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Popularizarea credinței strămoșești la nivelul omului 

fără studii de specialitate 

 

    De câteva luni ne-a atras atenția misiunea catehetică a 

părintelui Sorin Croitoru, preot la Mantova în Italia. Pe 

lângă activitatea pastorală, o bună parte din timp o alocă 

sfaturilor duhovnicești enoriașilor domniei sale, împrăștiați 

prin toată Europa. Iată mesajul transmis în urmă cu câteva 

minute: 

  “Nu vă ascund planurile de viitor în privința viitoarelor 

mele postări pe pagina de Facebook. Intenționez să mă 

ocup de o serie dogmatică, prin care să explic credința 

ortodoxă punct cu punct. Bineînțeles, există cărți de 

catehism ortodox și manuale de teologie la nivel de seminar 

sau de facultate, dar din păcate, le citesc numai seminariștii 

sau studenții teologi.  

 

Eu vreau ca să aibă acces la cunoașterea teologiei, a 

credinței ortodoxe, TOATĂ LUMEA! Cunoașterea credinței 

este temelia mântuirii omului, după cum a spus Însuși 

Dumnezeu Cel întrupat: “Căci aceasta este viața veșnică: 

să Te cunoască pe Tine Singurul, Adevăratul Dumnezeu, și 

pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis”. Tot Domnul i-a 

promis Sfântului Petru: “pe această piatră voi zidi Biserica 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644746019&fref=nf
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Mea”. Care era piatra? Credința exprimată de Sfântul 

Apostol Petru în numele tuturor apostolilor: “Tu ești 

Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu”. Deci cunoașterea 

adevărată, din care se naște credința puternică în Tatăl, în 

Fiul și în Duhul Sfânt, aceasta este temelia mântuirii 

noastre. Sigur, casa nu are numai temelie, dar fără temelie 

nu putem zidi casa.  

 

De aceea, repet, am în plan popularizarea credinței 

strămoșești, aducerea ei la nivelul omului fără studii de 

specialitate, ca să poată fi înțeleasă de toată lumea.” 

 

Preot Sorin Croitoru 

 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644746019&fref=nf
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Când iarăși glasul    

 

Când însuși glasul gândurilor tace, 

Mă-ngână cântul unei dulci evlavii - 

Atunci te chem; chemarea-mi asculta-vei? 

Din neguri reci plutind te vei desface? 

 

Puterea nopții blând însenina-vei 

Cu ochii mari și purtători de pace? 

Răsai din umbra vremilor încoace, 

Ca să te văd venind – ca-n vis, așa vii! 

 

Cobori încet… aproape, mai aproape, 

Te pleacă iar zâmbind peste-a mea față, 

A ta iubire c-un suspin arat-o, 

 

Cu geana ta m-atinge pe pleoape, 

Să simt fiorii strângerii în brațe - 

Pe veci pierduto, vecinic adorato! 

 

Mihai Eminescu, Pozii I Antume, Editura Saeculum I.O., Editura Vestala, 

București 1998, p. 124 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
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Ţăranii din Mărtanuș, jud. Covasna vă transmit salutul 

lor românesc! 

 

   Cu ajutorul Lui Dumnezeu astăzi am ajuns din nou în mijlocul 

fraţilor noştri români din Martanus, participând la Sfânta 

Liturghie oficiată de părintele Câtă Dan. După slujba am pus ţară 

la cale cu oamenii din sat, sfătuindu-ne cu ei asupra 

manifestărilor ce vor avea loc de Sărbătoarea Floriilor, cu 

prilejul cărora vom dărui copiilor din sat straiele populare 

romaneşti.  

 

Cine nu crede că sufletul ţăranilor români este izvor de munte, să 

meargă în Mărtanus, să-i privească în ochi pe aceşti oşteni ce ţin 

aici România vie, să-i asculte cum povestesc despre moşii şi 

strămoşii lor ce au adus jertfă de sânge pentru Tara, şi la urmă să 

le strângă şi sărute mâinile crăpate de muncă. N-am auzit pe 

nimeni să se plângă de ceva, deşi nu au o viaţă tocmai uşoară, în 

schimb i-am auzit pe mulţi vorbind cu lacrimi de dragoste în 

ochi despre Tricolor şi Neam. 

 

Biserica forfotea de tineri şi de copii, (au fost mulţi, doamna 

Lăcrămioara:)) câţiva dintre ei ajutându-l pe părinte în treburile 

bisericeşti, oricum, văzându-se de la o poştă că toţi erau de-ai 

casei, mergând duminică de duminică la Sfânta Biserică. Şi acest 

lucru spune multe despre părinţii şi bunicii lor. Mare le-a fost 

bucuria atunci când au aflat că voi, românii din toate colţurile 

ţării şi din Diaspora sunteţi alături de ei cu sufletul şi fapta. ”Nu 

mai suntem maica ai nimănui, mi-a şoptit cu glas tremurat o 
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bătrână de 80 de ani, îi fac nepotului românii dă peste munţi 

cămeşa românească…” Acesta este cel mai puternic şi tulburător 

mesaj transmis din Mărtanuș. Înainte de a porni spre Ojdula 

pentru a ne întâlni cu părintele Valentin Cosneanu şi doamna 

preoteasa Elena Cosneanu (voi povesti în zilele următoare despre 

acest moment) ne-am oprit în casa primitoare a familiei Roman, 

români de bază din Mărtănuș, sprijin de nădejde ai acţiunii 

noastre. Doamna Lăcrămioara ne-a impresionat (cuvânt prea 

sărac pentru descriere) cu bunătăţile gatite. Domnului Nicu îi 

promit solem că odată şi 

odată voi sta fără grabă şi 

cu şofer de împrumut la un 

pahar de vorbă mai lungă, 

căci are multe de spus că 

român vrednic şi trecut 

prin multe… 

 

Împreună la aceeaşi masă, cu acelaşi crez, căci fraţi români 

suntem. Strângerea fondurilor pentru realizarea costumelor 

populare destinate copiilor de români din Martanus şi Ojdula se 

desfăşoară prin intermediul conturilor BRD: 

Cont lei: RO43BRDE080SV33092560800. Cont euro: RO35BRDE080SV33092720800 / cod 

SWIFT: BRDEROBU. Ambele conturi sunt deschise pe numele TÎRNOVEANU 

ADRIANA. Adresă: Brașov, str. Liviu Cornel Babeş, nr.15, bl. 20, sc. C, ap.1, Cod 

Poștal 50042. Un costum pentru fete costa 250 lei, unul pentru băieţi 200 lei. Ele vor 

fi confecţionate în Voineşti Covasna şi Ojdula. Doamne ajută dragi prieteni! 
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UNII AR VREA CA NOI PREOȚII SĂ FIM 

„DEMOCRAȚI”! 

de Mihai Târnoveanu 

 

   Mi-a atras atenția comentariul 

răutăcios al unui domn la adresa unui 

coleg de-al meu. Acesta din urmă 

îndemna oamenii pe pagina de 

Facebook PERSONALĂ, așa cum 

fac și eu în general, ca să meargă la 

Sfânta Liturghie, căci viitorul nu este al nostru, și nu se știe ce 

surprize neplăcute ne poate ascunde. Domnul cu pricina, puțin 

iritat, îi scrie: „Părinte, nu mai îndemna lumea, lasă-i să vină 

singuri”! Mâine -poimâine ne vom trezi cu acuze de 

„nerespectare a dreptului cetățeanului la liberă alegere a opțiunii 

religioase „. M-am iritat imediat, ca și cum această acuză mi-ar fi 

fost adresată. Pentru că nu persoana este atacată de astfel de 

indivizi, ci atitudinea. Prin urmare, ar cam vrea unii să închidă 

gura preoților, ca nici măcar să nu mai sfătuiască pe frații lor 

ortodocși. Dar, ia să vedem, avem noi dreptul să „îndemnăm”, 

sau nu? 

