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Înţelegem prin oceanografie ortodoxă o preocupare permanentă, vitală pentru înţelegerea lumii înconjurătoare, de la aspectele ei cotidiene, prozaice şi până la gesturile complexe, tainice, religioase; în acelaşi timp este o luare de poziţie, 
o valorificare a lumii din perspectivă ortodoxă. Nu am anunţat–o ca pe o ştiinţă, nu temându–ne de rigoarea disciplinelor ştiinţifice, ci pentru că dorim ca oceanografia ortodoxă să fie un mod de a aprecia tot ce ne conţine; pe de altă parte, 
o vedem ca pe o înlesnire a accesului la înţelesurile lumii româneşti – implicit, ortodoxe – nu ca la un fişier bibliografic ci ca la o părtăşie la viaţă, ca un răspuns la permanenta provocare a transcendentului în imediat. Aceasta presupune 
existenţa apriorică a unui fel ortodox de a vedea lumea. Astfel, oceanografia ortodoxă înseamnă receptarea spiritului vremii prin folosirea unui anumit mod de interpretare şi totodată încercarea de a construi un mod de interpretare.

„Nu te închina până nu ştii cine–i sfântul!” (Proverbele Românilor, Iuliu A. Zanne)

„Sau ţara aceasta să fie în 
adevăr Românească, sau 
nici nu trebuie să fie”.

Mihai EMINESCU

„Nimeni să nu ne stăpânescă 
în credinţa noastră ortodoxă: 

nici un împărat, nici un 
ierarh, nici un mincinos 

sinod, nici altcineva, ci numai 
Unul Dumnezeu, Care atât 

prin El cât şi prin ucenicii Săi 
ne–a fost dat nouă”.

Sfântul Marcu al Efesului
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Din ce în ce mai evident ne 
tranformăm dintr-un popor, 
într-o adunătură de chibiţi. 
Şi asistăm larvar, risipindu-

ne sufletele, la acest sfârşit al nostru! Live! Ca 
la un concurs de locomotive uzate, îmbătrâ-
nite şi fără nici o putere. Lozincile sunt tot 
acelea de mai demult. Despre viteză nici nu 
poate fi vorba: pur şi simplu sunt nişte epa-
ve care oferă un spectacol - acelaşi de când a 
început lumea modernă. Nu-i nici un drum 
- nu pentru noi. Spectatorii, care ar fi trebuit 
să fie călătorii - despre noi e vorba - privesc 
aiuriţi. Cei mai mulţi nici nu-şi pun proble-
ma că maşinăria ar fi trebuit să tragă după ea 
întreg trenul - unii nici nu ştiu de vreun tren. 
La urma urmei, nimeni n-ar putea să-i ceară 
să tragă - e evident că nu are cum. Conducto-
rii sunt foarte mulţumiţi - au mai participat 
la un concurs. Întrebarea e: ce caută ei acolo?; 
şi, mai departe, de ce credem noi că lucruri-
le ar trebui să stea aşa? Sunt mult mai multe 
întrebări care decurg de aici. Sau poate mai 
curând putem spune că întreaga conducere a 
acestei ficţiuni numită statul român nu este 
altceva decât o primărie de târg. Astfel, noi 
nu avem preşedinte de stat - ci primar de sat. 
Tot aşa cum nu avem guvern, nici parlament. 
Nu se poate vorbi despre nici o doctrină po-
litică; sau, mai precis, se poate vorbi despre 
o singură doctrină care este ea însăşi o poli-
tică: de subjugare a românilor şi de jefuire şi 
ruinare a ţării. Acestea nu sunt doar cuvinte 
scrise pe foaia de hârtie din faţa Domniilor 
Voastre - aceasta este realitatea. O realitate 
particulară pentru românii de astăzi: realita-
tea fără Adevăr. Şi, ca într-un coşmar, româ-
nii nici nu observă că vagoanele în care unii 
dintre ei mai aşteaptă mişcarea sunt trase pe 
linie moartă. Locomotiva are alte probleme: 
concursul cu alte locomotive - s-a construit 
un imens depou regionalo-unionalo-euro-
pean. Astfel că - mai departe coşmar - nu se 
mai înţelege ce aşteaptă românii - sigur că 
unii de familie îşi aşteaptă rândul să se joace 
cu locomotiva de-a concursul european. Dar 
ceilalţi români? Este absolut evident că nu 

mai este nimic de aşteptat, cum cred că nici 
n-a fost vreodată. Pasivitatea tâmpă - care 
este denumită contextual "democraţie" - nu 
are nici o legătură cu viaţa, cu fiirea. Chiar 
dacă "mari" oameni de cultură şi "mari" isto-
rici - membri marcanţi ai lojelor iudeo franc-
masonice - sunt de părere şi afirmă cu serio-
zitate batraciană că Adevărul ne ţine "pe loc" 
pe noi, pe români - nu ştiu care anume loc şi 
nici care anume noi, sau români şcl. Situaţia 
este cu totul alta. Tocmai lipsa Adevărului 
ne ţine din drumul nostru spre mântuire ca 
neam şi pe fiecare dintre noi - ca urmare a 
eforturilor susţinute ale conductorilor din 
depoul european, precum şi multor preoţi 
inconştienţi de responsabilităţile lor. Iar fap-
tul că n-am renunţat la Adevăr prin aposta-
zie, da, într-adevăr acest fapt ne ţine pe loc, 
însă dintr-un anumit drum: drumul dispari-
ţiei noastre din istorie şi pierderii mântuirii. 

