, a crescut numărul copiilor
abandonați în maternități17.

14 Ioan Vlăducă, Organismele modificate genetic și distrugerea fitoterapiei românești, Fundația
Justin Pârvu, 2011; Ioan Vlăducă, Arta tradițională românească pe cale de dispariție, Editura
Sfinții Martiri Brâncoveni, 2010.
15 http://www.youtube.com/watch?v=s5q5osyfZbE&feature=related (Marea defrisare Cine se
afla in spatele dezastrului din păduri)
16 http://www.youtube.com/watch?v=wZ0JMYqWoaQ (distrugerea industriei și capacității de
producție)
17 http://www.antena3.ro/romania/11-bebelusi-abandonati-la-o-maternitate-din-piatra-neamt-130540.html

Distrugerea învățământului

Aceasta se realizează mai ales prin pseudo-știință. Pseudo-știința
este un sistem de minciuni cu aspect științific, folosit de sistemul oficial pentru a depărta pe om de Dumnezeu și pentru a pregăti astfel
generații de oameni slăbiți din punct de vedere intelectual și duhovnicesc. Dușmanii noștri nu voiesc să fim inteligenți și cu viață curată,
ci doresc să fim oameni reduși mintal și plini de patimi, ca să ne
conducă ei cum vor. De aceea ei îi învață
pe elevi la școală că universul a apărut de
la sine, fără Dumnezeu, că viața a apărut
spontan prin fenomene fizice și chimice,
că nu există suflet, că omul a apărut din
maimuță etc. Sistemul oficial dictează
ce avem voie să gândim și ce nu. Asistăm la o dictatură a pseudo-științei.18
Distrugerea prin televiziune. Aceasta
are două componente: conținutul negativ
și funcționarea în sine a ecranului. Cele
mai multe emisiuni tv au un conținut
negativ (violență, imagini necuviincioase, deșertăciuni). În plus, mecanismul de
funcționare a ecranului tv aduce vătămări
grave creierului, mai ales la vârste mici19.
Distrugerea artei tradiționale româ
nești. După cum știm, unitatea de
tradiție este o componentă a unității neamului. Cei care urmăresc să domine toată lumea, se străduiesc să unească toate
popoarele într-un stat unic pe care să-l conducă ei. Dominaţia nu
se poate realiza fără globalizare, iar globalizarea este imposibilă fără
distrugerea specificului naţional. Părintele Justin Pârvu ne spune
foarte clar: „Trăim într-un veac al minciunii şi al înşelării, încât nimic nu mai e autentic, nici noi, ca persoane, nici plantele sau hrana
pe care le consumăm, toate sunt modificate şi nefireşti. Se lucrează
cu informarea şi dezinformarea în aşa grad, încât nici tu nu mai ştii
care este partea reală a lucrurilor. […] Toată această falsitate care a
apărut în lumea noastră nu are alt scop decât să stânjenească şi să
submineze toată tradiţia şi convingerile unui neam”20.
„Orice acţiune de manipulare globală este gestionată din interiorul
unei instituţii: Institutul Tavistock de Relaţii Umane, al cărui sediu
18 Ioan Vlăducă, Dictatura pseudo-științei, Fundația Justin Pârvu, 2010.
19 Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minții umane, Ed. Evanghelismos, 2005; Virgiliu Gheorghe, Revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor, Ed. Prodromos, 2006.
20 Veacul minciunii, interviu cu Părintele Justin Pârvu, în revista Atitudini, nr. 13.
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După cum știm, unitatea
de tradiție este o componentă a unității neamului. Cei care urmăresc
să domine toată lumea,
se străduiesc să unească
toate popoarele într-un
stat unic pe care să-l conducă ei. Dominaţia nu se
poate realiza fără globalizare, iar globalizarea este
imposibilă fără distrugerea specificului naţional.
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se află la Londra, pe Tabernack Street, numărul 30. De acolo, acesta
conduce nenumărate filiale răspândite pe întreaga planetă, cum sunt:
Rand Corporation, MIT, Centrul de Cercetare Stanford, Institutul
Hudson, Fundaţia Heritage şi Centrul de Studii Internaţionale şi
Strategice din Georgetown, unde se formează şi personalul Departamentului de Stat. Tavistock studiază comportamentul individual
şi colectiv, urmărind să controleze şi să conducă acţiunile şi gândirea