 

   Din câte îmi amintesc, și Domnul „îndemna” omul: „Veniți la 

Mine, toți cei osteniți și împovărați, și vă voi odihni pe voi”! 

„Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea”! „Cercetați 

Scripturile… ele vorbesc despre Mine”.  

 

https://www.facebook.com/mihai.tirnoveanu.7


              9 

 

Acestea sunt ÎNDEMNURI. Nu sunt porunci. Noi preoții suntem 

niște mici păstori aleși de PĂSTORUL CEL BUN. Ni s-au dat 

un număr de suflete („oile”) ca să le îngrijim in contul Său. Să 

stăm cu mâinile în sân?! Ce va zice Păstorul Cel Bun despre noi, 

atunci?… Nu suntem spectatori, așteptând ca treburile să se 

rezolve de la sine. Nu trebuie să facem ceea ce n-a făcut 

Domnul, cu asta sunt de acord. El nu a obligat. Dar ceea ce El a 

făcut, aceea trebuie să facem și noi, continuând lucrarea Sa, în 

contul Său. Iar Domnul a sfătuit! Deci Părintele Ioan nu greșește 

când sfătuiește. Greșiți dumneavoastră, cel ce îl criticați, pentru 

că aveți o gândire ruptă de Dumnezeu. Dar noi suntem ostașii lui 

Hristos Dumnezeu, și nu ne pasă de părerile oamenilor 

potopului! 

Preot Sorin Croitoru, Mantova 

 

 

 

 

De ce căutați pe cei înțelepți printre păgâni? 

 

   De ce căutați pe cei înțelepți printre păgâni? Nu sunt aici! Au 

dispărut. Sau în cel mai fericit caz stau ascunși implorând mila 

Dumnezeiască. Din 1948 și până azi votăm inutil încercând să 

găsim vinovați în stânga și dreapta fără a cugeta la cea mai 

elementară demonstrație de logică. „De ce căutați pe cei înțelepți 

printre păgâni?” Cuvântul este sugestiv pentru sinonimul 

„nemilos, rău” deoarece înclinația omului către rău este cu atât 

mai mare cu cât statul tinde să se laicizeze. Unii vor tinde să 

înlocuiască cuvântul „păgân” cu „prostime” și o fac zadarnic. Eu 

nu identific „prostimea” cu „gloata” sau „norodul” deoarece ei 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008644746019&fref=nf
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reprezentă o categorie socială ce poate fi ușor câștigată de 

„înțelepți”, grație fondului lor spiritual nativ. 

 

  Aparent pare o întrebare 

ironică. Ambele categorii 

sociale au rolul lor într-o 

națiune, indiscutabil. În 

timpul regimului comunist 

(1948-1989), cel puțin 

teoretic, „votul universal” era o necesitate a formării „noului 

om” devotat structurii de bază a „clasei muncitoare”. Din 1989 și 

până astăzi s-au întrebat oare „elitele democrației mondiale” de 

ce ar mai fi nevoie de „votul universal”? Probabil mulți dintre 

marii politologi ar răspunde că este un act constituțional garantat 

de „drepturile omului”… Bun! Chestiunea asta cu „drepturile 

omului” nu poate fi dovedită nici măcar empiric. Și ceea ce nu 

poate trece prin simțuri nu are fundament teoretic, spun filosofii. 

Prin urmare, „votul universal” este cu atât mai distrugător cu cât 

amânăm elaborarea unui noi legi electorale după modelul epocii 

moderne. În contextul „marilor migrații”, condiția menținerii 

„hegemoniei” Europei nu poate fi alta decât revenirea la vechile 

valori ale modernismului, altfel vom asista neputincioși la 

întoarcerea ei către păgânismul antic și mai sălbatic ca oricând. 

 

de Ioan Constantinescu 
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OMAGIEREA UNEI PERSONALITĂȚI 

ROMÂNEȘTI! 

 

  Goethe spunea că „talentul 

fără noroc, este ca tămâia fără 

foc”. Multe genii și caractere 

sublime s-au stins în anonimat 

și suferință, au fost prea destule mori de vânt care au 

spulberat vise și vieți. Alchimia acestei lumi are și miracole, 

inventează destine publice și le așează ca pe niște călăuze în 

destinul umanității. 

O astfel de călăuză spirituală este și domnul Gheorghe 

Mecu-Gorj, prof. univ. dr., cărturar și om de știință, ctitor de 

biserică și așezământ cultural, păstrător al tezaurului popular 

și cult românesc. Modest ca un proverb înțelept, ascet al 

principiilor, luptător pentru identitate și ideal românesc, este 

un român care și-a închinat viața națiunii sale. 

Primăria Baia de Fier din Gorj și Consiliul Local au decis în 

unanimitate să-i acorde titlul de „Cetățean de Onoare” al 
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localității. Ceremonia a avut loc cu participarea comunității, 

iar primarul Dumitru Turbăceanu a evocat personalitatea 

distinsului invitat. Doamna prof. Rodica Babaligea, a vorbit 

despre viața, opera și faptele acestui neprețuit fiu al 

localității – Baia de Fier. 

Distincția solemnă încununează o viață universitară și 

academică, consemnează apogeul unui slujitor al idealurilor 

naționale. Domnia sa face parte din patrimoniul românesc, 

este o emblemă a românismului. 

 

Laurian Stănchescu, scriitor și jurnalist român 
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UE, ROMÂNIA, NATO ŞI RUSIA! 

 
   Titlul acestui articol parcă sugerează subiectul unui banc prost 

din perioada comunistă. Însă nu este chiar departe de adevăr. 