Aici ar putea avea dreptate Neagu Djuvara 
atunci când afirmă că Ortodoxia ne ţine în 
loc, cu observaţia că drumul din care sun-
tem ţinuţi şi la care face referire venerabilul, 
nu este drumul nostru. Fiindcă încă nu am 
apostaziat cu toţii pentru a deveni, aşa cum 
îşi visează iluminaţii iudeofrancmasoneriei, 
cetăţeni ai unui univers fără univers - la ca-
pătul căruia este zeul Euro, cel la care ei înşişi 
se închină. Mai este doar un pas - de aici cred 
că vine şi nerăbdarea lor; din faptul că reali-
tatea românilor este una fără Adevăr, din ea 
lipseşte, tot mai mult, Hristos. Or, lipsa Ade-
vărului paralizează sufletele. Cu alte cuvinte 
este momentul lor, sau se apropie momentul 
propriu pentru a lovi în ceea ce a mai rămas 
din poporul român. Ne întrebăm de ce ni se 
întâmplă toate câte ni se întâmplă? Tocmai 
din acest motiv: românii participă cu toţii, în-
tr-un fel de complicitate abdominală - a pân-

tecelui - la alungarea Adevărului din viaţa lor 
ca neam. Printr-o mare varietate de acţiuni 
şi nonacţiuni "inocente": li se pare că lumea 
a început acum şi aici - cu ei, ca urmare nu 
există nici un fel de responsabilitate care să 
vină din cunoaşterea, asumarea şi practicarea 
istoriei - pur şi simplu ei nu au nici o răspun-
dere, în cel mai fericit caz, "fiindcă nu ştiu": 
nu ştiu că înaintea lor au murit jertfindu-se 
tocmai pentru Adevăr şi pentru mântuirea 
neamului (din care ei fac absolut din întâm-
plare evoluţionistă parte), potop de martiri şi 
sfinţi; mai departe, sigur că nu ştiu că există 
Adevărul - poate doar dintr-o poveste ceva 
mai veche, cum ar fi tradiţia, pe care pentru 
a fi toată lumea liniştită "o respectă" mergând 
din când în când la Biserică; Românii, care 
suntem noi, se prefac că nu înţeleg ce vrea să 
însemne faptul că urmează să fie cu toţii în-
registraţi şi mai apoi însemnaţi cu cipuri; în 
"naivitatea" lor, românii n-au cum să creadă 
că "dracu e aşa negru".

E un balet al fierului vechi în faţa primări-
ei, care - uimitor - încă mai ţine. Pentru unii e 
chiar distractiv - cred că se şi pariază pe loco-
motiva câştigătoare. Oricum, cursa e urmărită 
cu mare interes. Sunt şi păreri care "se exprimă 
liber" despre împrumuturile făcute de conduc-
tori în numele şi în contul nostru, împrumu-
turi care sunt ucigătoare pentru noi; la fel au-
zim păreri referitoare la faptul că se moare de 
foame, că băncile sugrumă economia naţională, 
că analfabetismul a invadat ţara, că bolile ma-
cină neîntrerupt poporul, că drogurile se vând 
la liber în magazine promovate şi protejate de 
conductori, că... Iată, aceasta este democraţia: 
ai dreptul să vorbeşti despre distrugerea, des-
pre ruinarea propriului tău popor. Tu îţi alegi 
unde: acasă, la o bere, la meci - dialogul trebu-
ie făcut! Ai dreptul şi datoria cetăţenească să 
mori vorbind, dialogând. Mai întâi însă, se cere 
apostazia - doar un cip. Unul singur. Chiar aici 
aşteaptă, cu răbdarea pusă greu la încercare, li-
chelele, preşurile, negii şi mulţi, mulţi alţii.

Altfel, la primărie e bine şi linişte, iar 
săptămâna viitoare locomotiva "noastră" va 
participa la un nou concurs. g

LOCOMOTIVA DE LA PRIMĂRIE
Mugur VASILIU
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Citind nenumărate articole 
de presă legate ordonanţa 
OUG 50/2010, implicit 
documentul în cauză, nu 