Pentru a înțelege cât
de bogat în situri și
obiecte arheologice este
pământul țării noastre
menționăm că numai în
Maramureș există peste
500 de situri arheologice,
iar Muzeul Județean de
Istorie Maramureș, secția
Arheologie, are inventariate peste 40.000 de piese, la care se adaugă cele
încă neinventariate

prin tehnici de persuasiune, sugestie, manipulare şi spălarea creierului. […]
Oamenii de ştiinţă de la Tavistock au descoperit că un individ care
îşi pierde rădăcinile este mai uşor de gestionat şi, ca atare, pentru a
putea fi manipulat, trebuie să i se distrugă nucleul familial şi principiile religioase”21.
Distrugerea siturilor arheologice

Pentru a înțelege cât de bogat în situri și obiecte arheologice este pământul țării noastre menționăm că numai în Maramureș există peste
500 de situri arheologice, iar Muzeul Județean de Istorie Maramureș,
secția Arheologie, are inventariate peste 40.000 de piese, la care se
adaugă cele încă neinventariate22. Întreg pământul românesc dă mărturie, fără grai, despre înaintașii noștri și despre continuitatea neamului nostru pe aceste meleaguri. Această mărturie incontestabilă
21 Cristina Martin, Clubul Bilderberg – stăpânii lumii, Ed. Litera, p. 123.
22 http://www.citynews.ro/maramures/eveniment-29/mm-peste-500-de-situri-arheologice-in-judet-89527/

23 http://www.turdanews.net/articole/actualitate/13385-situri-arheologice-distruse-de-autostrada- transilvania.html.
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deranjează pe cei care nu privesc cu ochi buni
tradiția noastră milenară. Sub pretextul construirii unor obiective „de interes local sau național”,
sunt distruse sistematic siturile arheologice.
„În ultimii 10 ani, numeroase situri arheologice
au avut de suferit de pe urma «progresului» economic şi nu numai... Ziarul Făclia prezintă întrun material publicat astăzi (21 februarie 2011)
un subiect interesant legat de distrugerea cu
bună ştiinţă a unor situri arheologice din zona
noastră (județul Cluj, n.n) în favoarea construirii autostrăzii sub presiunea unor termene stabilite de autorităţi! În judeţul Cluj, în ultimii ani,
cel mai mult a avut de suferit din acest punct de
vedere patrimoniul arheologic de pe tronsonul
Cîmpia Turzii - Gilău al autostrăzii A3, construită de compania Bechtel. Din cauză că cea mai
mare parte a lucrărilor la autostradă au fost făcute sub presiunea unor termene stabilite de autorităţi, multe valori antice de pe aliniament au
fost afectate. De multe ori arheologii nu şi-au
putut duce treaba până la capăt cum ar fi trebuit,
fiind nevoiţi să urgenteze descărcarea de sarcină arheologică pentru a face loc buldozerelor şi
escavatoarelor. Aşa s-a întâmplat anul trecut, cu
ocazia construirii nodului rutier pentru intrarea
şi ieşirea de pe autostradă la Cîmpia Turzii. Aici
au fost identificate o aşezare gepidică şi o necropolă, ce datează din secolele VI-VII după Hristos. Necropola trece chiar pe traseul autostrăzii,
mai exact în zona bretelei de legătură, între autostradă şi DN15, scrie ziarul Făclia”23.
În iunie 2003, la Constanța, s-a intrat cu excavatorul pe o suprafață de teren cunoscută sub
numele de „zona mormintelor”. Au fost astfel
iremediabil distruse atât o necropolă creștină,
cât și vestigii mai vechi (din secolele II-III)
care au fost împrăștiate pe câmp. Încercând să
oprească dezastrul, un arheolog de la Muzeul
Național de Istorie și Arheologie din Constanța,
s-a așezat în fața buldozerului, însă a fost dat la