Cele patru entităţi, au fost trei… NATO şi RUSIA restul nu prea 

contează!!! Dar în context internaţional şi geopolitc cine sunt 

aceştia??? UE, de departe o entitate care se dorea să fie o uniune 

de state europene, copiată după modelul Statelor Unite ale 

Americii, a ajuns acum de fapt un business-club select al unor 

afacerişti în frac şi joben, club în care nu intrau decât cei anume 

selectaţi şi invitaţi. Toate au fost bune până când membrii 

fondatori, reprezentaţi de o clasă distinsă de politicieni şi 

afacerişti, şi-au dat seama că se plictisesc doar ei singuri în club, 

iar pentru a anima puţin atmosfera au permis intrarea în acest 

club European şi al unor entităţi de mâna a doua. Mai precis, 

state Est europene. Băieţii deştepţi ai acestei structuri aveau 

nevoie de puţină animaţie şi de puţin antren dar mai ales de 

naţiuni care să le ducă trena, să aducă suplimentări de fonduri şi 

cel mai important lucru să devină piaţa lor de desfacere a 

mărfurilor şi bunurilor fabricate în ţările lor, prin propriile lor 

afaceri!!! Visul comunitar al UE a murit în faşă, nefiind susţinut 

şi materializat. De la teorie şi până la faptă a fost cale foarte 

lungă….şi aşa a şi rămas. UE, devenid mega afacerea Europeană 

de miliarde de euro. Acest lucru le-a convenit de minune 

americanilor şi mai ales pentru NATO, UE,… a devenit o uniune 

de state amorfă, cu o structură canalizată doar pe politica 

economică și pe afaceri. Fără reguli foarte stricte, dar unde a 

funcţionat foarte bine politica de a subordona conducerile noilor 
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state membre în favoarea celor mai dezvoltate state, fondatoare 

UE. Căderea cortinei de fier, a fost un real impuls pentru 

SUA/NATO, de a manipula din umbră toate statele Europei unde 

sub lozinca ‘’Dezarmării’’ şi reducerii armamemtului uzual şi 

mai ales nuclear, au dat impresia că sunt primii interesaţi de 

dezarmare, obligând toate statele lumii, dar în special de pe 

bătrânul continent Europa, inclusiv Rusia, la dezarmare totală 

chiar la distrugerea propriilor lor sisteme de apărare. Odată 

ajunşi fără armată proprie, toate statele membre NATO sau văzut 

nevoite să solicite sprijinul apărării propriilor naţiuni, chiar 

structurilor NATO. 

   Cine este NATO în acest 

moment??? Acum structură este 

asigurată de tari precum: 

Albania · Belgia · Bulgaria · 

Canada · Croația · Republica 

Cehă · Danemarca · Estonia · 

Franța · Germania · Grecia · Ungaria · Islanda · Italia · Letonia · 

Lituania · Luxemburg · Olanda · Norvegia · Polonia · Portugalia 

· România · Slovacia · Slovenia · Spania · Turcia · Regatul Unit 

 și Statele Unite….!!! De departe se vede că nici o ţară din acesta 

alianţa militară nu poate deţine supremaţia în apărarea propriei 

sale naţiuni în afară de America-SUA. Şi iarăşi de departe se 

vede că toate ţările alianţei sunt în fapt deposedate de propriile 

lor armate şi dezarmate fiind de fapt al mana NATO, în ce 

priveşte apărarea propriilor lor teritorii. Ţările alianţei sunt doar 

nişte sateliţi ce gravitează în jurul armatei SUA. Aşadar singura 
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ţară din lume care şi-a păstrat şi mai mult şi-a retehnologizat şi 

super înarmat, a rămas SUA…!!! 

Dacă în anii ’50 se justifica cumva apariţia şi înfiinţarea alianţei 

NATO, ca şi o contra ofensivă a cursei înarmărilor în lume dar în 

special a fostei URSS, astăzi pare tot mai nejustificat menţinerea 

acestui conglomerat de forţe militare, dominat de mega armată a 

SUA. În altă ordine de idei Rusia a avut mereu reticiență 

împotriva NATO ştiind că de fapt, supremaţia militară este 

deţinută de SUA, rămânând în afara acestei structuri. Americanii 

în anii ’90 militau oficial pentru dezarmare, acest lucru fiind 

doar de faţadă, în fapt au dezactivat şi demontat echipamente şi 

tehnica militară veche din anii ’50, însă în culise s-au pregătit 

serios pentru noi şi noi conflicte, artificial create tot de structuri 

armate americane, unde puteau în voie să-şi testeze noile 

aparaturi şi tehnica militară… Ce amentințări concrete ar fi avut 

SUA, odată cu încetarea “Războiului Rece” şi odată cu 

destrămarea URSS??? Cine ar fi îndrăznit să arunce manuşa 

americanilor??? În realitate nimeni! Şi atunci nu se mai puteau 

justifica miliardele de dolari cheltuiţi pentru dotarea armatei 

SUA. 

Însă cum şi la americani domină afacerile cu armament unde 

sunt în joc sume imense pentru traficul de arme şi pentru 

înzestrarea armatei, au fost mereu susţinători pentru politica 

înarmării. Inutil să remintesc toate teatrele de operaţiuni cu 

implicare militară NATO/SUA… Inutil!!! Jocul murdar politico-

militar al SUA, a fost se pare acceptat tacit de toate ţările alianţei 

NATO. Singura ameninţare reală la care a fost suspusă SUA a 

fost cea teroristă dar care a venit tocmai pe fondul înarmărilor şi 
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provocărilor iniţiate tot de americani… Prin diversiuni şi 

manipulări ale unor grupuri şi agenţii super-secretizate, dar 

plătite din banul public al americanului de rând, nepoţii 

unchiului Sam, şi-au provocat atacuri teroriste care au dus în 

final la sute şi mii de morţi în rândul civililor. Atunci au apărut 

în mass-media Americană şi în lume, mai marii politicieni şi 

traficaţi de arme care arătau cu degetul spre forţele ostile 

democraţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, inducând şi inpunand 

măsuri drastice de securitate, apoi obligând statul American, prin 

teroarea creată, să menţină cursa înarmărilor şi mai ales să aloce 

iarăşi miliarde de dolari pentru doatarea aramtei.  Să ne 

reamintim doar marile atacuri cu bomba, între anii 1993-1996  

cât şi atacul terorist de la 11 septembrie 2001. Cunoscând acum 

modul lor de acţiune (al Americanilor/serviciilor secrete), tare 

mă tem că se ştia de aceste atacuri însă au procedat ca şi în 

timpul celui de-al doilea război mondial cu atacul armatei 

Japoneze de la Pearl Harbor, unde acum se afla că de fapt armata 

Americană ştia de un atac asupra bazei militare, însă a ignorant 

anumit informaţia, întrucât dorea intrarea în război, împotriva 

Japoniei şi apoi testarea bombei nucleare… Cea ce nu ştiau 

atunci americanii a fost amploarea acestui atac deosebit de 

puternic al Japoniei…!!! Dar, acum foarte posibil să fi fost la fel, 

surpriză a fost tot în amploarea dezastrului de al 11 

septembrie…Însă tot americanii au o vorbă des folosită în 

conflictele lor militare, toate victimile acestor provocări sunt 

considerate “Victime colaterale”!!!  N-am să pot înţelege 

niciodată de ce americanilor le convine acest mod de operare. În 

primul rând îşi lasă (trimite) marii producători de armament să 



              17 

 

vândă şi să înarmeaze diverse grupuri entice şi chiar anarhice, 

cum ar fi cele din Iran, Irak, Arabia-Saudita, Siria, Afganistan, 

Pakistan… etc. apoi tot ei, prin NATO/armata SUA, intervin 

pentru decapitarea rebelilor înarmaţi de marii producători şi 

traficanţi de arme???!!!! Un joc extrem de periculos pentru 

populaţia civilă din toată lumea, dar mai ales din SUA, unde sunt 

victime atât mercenarii din armata Americană cât şi civilii!!! 