poţi decât să rămâi impresionat de câtă 
micime dă dovadă sistemul economico-
politic din România. Spun sistem pen-
tru că bancherii şi politicienii sunt într-
o conlucrare puternică în a spolia popu-
laţia de bruma de venituri pe care o 
(mai) are. Nici BNR-ul nu este departe 
de acest joc în dobândirea puterii asu-
pra capitalurilor. Dimpotrivă, este mult 
mai implicat decât s-ar părea la prima 
vedere. Deşi are un rol clar de suprave-
ghere, control şi reglementare asupra acti-
vităţii bancare din România, BNR-ul nu 
a schiţat, în decurs de 20 de ani, nici mă-
car un gest de apărare a clienţilor la abu-
zurile repetate ale băncilor comerciale, 
toate reprezentanţe ale unor bănci străine. 
Mai mult, deşi Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor 
(ANPC) are dreptul, potrivit ordonan-
ţei, de a sancţiona băncile care comit 
abuzuri la adresa contractanţilor de 
credit, BNR îşi revendică dreptul de 
sancţiune, motivând că are un rol fun-
damental în menţinerea stabilităţii fi-
nanciare şi deci, implicit, în reglementa-
rea acestui domeniu. Este totuşi extre-
me de curios cum până în acest moment 
nu şi-a asumat nici un fel de rol de re-
glementator “echidistant”, aşa cum se 
autopromovează, şi a lăsat clienţii la 
mâna unor cămătari legali, fără scrupu-
le. Este şi mai curios cum, după ani grei 
de profit de monopol sau în cel mai ne-
fericit caz de oligopol, băncile îşi men-
ţin tupeul de a reclama că le este pericli-
tată “stabilitatea” prin prezenta ordo-
nanţă. Ţinând isonul băncilor comerci-
ale, pe care le-a ajutat să fure clienţii pe 
toate căile posibile, neintervenind în 
nici un fel asupra activităţii acestora, 
BNR-ul se alătură ca parte componen-
tă schemei escrocilor financiari interna-
ţionali, UE, FMI etc. Ca să înţelegem 
clar despre ce este vorba, Directiva 
2008/48/CE a cărei conţinut o trans-
pune OUG 50/2010 a intrat în vigoare 
la 20 de zile de la adoptarea ei din 23 
aprilie 2008. Practic, timp de mai bine 
de doi ani, România nu a făcut nimic în 
privinţa directivei, sau mai bine spus a 
obiectului ei - transparentizarea relaţiei 
dintre sistemul bancar şi clienţi, iar pro-
cedura de sancţionare din partea Comi-
siei Europene bătea la uşă. Acesta este 
motivul apariţiei acestei ordonanţe la 
jumătatea lui 2010 şi în nici un caz 
masa mare de debitori bancari care au 
adresat în repetate rânduri, de-a lungul 
anilor, plângeri privind abuzurile din 
sistem. “Îngrijorat” de soarta noastră se 
arată acum şi FMI, care face din 
OUG50/2010, alături de alte “condiţi-
onalităţi”, o precondiţie a acordării ur-
mătoarei tranşe din împrumut. Solici-
tarea FMI şi chiar a Comisiei Europene 
este respectarea spiritului directivei, 
adică buna funcţionare a pieţei interne 
în materie de creditare, aceasta presu-
pune o mai mare transparenţă şi corec-

titudine în relaţia dintre creditorul şi 
debitorul bancar. Ceea ce invocă grupul 
de interese bancar, totodată şi ceea ce 
susţine FMI-ul şi Comisia Europeană, 
este faptul că transpunerea în legislaţia 
naţională a directivei menţionate, prin 
OUG50/2010, încalcă principiul nere-
troactivităţii, adică (după mintea lor!) 
faptul că se aplică şi contractelor în de-
rulare. Directiva, ca act comunitar, ne-
cesită transpunere în legislaţia statelor 
membre, deosebindu-se de decizie şi de 
regulament, care se aplică exact în for-
ma stabilită de forurile UE. Mai exact 
ea poate suporta ajustări şi acomodări 
cu specificul naţional, prin urmare poa-

te varia ca formă şi conţinut de modul 
ei de elaborare la nivelul UE. Mai mult, 
directiva transmite linii directoare, adi-
că ce să se facă, însă nu specifică şi cum 
să se facă, lăsând la îndemâna statelor 
naţionale (vorba vine!) modalitatea cea 
mai bună de punere în aplicare. Prin ur-
mare, chemarea la apel, la începutul lu-
nii noiembrie, a ANPC de către Comi-
sia Europeană pentru a da lămuriri des-
pre forma OUG 50/2010, pare din 
punctual meu de vedere, un act forţat, 
de intimidare privind forma şi conţinu-
tul unui act naţional formulat în spiri-
tual dorit de autorităţile naţionale. 
ANPC-ul a precizat că OUG 50/2010 
este un act normativ prin care se doreş-
te crearea unui cadru juridic unitar 
pentru contractele de credit destinate 
consumatorilor, şi reuneşte pe lângă 
prevederile europene în domeniul cre-
ditării şi prevederile specifice naţionale, 
care nu sunt reglementate prin Directi-
va 2008/48/CE. Logica ANPC este 
firească în sensul că OUG 50/2010 ur-

măreşte realizarea normalizării relaţiei 
dintre clienţi şi bănci, transparentizarea 
contractelor de credit, clarificarea drep-
turilor şi obligaţiilor părţilor şi încura-
jarea concurenţei pe piaţa bancară şi 
extinde în mod firesc aplicabilitatea le-
gii la contractele curente. Un argument 
în acest sens este faptul că ajustările sa-
lariale negative din sectorul privat şi cel 
bugetar (de 25%, iar în mod real de 
mult mai mult!) nu s-au aplicat doar 
masei de noi salariaţi, ci tuturor salaria-
ţilor. Invocarea retroactivităţii în pri-
vinţa OUG 50 este ilară, în sensul că 
orice lege de la momentul aplicării in-
tervine asupra subiectului reglementat 

de la acea dată, modificările contractua-
le prezente realizate de băncile comer-
ciale în vederea respectării legii este fi-
rească, ele având aplicabilitate asuprea 
restului de perioadă de contractare a 
oricărui credit şi nu poate fi invocat 
pentru eventuale neajunsuri din trecut. 
Prin urmare, este firesc să se aplice pre-
vederile noului act normativ atât con-
tractelor noi cât si celor aflate în derula-
re. Potrivit OUG, începând cu data in-
trării în vigoare 21 iunie 2010, institu-
ţiile de creditare au avut la dispoziţie 90 
de zile, pentru modificarea prin acte 
adiţionale a contractelor de creditare 
aflate în derulare pentru respectarea 
acestor reglementari. Chiar şi în acel 
moment, băncile nu au renunţat în a 
crea probleme clienţilor în sensul că 
modificările contractuale au fost refor-
mulate astfel încât sumele de plată să 
nu scadă, ba în anumite condiţii chiar 
să crească deşi actul legislativ precizea-
ză clar: limitarea comisioanelor la co-
mision de rambursare anticipată dacă 