103

C

AT I T U D I N I

o parte cu jandarmii24.
Referitor la distrugerea vestigiilor istorice de la
Roșia Montană, membrii Academiei Române,
filiala Cluj-Napoca au adresat primului ministru, la 15 octombrie 2002, o scrisoare deschisă
în care arată, printre altele, următoarele : „Un colectiv al nostru, fiind implicat direct în cercetarea
arheologică a zonei, atrage atenția că, din acest
punct de vedere, Roșia Montană reprezintă
vestigii istorice din vremea romanilor, unice în
Europa, care ar fi distruse în mod ireparabil.
Importanța științifică a acestora este inestimabilă și se impune protejarea lor necondiționată”25.
În cetatea Alba-Iulia straturile arheologice postromane au fost rupte cu excavatoarele, încărcate
în camioane și aruncate în groapa de gunoi. Au
fost distruse ireversibil toate straturile ulterioare epocii romane, care puteau dovedi continuitatea populației autohtone după retragerea
administrației locale romane26.
În această vară, la Piatra Neamț, autoritățile au
vandalizat cimitirul medieval din centrul istoric
al orașului. Șantierul care a distrus cimitirul se
află la câțiva metri de Biserica Domnească, monument istoric; prin urmare, amplasarea șanti
erului nu este legală27. Distrugerile sunt mult
mai mari decât cele făcute de grupul de sataniști
de la Arad, în vara anului 200728. „Să se ducă
dracului tot creştinismul!”, au fost ultimele cuvinte adresate mass-mediei de către unul dintre
profanatorii de la Arad, arătând astfel cugetul
comun al tuturor celor care profanează morminte creștine.
24 Curierul Național, anul 8, nr. 3751, 17 iunie 2003.
25 http://www.revista22.ro/rosia-montana-situri-arheologice-distruse-cu-acordul-guvernului-294.html Scrisoarea este semnată de: Acad.
Ionel Haiduc; Acad. Ioan Baciu; Acad. Nicolae Boscaiu; Acad. Camil
Muresanu; Prof. Gheorghe Benga; Prof. Horia Colan; Prof. Nicolae
Edroiu; Prof. Nicolae Ghilezan; Prof. Razvan Givulescu; Prof. Petru
Mocanu; Prof. Dan Munteanu; Prof. Aurel Pop; Prof. Octavian Popescu; Prof. Dimitrie Stancu.
26 Distrugerea sitului istoric Alba Iulia, http://www.youtube.com/
watch?v=dhR2l3cSdEo
27 http://ziarpiatraneamt.ro/ipocrizia-autoritatilor-nemtene-sicurtea-domneasca/
28http://www.aradon.ro/stiri/arad/articol/vandalizat-de-satanisti/cn/
aradon-news-editor5-20070625-053455
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Despre falsificarea artei şi
culturii româneşti

INEDIT

Scurte concluzii la o anarhie de import1
de Radu Gyr

Astăzi, când tot ce este spiritualitate românească renaşte,
o opinie critică de bun simţ se
formează tot mai puternic.
Farsa, falsificările, „insurecţia”
gratuită, au fost identificate.
Pseudo-„gloriile”, regizate şi impuse din umbră, se zdrențuiesc
în vânt, ca nişte biete lampioane
de foiţă ieftină.
„Avangardismul”, cu toată invazia lui dintre anii 1921 şi
1932 şi cu toate pecetiile anarhice lăsate în fenomenul modernist şi-n expresia sa literară, a fost efemer şi sporadic. Tot ceea ce
fronda şi baricada, îşi arată structura anarhică şi vidul estetic. „Poeţi”
şi „scriitori”, consacraţi peste noapte, cu nume rechiziţionate de descălecat valah, de mireasmă de zapis bucovinean sau de biblic mag
întru steaua Bethleemului, învestiţi cu onoruri şi sceptre de tineri
prinţi ai liricii noi, se risipesc ca fulgii de păpădie în faţa „esenţelor”
pure şi-a adevăratei evoluţii literare.
Sufletul românesc creator – de luminozitate latină şi de gravă unduire tracică – dispune de uriaşe zăcăminte de cer subteran. Şi el
nu poate fi falsificat prin niciuna din manifestările anarhismului
artistic.
„Avangardismul”, purces să „revoluţioneze” arta contemporană, în
1 Fragment din cursul „Evoluţia criticei estetice şi aspecte literare contemporane” de Radu Gyr.