Aşadar, cum spuneam şi cu alte ocazii, toate conflictele sunt 

artificial create şi întreţinute în favoarea producatorlor de 

armament din SUA, a traficaților de arme cât şi a mega-

structurilor militare americane (mercenari/generali,etc)unde sunt 

rulate miliarde de dolari anual… Evident că producători de 

armament mai sunt şi în Rusia şi în alte ţări europene, însă sunt 

consideraţi minori faţă de ceilalţi, iar piaţa lor de desfacere este 

extreme de restrânsă. Astăzi orice analist obiectiv al acestor 

manevre politico-militare, observa o escaladare a conflictelor 

total artificial create. Dacă s-ar dori cu adevărat stoparea 

înarmărilor şi oprirea tuturor conflictelor militare, ar putea fi 

făcută eficient doar prin stoparea producţie de armament cât şi a 

traficului acestora, însă atunci marii producători şi susţinători ai 

armatelor de mercenari ar înregistra pierderi serioase de miliarde 

de dolari. În cel din urmă nici NATO nu şi-ar mai justifica 

existenţa!!! Închipuiţi-vă doar că armata SUA ar trebui să 

concedieze jumătate din efective şi să dezactiveze sute de baze 

militare… ar fi o catastrofă economico-militară pentru 

America!!! În special pentru marile corporații producătoare de 

armament! 
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Personal, văd pentru menţinerea păcii în lume, lărgirea ariei de 

acţiune a forţelor ONU, cât şi o dotare mai consitentă a acestora, 

cu intervenţii rapide pentru stoparea conflictelor în toate 

regiunile lumii!!! 

Dar, Rusia ce-şi doreşte de fapt??? În primul rând a pierdut 

supremaţia tuturor pieţelor de desfacere atât în Europa cât şi în 

lume. Apoi a pierdut influiența geo-politică la nivel European, 

însă nu în ultimul rând se vede acum ea însăşi ameninţată de 

super-puterea aramta a SUA prin alianţa NATO. Din câte ştim, 

niciodată nu au fost confruntări directe între NATO şi Rusia 

probabil că aşa vor rămâne. Menținerea mitului expansiunii 

comunismului rusofon în lume, a creat mereu un a sentiment de 

furie și ură, alimentând constant populația SUA și mai ales 

politicienii afaceriști în extinderea înarmarilor și expansiunii 

militare! 

Prin urmare SUA, nu ştiu ce motive să mai invoce pentru a-şi 

extinde influiența peste tot în lume, şi deasemenea şi-ar dori 

enorm probabil să înalţe steagul SUA și pe celebrul Kremlin în 

Piaţa Rosie, la fel cum o fac oriunde în lume inclusiv la 

Deveselu, unde la ceremonia de inaugurare a scutului anti-

rachetă, într-o bază NATO, lipsea cu desăvârşire drapelul 

NATO, însă trona la loc de vază steagul SUA….!!! Aşadar, se 

poate spune că bazele NATO sunt de fapt baze al armatei SUA, 

vizând direct Moscova. Nu sunt un filo-rus, dar observ o 

expansiune extreme de periculoasă a americanilor prin armata lor 

super dotată ca şi o forţă cuceritoare de noi teritorii. Nu ştiu cum 

ar reacţiona SUA dacă, de exemplu, Rusia ar deschide o bază 
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militară cu acelaşi tip de echipamente sofisticate, chiar în coasta 

lor, în Cuba???!!! Probabil ar declanşa al treilea război 

mondial!!! Un lucru este deja cert, toate principiile NATO sunt 

încălcate şi anulate chiar de americani. Americanii îşi trimit 

spionii şi îi infiltrează peste tot în lume, inclusiv în Rusia, 

provocând conflicte şi pregătind terenul pentru viitoare 

expansiuni militare, iar NATO sub totală influiența SUA îşi 

trimit repede trupele în zonă, invocând escaladarea conflictelor 

militare. Un întreg circ unde noi cei mici, precum România, 

suntem angrenaţi şi prin influiența politică a unor oficiali corupţi. 

Aşa am ajuns şi astăzi unde suntem la fel ca şi în pragul celor 

mai mari conflagraţii mondiale, o intersectare a confluientelor 

militare, scena unor operaţiuni politice de culise. Cineva oferă 

iar altcineva se oferă voluntar. Armata României a fost 

decapitată iar acum am ajuns să avem câteva unităţi de 

mercenari, sub comanda NATO/SUA, împinşi în conflicte 

militare unde a căror cauză nu este deloc cea naţională şi nu 

serveşte deloc instaurării păcii în lume, ba mai mult atragem 

asupra noastră, un întreg mecanism terorist cu acţiuni care deja 

ne costă prea scump. După ce am primit supremul supliciu de a 

fi devalizaţi şi ruinaţi economic şi financiar, acum vom suporta 

şi aplicarea loviturilor de graţie ale unor terorişti dezaxaţi!!! 

de Bîrsan Dan Viorel 
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„ZIUA NICHITA STĂNESCU” – 31 MARTIE! 

 

mereu îmi este dor de tine 

zeu nesfârșit al poeziei 

te voi cinsti în toată viața 

și voi vorbi de tine veșniciei 

mereu voi scrie despre tine 

și când n-oi mai avea cuvinte 

am să te rog să-mi dai nichita 

din alfabetul tău de „necuvinte” 

 

astăzi ca și ieri și ca și mâine 

te venerez și m-oi ruga poete 

ca să învii cu domnul eminescu 

în limba noastră fără de pereche 

laurian stănchescu 

 

 

https://www.facebook.com/laurian.stanchescu
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STATUL IRESPONSABIL!!! 

Partea a-II-a 

 

   Inspectoratele şcolare: Un alt mare haos, cu şefi politici şi 

aici ca peste tot, cu salarii mult mai mari decât media, unde 

au pătruns în sistem tot soiul de indivizi. Avem azi profesori 

cu diplome obţinute de la diverse „Universităţi particulare” 

de regulă cu bani, fără vocaţie şi fără obiective bine definite. 

Oameni cu pregătire îndoielnică, cel puţin, care până ieri 

erau vânzători, taximetrişti, sau necalificaţi, etc azi sunt 

profesori cu astfel de diplome şi care ne „educă” copii…!!! 

Sistemul educaţional este în continuă degringoladă, scoţând 

pe bandă absolvenţi de liceu, cu sau fără Bacalaureat, dar 

care ar cădea uşor la primul test de cultură generală. Fără 

nici-o pregătire profesională şi de viaţă aceştia intră în 

societate, având deja ca obiectiv: căpătuiala, lupta pentru 

putere, călcatul pe cadavre, banii şi avansare ierahica cât 

mai rapid cu putinţă, având ca motto ”Scopul scuză 

mijloacele”… Distracţie maximă, cluburi şi manele, sex şi 

droguri…!!! Uşor apatici şi demoralizaţi, cam acesta este 

profilul generaţiei următoare, un produs al educaţiei 

naţionale din România??!!! 