dobânda este fixă (stabilită la maxim1% 
şi eliminarea comisionul dacă dobânda 
este variabilă), comision de administra-
re credit, comision de penalizare pentru 
întârzierea la plată, comision unic pen-
tru servicii prestate la cererea consuma-
torilor, eventual comision de analiză 
dosar de creditare (doar pentru un do-
sar acceptat) şi eventual comision afe-
rent costurilor cu asigurarea (doar unde 
apar prevederi privind asigurarea). Mai 
mult, ordonanţa interzice perceperea 
de comisioane pentru plata cu numerar 
sau pentru tragerea tranşelor de credit, 
totodată obligând creditorul la o calcu-
lare în mod transparent a dobânzii vari-
abile şi la o prezentare a contractului de 
credit cu cel puţin 15 zile înainte de 
semnare, astfel încât clientul să aibă su-
ficient timp la dispoziţie pentru anali-
zarea şi asumarea conştientă a prevede-
rilor contractuale. În concluzie, în ciuda 
nenumăratelor prevederi în favoare cli-
enţilor, adică o normalizare a relaţiei 
client-bancă, OUG50/2010, deşi con-
cepută relativ bine, poate sfârşi extreme 
de prost prin implicarea mafiei finanţe-
lor internaţionale: bănci comerciale 
străine-BNR-FMI-CE. Şantajul pros-
tesc şi ordinar al băncilor comerciale (ce 
au impus ani de-a rânduri, dobânzi co-
losale, comisioane absurde şi alte clauze 
abuzive) de a nu mai acorda credite sau 
de-aş micşora expunerea pe sectorul 
persoanelor fizice este cel puţin fără 
sens şi iluzoriu. Invocarea de pierderi în 
urma proceselor în instanţă şi de provi-
zionare mai acerbă, prin urmare de do-
bânzi mai mari, nu mai impresionează 
pe nimeni, iar băncile comerciale se vor 
vedea nevoite până la urmă să-şi reducă 
profiturile colosale de oligopol (dacă nu 
chiar de monopol, pentru anumite ser-
vicii!). Până în prezent, OUG50/2010 
nu a fost invocată în nici un proces în 
instanţă între clienţii şi bănci, ci majori-
tatea proceselor au avut ca bază legea 
clauzelor abuzive din 1999. Chiar dacă 
OUG50/2010 va fi revizuită în sens 
negativ, aplicându-se noilor credite, va 
determina din acel moment o restruc-
turare graduală şi aproape forţată a în-
tregului portofoliu de credite, iar debi-
torii serioşi vor constitui un activ im-
portant al oricărei bănci, iar aceasta 
nu-şi va mai permite să-şi piardă clien-
ţii. Fără clienţi orice bancă îşi pierde 
obiectul de activitate, astfel, în curând, 
va veni timpul, cu sau fără mutilarea 
OUG 50 la diapazonul FMI, la lupta 
pentru supravieţuire între bănci. Din 
numărul extreme de mare de bănci co-
merciale, probabil că doar cele mai inte-
ligente şi cele care vor ştii să-şi respecte 
şi să-şi atragă clienţii vor supravieţui. 
Cu toate defectele ei, în urma influenţei 
nefaste a FMI, forma finală OUG 
50/2010 va reprezenta oricum certifi-
catul de naştere al clientului bancar 
bine informat, care nu va mai fi în nici 
un caz un simplu aderent la un contract 
de credit, ci un partener real de negoci-
ere a clauzelor contractuale. g

DE LA MĂSURA ILUZORIE A DREPTĂŢII LA MĂSURA NEDREPTĂŢII! 
– CE SE VA ALEGE DE OUG 50/2010 PRIVIND CONTRACTELE DE 
CREDIT PENTRU CONSUMATORI?
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Către,
Redacţia cotidianului „Jurnalul Naţional” - Bucureşti
Stimate Domnule Director MARIUS TUCĂ
În atenţia Redactorilor Şefi: Victor Ciutacu, Dan Constantin, Marina Constantinoiu şi Valentin Zaschievici

Faţă de cele prezentate în cuprinsul articolului intitulat: „Legea lui Teodosie mai presus de instanţă. Răspopiri după ure-
che, cafteli, spurcăciuni şi închinăciuni la ochi` dracu`” apărut în ediţia de miercuri, 10 noiembrie 2010 sub semnătura 
corespondentului Doru Iordache, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a publica în proxima ediţie a ziarului dumneavoas-
tră, pentru respectarea unei minime decenţe, în relaţia cu toţi cititorii şi a unei salubrităţi jurnalistice, următorul drept 

la replică al instituţiei noastre:

Pentru început, precizăm faptul că n-am fost contactaţi în niciun fel de către realizatorul acestui material, pentru a-i oferi in-
formaţiile corecte de care, teoretic, ar fi avut nevoie, în vederea unei documentări obiective.

Precizăm apoi că numărul total al caterisirilor, adică al excluderii din rândul clerului a unor slujitori pentru diverse abateri de 
la disciplina şi rânduielile canonico-administrative specifice, nu depăşeşte, în cei peste 9 ani de arhipăstorire ai Înaltpreasfinţitului 
Teodosie, ca Arhiepiscop al Tomisului, numărul de 10. Menţionarea exagerată a „peste 60 de preoţi caterisiţi” din articolul amintit, 
denotă diletantismul semnatarului, lipsa sa de informare sau, şi mai grav, inducerea premeditată în eroare a opiniei publice pentru 
denaturarea percepţiei asupra ierarhului de la Tomis şi prezentarea sa cu o aură de tiran, de despot a cărui singură preocupare ar 
fi aceea de a-şi pedepsi pe nedrept preoţii şi colaboratorii.