frunte cu Tr. Tzara şi A. Breton, nu poate converti expresia noastră
estetică nici la „revoluţionarism” iudaic şi nici la manifestări internaţionale literare, sub zodia dialecticii materialismului istoric (dialecta
materialistă).
Spiritul avangardist, dublat de spiritul iudaic, cu toată ofensiva insurecţiilor sale, cu toate eforturile de-a se infiltra profund în artă
pentru o durată mai lungă, rămâne permanent excentric şi artei şi
literaturii adevărate. O incompatibilitate cu frumosul izvorât din
vistieriile specificului etnic, o infirmitate adânc organică îi cancerează întreagă structură, reducându-i
marile intenţii „revoluţionare” la
simple fronde anarhice externe şi
lăsându-l vagabond în vid, departe
de fecundarea creației autentice...
vagabond în spaţii interplanterare,
bolid neliniştit şi inutil rătăcitor.
Cum ar fi putut, oare, dadaismul
semit al lui Tr. Tzara, suprarealismul marxist al lui Breton, Louis
Aragon, Georges Sadoul, cubismul
lui Apollinaire, sau „pictopoezia”
groteștii simbioze Victor Brauner
– Ilarie Voronca, să modifice orizonturile noastre literare şi să germineze, în adâncuri, un alt suflet
creator românesc? Un alt suflet,
care să nege şi să strivească sufletul tracic al Mioriței, sau viforniţa
de lună plină a sufletului eminescian?
„Bătălia” critică şi literară, care
s-a dezlănțuit în ultimul timp împotriva tendinţelor de falsificare
şi anarhizare a culturii şi artei noastre – „bătălie” la care participă
intens întregul bun simţ critic alături de marile figuri cărturăreşti
ale neamului şi de Academia Română, - corespunde unei epoci de
dezmeticire, unei treziri fireşti a adevăratei conştiinţe estetice şi naţionale.
Trebuie, însă, să repetăm – şi e de datoria noastră s-o facem – că
această luptă împotriva anarhizării literaturii noastre, luptă atât
de vie şi de dinamizată astăzi, a fost începută de ani de zile de profesorul Mihail Dragomirescu, în şedinţele „Institutului de literatură”
de pe lângă Facultatea de Litere şi în paginile publicaţiilor „Ritmul
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Sufletul românesc creator – de luminozitate
latină şi de gravă unduire tracică – dispune de
uriaşe zăcăminte de cer
subteran. Şi el nu poate fi
falsificat prin niciuna din
manifestările anarhismului artistic.
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adevărului estetic, care
va scoate din circulaţie
ultimele elemente ale invaziei anarhice, literatura
românească va trebui să
se regăsească adânc în expresia arderii noastre interioare, a incandescenţii
noastre spirituale...
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vremii” şi „Falanga”. Pe-atunci, nu era cu putinţă să vorbeşti sau să
scrii despre anarhizarea culturii, ori să denunţi farsa, pseudo-critica
şi tendinţele negative, fără să nu rişti a dezlănțui împotrivă-ţi cea mai
violentă şarje. Publicaţii şi „scriitori” de avangardă, flancaţi de critica
ziaristică „străină” şi de susţinătorii „modernismului”, te acuzau de
opacitate, lipsă de orizont, rigiditate ori scleroză a sensibilităţii artistice... Iar „huliganismul” tău critic era atacat fără cruţare.
La fel s-a petrecut cu lupta profesorului
Dragomirescu. Dumneasa era denunţat, de pamfletul avangardist şi de critica
„modernistă”, ca „anacronic” şi „incapabil”
de-a sesiza frumosul „modern”, ca lipsit
de orice „simţ” şi „ritm” al „nouei” epoci
literare...
Şcoala noastră estetică, în seninătatea
credinţei şi adevărurilor ei, era defăimată,
batjocorită, caricaturizată.
Opinia publică, cu puls şi temperatură atât de variabile, era în derută. Şi ani
de zile s-a crezut că profesorul Mihail
Dragomirescu şi noi, cei din jurul său,
luptăm cu morile de vânt.
Azi „bătălia” dezlănțuită ne datoreşte
nouă săparea primelor tranşee şi prima
ofensivă.
În urma triumfului adevărului estetic,
care va scoate din circulaţie ultimele elemente ale invaziei anarhice, literatura
românească va trebui să se regăsească
adânc în expresia arderii noastre interioare, a incandescenţii noastre spirituale...
Când, în toamna trecută, în cadrul acestui curs – deschideam o serie de lecţiuni asupra fenomenului anarhic
şi-a genezei curentelor de avangardă infiltrate în literatură, nu mă aşteptam – mărturisesc – la o atât de vie ofensivă a spiritului cărturar
şi estetic, şi încă atât de curând.
E o admirabilă şi îndrituită reacţie, ivită la timp, care trebuie să meargă spre o singură ţintă: eliberarea aurului pur de sub straturile de cenuşă aduse de vânt şi înălţarea, în nouă auroră, a plaiului „Mioriţei”.