 

Aşa profesori, aşa elevi!! Ştim deja, cazurile profesorilor 

care „rup” materia în două, o parte predată pe apucate în 

clasă iar cealaltă predată pe bani buni la meditaţii şi care nu 

sunt impozitate. Cine are bani de meditaţii are şi note pe 

măsură, cine nu… NU!!!! Este inadmisibil şi iresponsabil, 

ca un profesor cu un salariu mediu de 2000 de lei, plătit de 
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stat, să nu-şi facă meseria, respectiv planificarea anuală, la 

materia sa, dar în acelaşi timp să-şi facă încă un salariu 

neimpozitat, din meditaţii, la ceeasi materie la care nu-şi 

face treaba la stat…!!!! Responsabil…??? Nimeni!!! 

Ministerul Educaţiei, aproape inexistent şi neprofesionist. 

Aşa se poate reforma învăţământul în România???  Sistemul 

politic aşa ne doreşte să funcţionăm, să producem inculţi şi 

semianalfabeţi, numai aşa ne pot manipula…!!!! 

 

Acum o să fiu blamat de unii profesori, dacă nu chiar de 

toţi. Ştiu, sunt şi excepţii, dar acestea sunt rare şi vorba e, 

”Nu se face primăvara doar cu o floare”!!! Realitate aşa 

arată, aprox. 90% din sistem funcţionează aşa…!!! Care ar fi 

obiectivele învăţământului din România??? Să producem 

ce??? Inculţi şi semianalfabeţi cu carul şi cu diplome!!! Pe 

ce fel de copii/tineri se bazează societatea românească??? 

Există o strategie privind reforma acestui domeniu viatal, 

până la urmă pentru societatea noastră??? Se urmăreşte 

implementarea acestei strategii?? Şi dacă există, se pune  în 

practică indiferent de Guvernări…??? Nu mai vorbim aici 

despre ce se întâmplă prin şcoli şi licee, cu elevi care bat 

profesori, cu profesori care agreseză fizic şi psihic elevii, 

bani pentru fondul clasei de la părinţi, etc… Există licee în 

ţară, care au un procent  de 20-30 % (sau mai mic)din elevii 

care iau examenul de BAC, iar acolo unde nu se poate 

realiza creşterea acestui procent la educaţie , se recurge la 

alte „strategii”… blocarea sistemului de supraveghere, pene 
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de curent… etc, etc… doar furtişaguri…!!!! Responsabili??? 

Nimeni!!! 

E-ON electrică şi E-ON gaz, împreună cu zecile de alte 

firmuliţe descendente din acestea. Jaful la drumul mare, 

pentru facturile plătite şi imposibil de contestat…!!! 

Organigrame supra-incărcate şi cu salarii nesimţit de mari, 

de la Directori şi până la ultimul salariat, cu prime de 

vacanţă şi alte facilităţi, din banul încasat fraudulos de la 

consumatori… Sunt deja arhicunoscute marile țepe date de 

băieţii deştepţi din energie, date statului, adică nouă tuturor. 

Până de curând erau cei care aveau monopolul absolut în 

domeniu. La toate acestea dacă mai adăugăm şi lipsa de 

promtitudine cu care aceştia se deplasează la inteventii şi 

mai ales al celor de la E-ON gaz, care îşi fac treaba pe 

jumătate, celaltă jumătate o rezolvă după explozii şi/sau 

după incendii…!!!! Responsabili??? Nimeni!!! N-am auzit 

până acum să fie traşi la răspundere şefi, destituiţi sau chiar 

desfiinţate, din aceste Regii, pentru zeci de nereguli în 

sistem ori pentru preţurile exagerate la facturi..???!!! Nu am 

auzit încă, ca unor astfel de societăţi, să li se fi retras 

autorizaţiile de funcţionare, pentru nereguli grave în servicii 

oferite cetăţenilor…!!!! 

 

De asemenea, în majoritatea statelor europene, s-a 

intensificat accesul la energia neconvenţională, Eoliană şi 

Solară, doar în România nu încă… Păi, băieţii deştepţi au 

nevoia de bani şi nu de inovaţii şi de reforme ale sistemului 

energetic…Iar, statul băieţilor şi mai deştepţi, nu-şi poate 

permite să le impună acestora aşa ceva, după ce le-a oferit 
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pe tavă întreg sistemul energetic al ţării!!!! Responsabil??? 

Nimeni!!! De ce să avem şi noi energie mai ieftină şi la 

discreţie??? Păi, altfel cum vor putea creşte facturile?? Şi de 

aici se creşte preţul altor servicii şi utilităţi!!! Mereu m-am 

întebat:  

 

De ce sitemul energetic de producere si de exploatarea 

energiei electrice, nu apartine 100% statului…???!!! 

 

 
 

La fel şi în Romtelekom, transformat în Telekom. Aceeaşi 

Mărie cu altă pălărie… Au schimbat firma, dar au rămas 

aceleaşi mari probleme. Personal insuficient în servicii şi în 

întreţinerea instalaţilor, însă plăţile la facturi au rămas 

aceleaşi. Răspunsul la reclamaţii este deficitar iar uneori 

vorbeşti la pereţi aşteptând ca apelul tău să fie preluat iar 

mai apoi să fie şi rezolvat. Cea mai mare problemă se 
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regăseşte în instalatiile din teren, respectiv în rural, unde 

zeci stâlpi zac rupţi susţinuţi doar de cablurile de transmisii, 

riscând să se rupă şi acestea în orice moment. Reclamtii se 

pot face doar telefonic, iar uneori sunt rezolvate cu mari 

întârzieri, chiar de zile întregi.  

 

Timpul nefolosit din abonament, datorat defecţiunilor îl 

plăteşte tot abonatul. În rural Telekomul are monopolul în 

domeniul telecomunicaţiilor pe fir, telefonie fixă şi internet, 

întrucât alte firme competitive nu au realizate instaltii pe fir. 

În acelaşi timp, constatăm că o breşă în sistemul 

telecomunicaţiilor, lipsa aproape în totalitate a telefoanelor 

publice fixe.  

 

Peste tot în lumea civilizată sunt menţinute telefoanele 

publice fixe, fie pe cartele fie pe fişe, ca şi o alternativă de 

comunicare în direct cu întreaga lume dar şi ca o variantă de 

rezervă pentru diverse situaţii extreme pentru public…!!! 

Iresponsabilitate faţă de necesităţile cetăţeanului, lipsă de 

respect şi de civilizaţie!!!! 

 

Calitatea foarte slabă a serviciilor însă facturile sunt la 

valori ridicate ce nu justifică aceste servicii. Deşi sunt 

probleme destul de grave în acesta societate, nu există nici 

un control din partea ANPC, o altă agenţie doar cu numele 

şi care nu reuşeşte să rezolve mai nimic. Responsabili??? 