Este apoi o totală lipsă de obiectivitate, de echilibru şi de simţ jurnalistic în acţiunea de a da crezare nelimitată unor foşti preoţi 
certaţi cu disciplina, care cosmetizează cu multă viclenie adevăratele motive pentru care, actualmente, nu mai fac parte din cler.

În opinia noastră, există doar două posibilităţi de a explica această compasiune exagerată a autorului şi a apetitului său de a 
servi „gogoşile” foştilor preoţi ca, de altfel, şi lipsa dorinţei sale de a se informa corect, la sursă (este mult mai sănătos pentru noi 
toţi să bem apa din izvor şi nu dintr-o baltă, nu-i aşa?!?). Prima: ori suferă de o naivitate crasă şi atunci trebuie să-l înţelegem, ori 
vigilenţa şi profesionalismul i-au fost „adormite” printr-o eventuală cumpărare sau în urma unei comenzi ferme de a scrie articolul 
în această formă neverosimilă pentru cititorii cu judecată sănătoasă.

Judecata celor caterisiţi s-a făcut de către instanţele bisericeşti abilitate în acest sens, adică de către Consistoriul eparhial şi de 
către Consistoriul monahal, după caz, iar hotărârile acestora au fost doar aprobate de către ierarh. Judecăţile civile la care unii 
dintre ei au apelat nu prezintă nicio relevanţă, întrucât cultele legal recunoscute din România, au autonomie de organizare şi func-
ţionare, în conformitate cu statutele proprii aprobate prin lege; în general, slujitorii caterisiţi au încălcat regulamentele şi disciplina 
clericală, ce, evident, nu intră sub incidenţa legilor civile sau penale şi, prin urmare, nu pot face obiectul judecăţilor de ordin civil 
sau penal.

Adevăraţii responsabili pentru ieşirea din cler a celor câţiva preoţi menţionaţi nu sunt membrii acestor instanţe de judecată 
bisericească sau reprezentanţi din aparatul administrativ al Arhiepiscopiei Tomisului, ci înşişi autorii faptelor care aduc atingere 
sfintelor canoane, disciplinei administrative şi economice prevăzute de către Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii 
Ortodoxe Române şi de către celelalte Regulamente bisericeşti.

Dacă în anumite situaţii au apărut unele soluţii contradictorii, acest lucru nu se datorează instanţelor de judecată de la nivelul 
Arhiepiscopiei Tomisului, ci şantajului mediatic la care au recurs cei pedepsiţi în încercarea lor disperată de a-şi face posibilă re-
abilitarea, dar nu prin asumarea greşelilor şi o părere de rău reală, adică o atitudine de pocăinţă, ci prin intimidare, ameninţări şi 
presiuni de tot felul, la cel mai înalt nivel, pe care, deocamdată, nu merită să le evocăm.

Pentru a nu-i sminti pe cei cu judecata şi credinţa dreaptă nu merită să mai amintim aici cu de-amănuntul fraudele sau lipsa 
de moralitate a unora dintre aceşti foşti preoţi care-şi prezintă acum, într-o lumină proprie, doar acele capete de acuzare care, 
desprinse din contextul general, par efectiv ridicole: băncile amplasate neregulamentar în biserică, nejustificarea contravalorii 
unor covoare, o demisie din preoţie (noţiune complet străină şi de neacceptat în Biserica Ortodoxă), „mici” sume de bani pierdute 
printre acte, care, de fapt, sunt miliarde de lei vechi, dorinţa de a-şi alunga singurătatea după alte trei căsătorii contractate anterior, 
instigarea „nevinovată” a unor credincioşi ca protest pentru schimbarea parohului etc.

Pe de altă parte, nu este obligatoriu pentru Consistoriul eparhial sau cel monahal să găsească totdeauna vinovat pe cineva care 
a fost acuzat. Unele exemple oferite în articol sunt edificatoare, dar în acest sens. Dacă probele nu există sau dacă se dovedeşte că 
au fost fabricate sau trucate în mod deliberat pentru un scop sau altul, inclusiv pentru şantajul material sau compromiterea cuiva, 
nu este logic şi nici normal ca tocmai victima să fie pedepsită. Judecata consistoriilor se face pentru stabilirea adevărului şi pronun-
ţarea unor sentinţe corecte şi drepte, nu pentru a da satisfacţie cuiva anume. Totdeauna, în urma unui proces, una dintre părţi se 
va simţi frustrată sau nedreptăţită, îi rămâne doar să găsească un umăr de plâns, care să o şi creadă...

În ceea ce priveşte plata sau neplata unor datorii (care, paradoxal, există peste tot în societatea românească actuală, dar devin 
vizibile numai acolo unde se vrea) oricum s-ar proceda, în ochii unora dintre „străjerii” democraţiei, nu este bine. Dacă se plătesc, 
se pune întrebarea, uşor imbecilă: de ce şi de unde se plătesc, iar, dacă nu se plătesc, cum este posibil să nu se plătească?!? Orice 
s-ar face şi oricum s-ar proceda, eparhia de la malul mării devine, obsesiv, prilej de gâlceavă; vedem, foarte clar, că Arhiepiscopul 
Teodosie, al Tomisului, trebuie pus mereu la zid; în acest fel, doar, doar, lichelele îşi vor putea face revenirea în cler, corupând şi 
împroşcând cu noroi totul, inclusiv Biserica pe care, volens-nolens, unii români, poate şi Dumneavoastră, o preţuiesc.

Cine are minte, să înţeleagă!