Nimeni, doar consumatorul este mereu vinovat…!!! Şi 

pentru că suntem vinovaţi… Plătim facturi la servicii de 

proastă calitate şi ineficiente!!! 
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Cum spuneam ANPC-ul, o agenţie care ar trebui să 

funcţioneze ca un mecanism real de echilibrare a raportului 

de forţe, dintre calitatea serviciilor publice, de către orice 

instituţie publică şi/sau privată, şi plăţile pentru aceste 

servicii. Însă ANPC, nu funcţionează aşa. Agenţia are o 

slabă activitate şi mai ales are şanse mici de a se bate de la 

egal la egal, cu şefii (politici)/patronii marilor companii 

şi/sau instituţii. În statele civilizate astfel de agenţii, pot 

obţine rapid, ridicarea autorizaţiilor de funcţionare, pentru 

prestarea serviciilor de proastă calitate pentru publicul 

plătitor al acestor servicii. Nu mai vorbim de amenzile 

consistente, pe care le aplică!!!! La noi în ţara mafiei 

politice, nici nu poate fi vorba de aşa ceva. Cum poate 

ANPC-ul să deranjeze patronii şi/sau şefii politici ai unor 

instituţii, cu astfel de „nimicuri”??? Despre ce calitate 

vorbim??? 

 

Toate aceste servicii reflectă de fapt calitatea vieţii noastre 

de zi cu zi. Aşa funcţionează până la urmă un stat de drept. 

Cine nu poate oferii servicii de bună calitate, cetăţenilor, 

indiferent de domeniu de activitate, dispare din peisajul 

mediului de afaceri şi/sau social, lăsând locul celor 

competitivi…!!! 
de Bîrsan Dan Viorel 

 

Va urma 

 



              27 

 

„Între românism și catolicism” 
 

          

    Acum, mai mult ca oricând este nevoie de un nou 

„Dumitru Stăniloae”… și dacă nu-l putem avea, unii dintre 

noi îl vom „reînvia” în conștiința noastră creștin-ortodoxă. 

 

 Paradoxal, ortodoxia nu se opune cosmopolitismului dar nici 

nu-l aprobă până la măsura în care el ar putea pătrunde în 

sfera indestructibilă a culturii naționale.  

„Articolele cuprinse în această carte au fost publicate începând 

cu anii ’30 în reviste precum Telegraful Român, Ortodoxia, 

Gândirea, şi în volumul Ortodoxie şi românism apărut în 1939 

la Sibiu. O listă cu locul şi data apariţiei lor se află în anexa de 

la sfârşitul volumului. Ordinea în care le publicăm este în 

mare aceea a apariţiei lor… Dorim să fie această antologie un 

sprijin şi o ancoră tare în furtuna dezlănţuită asupra credinţei 

noastre strămoşeşti şi a vrednicului neam în care ne-am 

născut. O lumină şi un dreptar în întunericul ce a înşelat, din 

păcate, minţile şi inimile multora din cei ce sunt ortodocşi şi 

români doar cu numele.” 

 

 

 „Discuţia încinsă între dl. Nae Ionescu şi dl. Iosif Frollo, în 

coloanele ziarului «Cuvântul», pe tema compatibilităţii dintre 

românism şi catolicism a stârnit un pasionat interes, datorită 

felului în care s-a pus problema şi manierii distinse în care s-a 

dezbătut. N-a lipsit, fireşte, nici la acest elegant matsch 

gălăgiosul şi îngâmfatul public din galeria «Unirea», cu 

chiuiturile, cu înjurăturile, cu raţionamentele lui copilăreşti, 

public spre care nu trebuie să privească spectatorul de gust, 
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pentru a nu-şi deforma impresia de stimă reciprocă, de joc 

superior ce se degajează din încrederea celor doi. 

 

Dl. Nae Ionescu susţinea că România şi catolicismul sunt 

realităţi incompatibile, aşa încât un român devenit catolic nu mai 

e român, dacă a devenit real catolic, şi nu numai cu numele şi cu 

voinţa. Pentru că român însemnează o anumită structură 

spirituală, formată de-a lungul istoriei, în care structură spirituală 

există ca parte integrantă sau esenţială Ortodoxia, unul din 

factorii istorici care au plămădit sufletul românesc aşa cum este 

el azi. Şi conchidea „a fi român… Înseamnă a fi şi ortodox”. În 

acelaşi fel în care, de pildă, animalul cal este şi patruped. 

 

D-nul Iosif Frollo, faţă de această argumentare, a supus noţiunea 

de român unei analize pentru a afla care sunt notele esenţiale ale 

ei, fără de care nu poate exista român şi care nu trebuie să se mai 

afle în fiinţa nici unui alt popor, cu alte cuvinte ce face din 

român ca el să fie român. În fruntea acestei analize, domnia sa a 

ţinut să distingă între notă esenţială şi notă integrantă, declarând 

că ultima nu e necesară în fiinţa unui lucru, chiar dacă o pierde, 

acel lucru continuă să fie ceea ce este şi acuzând pe dl. Nae 

Ionescu de imprecizie, că amestecă integrant cu esenţial, când 

vorbeşte de locul Ortodoxiei în sufletul românesc. Ajutat de 

această distincţie, dl. Frollo stabilea că esenţial în noţiunea de 

român este numai locul şi limba, fixând definiţia românului 

astfel: „Este român orice om originar din România, care vorbeşte 

româneşte şi n-a cunoscut ascendent în familie care să fi 

vorbit altă limbă”.  
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Ortodoxia este numai un element integrant în fiinţa neamului 

românesc şi, ca atare, poate fi pierdută și înlocuită cu altă 

confesiune sau religie, fără ca prin aceasta românul să înceteze a 

mai fi român. 

 

Argumentarea d-lui Frollo pare, la primul moment-caracteristic 

argumentărilor catolice–stringentă; propoziţiile par că derivă 

consecvent una din altă.  

 
 

La o examinare mai atentă, însă, succesiunea logică nu ni se mai 

prezintă reală, decât oarecum între concluzia privitoare la notele 

esenţiale din noţiunea român şi cea despre neesenţialitatea 

notei ortodox în acea noţiune. Dar şi aci numai restrângând la un 

înţeles formal locul şi limba, deşertându-le pe acestea de viaţa 

lor şi păstrându-le numai forma noţională, viciu congenital al 

cugetării catolice de hocus-pocus, forţă teribilă scolastică ce dă 

 silogismelor lor atâta stringenţă pentru naivi, dar emanând din 

ele în acelaşi timp şi nu ştiu ce senzaţie de neadevăr, de 

nepotrivire cu realitatea evidentă, de şmecherie. 
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Dar să urmărim pas de pas dezvoltarea d-lui Frollo. Toată 

străduinţa domniei sale se concentrează ca să distingă între notă 

esenţială şi integrantă. Spre scopul acesta se serveşte de 

exemplul-imagine, oferit de d-nul Nae Ionescu, cal cu patru 

picioare. Şi zice: cele 4 picioare nu sunt o notă esenţială a 

calului, cum crede dl. Nae Ionescu, ci una integrantă, pentru că 

nu cele 4 picioare fac acest animal să fie cal şi-l disting prin 

aceasta de orice alt animal, ci cu totul altceva, ce se găseşte la 

toţi caii şi ce nu se mai găseşte la niciun alt animal. Cele patru 

picioare sunt numai o notă integrantă care completează noţiunea 

cal. Aşa şi cu Ortodoxia. Dacă ea ar fi o notă esenţială în 

noţiunea român, ar trebui s-o aibă toţi românii şi să n-o mai 

găsim la niciun alt popor, oricine este român ar trebui să fie 

şi ortodox şi oricine este ortodox ar trebui să fie şi român. 

 

Sofisticăria acestei argumentări e uşor de demascat. Să spună 

domnul Iosif Frollo dacă există vreun cal normal cu trei picioare, 

dacă există vreun om normal fără inimă sau cap, dacă nu sunt 

astfel de exemplare monştri, aşadar nu cai sau oameni. Domnia 

sa a dat drept criteriu pentru notele integrante ale unei noţiuni 

schimbarea, pierderea şi înlocuirea lor. Să spună domnul Frollo 

dacă-şi poate schimba un cal numărul picioarelor, 

dacă evoluează la om numărul mâinilor. Nota 4 picioare este dar 

esenţială calului; dacă nu noţiunii, cel puţin realităţii cal. Şi noi 

lăsăm noţiunea d-lui Frollo şi tuturor fiilor spirituali ai lui Toma 

d’Aquino, rămânând noi pe lângă realitate. Să mergem mai 

departe. Cele patru picioare ale calului, inima omului, se mai 

găsesc şi la alte vietăţi din lumea aceasta; are şi câinele şi boul 4 

picioare. Şi, cu toate astea, nici unul din acestea nu devine prin 
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însuşi acest fapt cal. Aci culmina zâmbetul triumfător al d-lui 

Frollo şi chiotele d-lui Augustin Popa din galeria «Unirea»; 

poftim: bulgarii sunt ortodocşi şi, cu toate astea, nu sunt români. 

Dacă aveau puţină răbdare ar fi văzut că e cu putinţă în realitate, 

dacă nu în noţiune, ca să mai aibă o notă a cărei esenţialitate, 

dacă vrei să-i zici aşa, nu se poate contesta unui anumit lucru, şi 

alt lucru. Pentru că există o mică deosebire între structura 

respectivului element la un lucru, şi al aceluiaşi element la 

celălalt lucru. În cazul nostru, pentru că există o mică deosebire 

între picioarele calului şi ale câinelui, între Ortodoxia românului 

şi a grecului. 

 

Ştiu că voi fi acuzat că nu respect, în felul acesta, distincţia între 

notă esenţială şi integrantă, distincţie care, se va zice, la urma 

urmelor tot există, chiar dacă exemplele alese nu sunt proprii ca 

s-o exemplifice. Nu vreau să intru acum în această discuţie. În 

orice caz, pentru mine nu sunt dogme toate împărţirile şi para-

împărţirile aristotelic-scolastice grefate pe planul separat de 

realitate al noţiunilor, ci caut să văd dacă împărţirea respectivă 

este la fiecare caz în parte potrivită cu realitatea. Una din 

greşelile nepermise ale argumentării dlui Frollo a fost şi aceea 

de-a lua ca bază nediscutată distincţia ce există între nota 

esenţială şi integrantă, uitând că nu polemizează cu catolicii, ci 

cu ortodocşii. 

 

Chiar dacă această distincţie s-ar dovedi principial valabilă, ea se 

va prezenta altfel în realitate. Nota esenţială nu va fi cum am 

văzut – ceva în afară de părţile care constituie, fie şi temporar, un 

organism fizic sau spiritual. Nota esenţială a calului nu va fi în 

afară de cele 4 picioare, de copitele, de părul lui, de inima, de 

capul lui, iar nota esenţială a sufletului unui popor nu va fi în 
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afară şi deosebită de modul lui de cugetare, de simţire, de trăire 

a divinităţii, de datini etc. etc. 

 

În lumina acestor consideraţii, să examinăm definiţia dată de dl. 

Frollo realităţii român. În această definiţie, spunea domnia sa, 

intră, ca note esenţiale, numai două, locul şi limba maternă, în 

cazul nostru ţinuturile locuite de români şi limba română. Numai 

acestea două sunt proprii tuturor românilor şi străine, laolaltă, 

oricărui neromân. Observăm şi-n această definiţie tendinţa 

catolică de-a simplifica realitatea, menţinân-du-se la exterior 

şi şematizând-o (schematizând-o, n.ed.) în noţiuni incolore, pe 

care să le poată mânui cum îi e voia. În felul acesta este român şi 

un evreu ce trăieşte în România şi ai cărui ascendenţi vorbesc de 

două generaţii exclusiv limba română. Evident însă că evreul 

respectiv nu va fi esenţial român, şi dacă totuşi e socotit în 

genere ca atare, aceasta se datoreşte numai faptului că s-a 

înglobat unui organism etnic cristalizat de multă vreme şi din a 

cărui viaţă specifică, de-acum se împărtăşeşte. Nu va înceta, de 

asemenea, de-a fi esenţial român odrasla unei familii româneşti 

stabilită de două generaţii în străinătate şi negrăind în familie 

limba română. Nu sunt români saşii dintr-un sat din jurul 

Sibiului, care vorbesc cu toţii de vreo două generaţii limba 

română, precum nu sunt secui românii din secuime care vorbesc 

numai limba secuiască. 

 

Nu spunem că locul şi, mai ales, limba nu sunt elemente 

esenţiale în fiinţa unui popor şi că schimbându-se acestea nu-şi 

va pierde cu timpul un individ şi personalitatea sa etnică. Dar 

însuşi faptul că această personalitate durează încă un anumit 

timp şi după schimbarea locului şi a limbii, şi într-un grad tot 
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mai mic totdeauna, dovedeşte că nu numai locul şi limba, sau nu 

schematic înţelese, sunt singurele şi prin ele înseşi notele 

esenţiale, ci şi, sau propriu-zis o anumită structură spirituală pe 

care locul şi limba o determină în oarecare măsură şi limba o 

exprimă parţial. Limba nu întrucât e mod de exprimare 

folosind anumite sunete în solidaritate ca alţii este un element 

important în sufletul unui popor, ci întrucât ea exprimă, în parte, 

un suflet unitar e un semn al lui, şi întrucât e unul din 

factorii care împreună cu alţii lucrează, asupra sufletului 

individual asimilindu-l celui colectiv al neamului. Limba, numai 

întrucât e un complex de idei, de idealuri, de sentimente cu 

o nuanţă specifică acelui popor, întrucât reoglindeşte un anumit 

suflet, e element esenţial al unui popor. Un român va exprima un 

suflet specific lui şi-n limbă străină, iar un străin care ştie 

româneşte încă nu se exprimă româneşte, pentru că încă nu şi-a 

plămădit un suflet românesc. 

 

Dacă dar limba nu prin ceea ce-i sunet specific caracterizează un 

neam, ci prin aceea că exprimă o anumită structură sufletească, 

urmează că această structură e esenţială unui neam. Ne putem 

închipui că acest sistem de sunete s-ar putea înlocui cu un altul, 

fără ca structura sufletească să sufere prea mult, dacă ceilalţi 

factori de viaţă rămân aceiaşi; sufletul acelui neam va acomoda 

noul material de exprimare fiinţei sale. În afară de aceea, nu 

limba este unicul organ de manifestare a unui popor; există 

alăturea, cântecul, jocul, portul, obiceiurile sociale, riturile 

religioase până la o anumită măsură etc. 