Biroul de Presă şi Comunicare al Arhiepiscopiei Tomisului
SECRETAR EPARHIAL, Pr. Dr. Alin Constantin Boc Reprezentant al instituţiei în relaţia cu mass-media

ARHIEPISCOPIA TOMISULUIDREPT LA REPLICĂ
Nr. 3578/11.XI.2010
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Haromszek, nr. 6115 din 19.10.2010

Farcadi Botond

Schmitt Pal în România 
/ Preşedinţii celor două 

state despre autonomie

Schmitt Pal, preşedintele 
Ungariei, a luat poziţie 
faţă de solidaritatea ma-
ghiarimii şi cauza auto-

nomiei, a subliniat valorile comune 
româno-ungare şi a promis susţinerea 
aderării la timp a statului român la 
spaţiul Schengen. In cadrul discuţi-
ilor purtate cu Traian Băsescu, şeful 
statului român, s-a pomenit inclusiv 
de noţiunea de autonomie şi de situ-
aţia minorităţilor. Preşedintele român 
a argumentat în favoarea autonomiei 
comunităţilor şi a accentuat validarea 
principiului subsidiarităţii, iar Sch-
mitt Pal a spus că ar dori să se ţină 
cont şi de faptul că există regiuni po-
pulate de maghiari majoritari. In urma 
întâlnirii, Traian Băsescu a precizat: 
România nu are nicio obiecţie faţă de 

adoptarea de către statul ungar a legii 
care favorizează obţinerea cetăţeniei 
ungare. Schmitt Pal a promis că în 
calitate de preşedinte al UE, Ungaria 
va face tot posibilul să ajute aderarea 
României la spaţiul Schengen.

În cadrul discuţiilor purtate cu 
preşedintele Traian Băsescu, premie-
rul Emil Boc şi preşedinţii Senatului 
şi Camerei Deputaţilor, şeful statului 
ungar a accentuat: Ungaria şi România 
sunt legate de valori comune.

Printre temele dezbătute a figu-
rat şi problema privind autonomia. 
In acest context, Băsescu a subliniat 
autonomia comunităţilor, invocând 
principiul subsidiarităţii. Traian Bă-
sescu a precizat: România tinde spre 
autonomia comunităţilor şi nu spre 
cea a regiunilor. Preşedintele român a 
adus şi exemple în acest sens: un pro-
cent însemnat din impozitele la nivel 
de ţară, împreună cu impozitele locale, 
rămân la comunităţile locale; copiii au 
dreptul de a alege limba în care doresc 
să studieze; noua lege a învăţământu-
lui prevede că şcolile vor trece în sub-

ordinea administraţiilor locale. Am 
dori foarte mult ca acele comunităţi 
româneşti care trăiesc în afara terito-
riului României să beneficieze de o 
autonomie de acelaşi nivel ca şi cea pe 
care le-o asigurăm noi minorităţilor -a 
explicat Băsescu. România susţine ide-
ea că cetăţenii români de naţionalita-
te română, cetăţenii ungari de origine 
maghiară şi cetăţenii români de naţio-
nalitate maghiară au nevoie în aceeaşi 
măsură de autonomie.

Schmitt Pal i-a declarat presei: îi 
îndeamnă pe membrii comunităţii 
maghiare din România, ca nişte cetă-
ţeni perseverenţi, să respecte regulile, 
să-şi educe copii la disciplină, să fie 
contribuabili conştiincioşi, în baza 
tututot acestora putând revendica 
drepturile minoritare care li se cuvin. 
I-a atenţionat pe colegii români că 
există regiuni populate de maghiari şi 
că ar dori să se ţină cont de acest lu-
cru. Schmitt Pal a precizat: ar sprijini 
obţinerea de către cele trei judeţe ma-
ghiare a autodeterminării la un nivel 
mai înalt. g

REVISTA PRESEI MAGHIARE
DIN ROMÂNIA
Nr. 20 / 15.10.2010 - 31.10.2010

Szekely hirmondo, nr. 170 din 15.10.2010

Nagy Demeter Istvan

Antal Arpad iniţiază 
înfiinţarea organizaţiei 
UDMR de pe Pământul 
Secuiesc / Precursorul 

autonomiei

Primarul din Sfântu Gheor-
ghe şi liderul filialei locale 
a UDMR, Antal Arpad, 
a anunţat că la congresul 

UDMR din februarie intenţionează să 
lanseze o propunere concretă cu privire 
la înfiinţarea unei organizaţii de pe Pă-
mântul Secuiesc. Am discutat cu edilul 
despre noua structură, necesitatea şi 
funcţionarea acesteia.

- Ce motivează înfiinţarea unei astfel 
de organizaţii? Nu va genera opoziţie 

din partea celor care trăiesc în diasporă, 
de exemplu?

- Oamenii din anumite regiuni trăiesc 
în situaţii diferite, ca urmare şi posibilită-
ţile lor politice sunt diferite. Acest lucru 
face să pară că între regiuni ar exista o 
contradicţie la nivel de interese. Cred însă 
că există soluţii: ar trebui să se politizeze 
diferenţiat, să se formuleze mesaje dife-
renţiate, cu alte cuvinte, programul să fie 
în aşa fel formulat încât cei care trăiesc în 
diasporă să simtă că uniunea acţionează 
şi pentru ei. De asemenea, şi locuitorii de 
pe Pământul Secuiesc ar trebui să simtă 
că şi cauza regiunii înregistrează pro-
grese şi capătă un rol central în politica 
UDMR. Cred că este mult mai avantajos 
să existe o organizaţie de pe Pământul 
Secuiesc, iar conducerea acesteia să ştie 
să dirijeze politica regională, să ceară so-
coteală pentru rezultate şi eşecuri. Cred 

totodată că şi actuala conjunctură din 
Bazinul Carpatic este favorabilă înfiin-
ţării unei astfel de organizaţii, deoarece 
guvernul ungar este şi el, în sfârşit, un 
partener - şi nu numai la nivel declara-
tiv - în ceea ce priveşte autonomia de pe 
Pământul Secuiesc. Ca atare, în anii care 
vin se poate acţiona mai îndrăzneţ şi mai 
eficient în această direcţie.