 

Dacă esenţial unei naţiuni este structura ei sufletească specifică, 

urmează că esenţial este orice factor istoric, geografic, ereditar 

care a intrat în acea structură şi există în ea determinându-i 
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cursul de dezvoltare ulterioară. Nu numai locul geografic – cum 

spune dl. Frollo, căci altfel de ce n-au fost şi dacii, români, sau 

de ce n-au devenit şi secuii, români, ci un anumit sânge comun – 

fie el şi produs prin amestecări – şi aci nu vorbim de 

indivizii izolaţi care se încorporează din afară la fiinţa neamului 

formată gata – un trecut trăit solidar – nu alături, ca ungurii cu 

românii – cu toate amintirile şi urmele lui şi, în sfârşit, 

o continuare de vieţuire în această solidaritate. Acestea toate au 

format România. Şi toate sunt esenţiale, pentru că dacă numai 

unul ar fi lipsit, românii n-ar mai fi cum sunt. 

 

Astfel stând lucrurile, evident că Ortodoxia este şi ea un element 

de bază în arhitectura sufletului românesc, este esenţial, dacă dl. 

Frollo vrea să vorbim în termenii domniei sale, pentru că dacă n-

ar fi fost ea, e sigur că neamul nostru ar fi luat o altă 

direcţie spirituală, n-am mai fi fost cum suntem, ceea ce e 

echivalent cu, n-am mai fi fost ce suntem. Aceasta şi din motivul 

special că religia în viaţa unui popor nu e ceva de suprafaţă, o 

sumă de adevăruri obiective, care se suprapun sufletului cuiva 

pur extern, ca o pălărie pe cap, cum îşi închipuie dl. Augustin 

Popa, fidelul apostol al concepţiei acesteia mecanice despre 

religie a catolicismului universalist, ci un element care 

transformă într-un anumit sens tot sufletul cuiva nu numai în 

idealurile, afectele, preocupările lui, ci şi în modul lui de-a 

cugeta şi în toate manifestările practice, artistice, de fiecare zi şi 

epocale ale unui popor. Toată viaţa unui neam poartă pecetea 

religiei sale.  

 

Ce-ar însemna acum ca neamul nostru să schimbe Ortodoxia cu 

catolicismul? Sau să ia în serios trecerea sa la catolicism şi să se 
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străduiască astfel să desfiinţeze tot modul său de cugetare şi de 

viaţă sufletească, cu toate manifestările ei în extern, pentru că 

toate acestea poartă pecetea Ortodoxiei, sau să devină catolic cu 

numele, ca o parte din românii ardeleni, rămânând mai departe în 

toate resorturile lor sufleteşti anterioare, adică în realitate 

ortodocşi. Adică, sau a-ţi înstrăina şi fiinţa etnică, sau, dacă ţi-o 

păstrezi aceasta, a rămâne ortodox. 

 

Acestea sunt valabile, desigur, numai pentru cazul când între 

Ortodoxia română şi catolicismul universalist este o esenţială 

deosebire.  

 

În cazul acesta, cred, că sufletul românesc prin nimic nu poate fi 

ştirbit mai mult, ca prin înlocuirea reală a Ortodoxiei 

cu catolicismul; nici chiar prin schimbarea locului sau a limbii 

sale.”* 

 

______________________________________ 

 

*Dumitru Stăniloae, „Ortodoxie și Naționalism”, 2011, p. 

12-18 
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SCRISOARE ADRESATĂ NEAMULUI ROMÂNESC 

AL LUI BRÂNCUȘI! 

Friguroasa moarte a lui Brâncuşi! 

Repatrierea, fost strigătul lui de pe patul de moarte! 

 

   Dacă tot vă împotriviți repatrierii osemintelor lui Brâncuşi 

după dorinţa lui de pe patul de moarte, de ce nu-i schimbaţi 

şi locul naşterii? De ce nu-i înlocuiţi şi strămoşii cu unii 

străini? Chiar aşa de tare dispreţuiţi şi nesocotiţi identitatea 

românească a „Titanului din Hobiţa”? 
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Vă mândriţi cu geniul lui gorjenesc, dar iubiţi absenţa 

artistului din pământul său! Cu ce este mai de preţ pământul 

Franţei, cimitirul Montparnasse decât pământul românesc şi 

cimitirul unde sunt îngropaţi părinţii şi strămoşii săi? 

 

Care dintre voi vrea să fie îngropat prin cimitire străine, să 

nu vină nimeni la el ca să-i tămâieze sufletul şi să-i aprindă 

o lumânare? Ştiţi voi cât de friguroasă şi de întunecată este 

moartea lui Brâncuşi în pământ străin? 

 

Ştiţi voi câtă iubire avea Brâncuşi faţă de neamul lui 

românesc şi de pământul său? Şi câtă iertare! 

 

A fost fiul şi Patriarhul lui Dumnezeu! A fost paracliser în 

Biserica Neamului şi a cântat în strana ei 33 de ani, cât 

vârsta biblică a lui Iisus. Împotriva sufletului acestui român, 

v-aţi strâns? Împotriva celui care i-a înfrăţit pe gorjeni şi 

neamul său cu Bunul Dumnezeu şi cu veşnicia lumii? 

 

Laurian Stănchescu, scriitor şi jurnalist român. 

________________________________________________ 

P.S. Ne detaşăm de orice iniţiativă instituţională (publică) sau 

personală care ar încerca să se folosească trunchiat de acest 

articol, fie în mod tendenţios, fie în scopuri electorale sau în 

rivalităţi partidice. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/laurian.stanchescu
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neamului românesc! 

 

tot neamul românesc e frânt pe roată, 

din leagăn pe pruncii noștri îi dezvață 

de-a fi martiri și luptători pentru Hristos 

și de-a muri în raiul acestui neam frumos 

Doamne, m-aș răzvrăti și împotriva Ta 

și împotriva tuturor din Cer m-aș ridica 

 

dacă aș ști că soarta ne-a fost dată 

tocmai de-acela căruia îi spunem, Tată! 

alege dintre noi pe cei mai drepți și buni 

ca să-mplinim o lege a dacilor străbuni 
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și dă-i acestui neam străvechi și sfânt 

cum este-n Cer, așa să-i fie pe pământ 

te-om pomeni în toate veacurile de Apoi 

și ceruri îți vom ridica în sângele din noi 

dar mântuiește neamul nostru românesc, 

el nu e mai prejos ca neamul Tău ceresc, 

prin jertfe, suferințe și iubire se-nrudesc. 

Laurian Stănchescu 
___________________________________ 

Ne detaşăm de orice iniţiativă instituţională (publică) sau personală care ar 

încerca să se folosească trunchiat de acastă poezie în mod tendenţios în scopuri 

electorale sau în rivalităţi partidice. 
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