In ceea ce priveşte eventualele îm-
potriviri, trebuie iniţiat un dialog şi cu 
românii şi, bineînţeles, şi în interiorul 
uniunii, cu cei care trăiesc în mediul in-
teretnic şi în diasporă, pentru a nu exis-
ta sentimentul că ceea ce face UDMR 
pentru Pământul Secuiesc este în dau-
na celorlalţi.

- I-aţi prezentat această propunere 
şi liderului uniunii?

- Deocamdată aş dori să o discut cu 
politicienii UDMR de pe Pământul Se-

cuiesc. După cum am pomenit, dorim 
să lansăm această propunere în cadrul 
congresului din februarie . Am convin-
gerea că vom reuşi să transpunem în 
realitate această idee, pentru că nu mă 
lansez în ceva ce nu cred că pot duce la 
bun sfârşit.

- Pe cine v-aţi putea imagina în 
fruntea organizaţiei de pe Pământul 
Secuiesc? Ce atribuţii credeţi că ar avea 
această persoană?

- Cred că Tamas Sandor ar fi cel 
mai potrivit. Cred că ar putea îndeplini 
această sarcină. In ceea ce priveşte atri-
buţiile, cred că la acest capitol ar intra 
tot ceea ce vizează Pământul Secuiesc. 
Preşedintele ar trebui să coordoneze 
aceste atribuţii, de la aspiraţiile autono-
miste până la probleme de ordin social, 
economic, religios. Practic, el ar trebui 
să fie ca un premier. g

Haromszek, nr. 6112 din 15.10.2010

Farkas Reka

Ministerul de interne cere 
anularea hotărârilor

Scandalul demarat împotriva 
denumirilor de străzi din 
Sfântu Gheorghe, a fost 
unul reuşit. Ministerul de 

interne a ascultat de sesizările civice ale 
organizaţiilor româneşti şi şi-a trimis 
la faţa locului corpul intern de control 
pentru a verifica dacă a fost încălcată 
legea cu ocazia adoptării hotărârilor. 
Zilele trecute, la prefectura din Sfân-
tu Gheorghe a sosit o adresă remisă 

de corpul de control de la Bucureşti, 
în care se propune ca hotărârile să fie 
atacate în contencios administrativ şi să 
se solicite anularea acestora. In aprecie-
rea primarului Antal Arpad, argumen-
tele aduse sunt nejustificate. Prefectul 
Gyorgy Ervin şi-a transmis răspunsul 
ministerului: în momentul de faţă, nu 
intenţionează să atace hotărârile.

Lupta împotriva hotărârilor privind 
denumirile de străzi din Sfântu Gheor-
ghe a fost demarată de Forumul Civic 
al Românilor din Harghita şi Covasna. 
Datorită relaţiilor cultivate de Ioan Lăcă-
tuşu cu ministerul de la Bucureşti, repre-
zentanţii Forumului au obţinut cu uşu-

rinţă impunerea efectuării controalelor.
Inspectorii din cadrul ministerului au 

prezentat trei obiecţii: nu au fost prevă-
zute în bugetul local fondurile necesare 
acoperirii cheltuielilor impuse de schim-
barea plăcuţelor cu denumirile străzilor; 
nu a fost respectat termenul destinat dez-
baterii publice iar consiliul local a adop-
tat o hotărâre referitoare la cazul în care 
au fost pronunţate, de două ori la rând, 
sentinţe judecătoreşti de condamnare.

În opinia lui Antal Arpad, niciuna din 
acuzaţiile aduse nu e întemeiată. El a pre-
cizat în repetate rânduri că schimbarea 
denumirilor de străzi nu a presupus nicio 
cheltuială în plus a administraţiei locale 

sau a localnicilor. Dezbaterea publică s-a 
desfăşurat în termenul stabilit de lege, nu 
există motiv pentru invocarea sentinţelor 
anterioare, noua hotărâre diferă în mai 
multe puncte de cele respinse mai înainte. 
Depinde doar de prefectul Gyorgy Ervin 
dacă hotărârea va fi sau nu atacată. Dacă 
judecătoria va anula hotărârea, o vom ad-
opta din nou, până când străzile vor fi bo-
tezate cu numele propuse de consiliul lo-
cal. Sunt convins că am procedat conform 
prevederilor legii, în spiritul autonomiei 
locale, administraţia locală trebuie să acor-
de nume străzilor localităţii, acestea nu pot 
fi dictate de ministerul de la Bucureşti - a 
declarat primarul din Sfântu Gheorghe. g

Szekely hirmondo, nr. 170 din 15.10.2010

Pal-Varga Reka

Mizerii de extremă 
dreapta

După denumirile localităţi-
lor Târgu Secuiesc, Sfân-
tu Gheorghe şi Breţcu, 
şi denumirea localităţii 

Sânzieni a fost mâzgălită cu roşu. Peste 
ea a fost scris cuvântul bozgor.

Autori necunoscuţi au batjocorit în 
zorii zilei de joi indicatorul rutier . Mo-
tivul este, deocamdată, necunoscut. Săp-
tămânile trecute însă, persoane necu-
noscute au lipit pe indicator un autoco-
lant cu harta Ungariei Mari şi probabil 
că acest lucru a lezat sentimentele cuiva.

Şi locţiitorul poliţiei din Târgu Secuiesc, 
Csutak Andras, consideră că vandalismele 
de acest gen - care conform Legii 195/2002 
sunt catalogate drept încălcări ale legii - 
s-au înmulţit pe la noi. Angajaţii primăriei 
din Sânzieni au şters vopseaua roşie încă 
înainte ca poliţia să sosească la faţa locului. 
Primarul comunei, Balogh Tibor, este şi el 
nedumerit de mâzgălirea indicatorului. g

În această pagină - „REVISTA PRESEI MAGHIARE DIN ROMÂNIA” - puteţi citi articole selectate 
din ziarele care apar în limba maghiară, în România. De cele mai multe ori aceste articole sunt 
edificatoare pentru înţelegerea scopului pe care îl au organizaţiile maghiare din România, precum 
şi statul Ungar: autonomia politică şi administrativă a Ardealului; cu alte cuvinte: alpirea Ardealului 
la Ungaria. În paginile ziarelor scrise în limba maghiară, acest mesaj este explicit, „pe faţă” şi nu 
cum apare el în declaraţiile făcute presei în limba română de către liderii organizaţiilor maghiare.

Haromszek, nr. 6113 din 16.10.2010

Vary O. Peter

Conducători militari care 
îşi încalcă cuvântul / Se 

cere dar nu se dă

Antal Arpad a comunicat, 
în cadrul ultimei şedin-
ţei a autoguvernării, că 
liderul armatei din Sfân-

tu Gheorghe i-a adresat o cerere neo-
bişnuită primarului oraşului: îi cere să 
semneze documentul de autorizare a 

poligonului ocazie cu care i-a cerut con-
siliului să se pronunţe în această pro-
blemă. Să semneze sau nu documentul. 
După cum a declarat, nu ştie ce s-ar 
întâmpla dacă ar refuza, însă şi-a expri-
mat speranţa că poate prin intermediul 
aderării la UE, şi armata se va civiliza şi 
va ţine cont de opinia comunităţilor şi 
de voinţa acestora.

În opinia viceprimarului Balint Joz-
sef, situaţia ar fi o bună ocazie pentru 
a purtarea unor discuţii în legătură cu 
redobândirea terenurilor deţinute de 
armată, însă primarul este de părere că 

armata nu este dispusă să poarte nego-
cieri în acest sens: nu este de acord să-i 
acorde oraşului nici poligonul situat 
lângă cimitirul reformat şi nici cazarma 
din cartierul Gării, deşi armata foloseş-
te doar o mică porţiune din poligon. O 
bună parte din acest teren este închiri-
at de oraş . De asemenea şi biserica re-
formată îşi revendică fosta proprietate 
şi mai mult decât atât, o altă problemă 
o reprezintă faptul că de multe ori, în 
timpul slujbelor de înmormântare se 
efectuează sedinţe de tragere. Armata 
ar fi fost dispusă să-i atribuie oraşului 

doar poligonul din strada Jokai Mor, 
însă numai cu condiţia ca de 2/3 din 
viitoarele locuinţe care se vor construi 
acolo, să beneficieze armata.

Lipsa de disponibilitate a armatei în 
legătură cu predarea terenurilor din Trei 
Scaune, este dovedită de cazul cazărmii 
din Bodoc. Consiliul comunei a decis 
deja în legătură cu preluarea acesteia, 
însă în pofida promisiunii făcute, arma-
ta nu predă aşezământul. Majoritatea 
celor prezenţi în sală au votat ca edilul 
oraşului să nu semneze documentul re-
feritor la autorizarea poligonului. g

Szekely hirmondo, nr. 172 din 19.10.2010

Manualele româneşti 
conţin numeroase 

denaturări / Istorie falsă 
pe micile ecrane

A câştigat Mircea cel Bă-
trân bătălia de la Ro-
vine? Fără îndoială 
- răspundem fără a sta 

pe gânduri. Potrivit manualelor de 
istorie, la fel de adevărat considerăm 
şi faptul că Ştefan cel Mare şi Vlad 
Ţepeş au fost prieteni. Aceste fapte 
au fost dezminţite de istoricul Marius 
Diaconescu într-o discuţie transmisă 
de postul de radio RFI.

La 20 de ani de la revoluţie sun-
tem în continuare victime ale istori-
ografiei comuniste, naţionaliste. Cea 
mai elocventă dovadă este încerca-
rea profesorului Lucian Boia, care 
în volumul său Istorie şi mit în con-
ştiinţa românească încearcă să aducă 
în prim-plan o mică felie din adevă-
rata istorie română. Ştim cum a fost 
întâmpinată această operă, cum au 
reacţionat membrii Academiei Ro-
mâne. Tristul adevăr este acela că 
manualele de istorie din şcoli predo-
mină în continuare de imaginea falsă 
creată în jurul domnitorilor români, 
şi aceasta este imaginea pe care şi-o 
însuşesc copiii - a declarat profesorul 
Marius Diaconescu.

Pentru noi, românii, bătălia de la 
Călugăreni reprezintă un succes im-
portant. Realitatea este însă alta. Până 
la un punct, Mihai Viteazul le-a pro-
vocat trupelor turceşti pierderi uriaşe, 

însă odată cu lăsarea serii, s-a retras 
de pe câmpul de bătălie în munţi, 
unde a aşteptat ajutorul din partea 
domnitorului Sigismund. Turcii au 
ocupat Bucureştiul şi oraşul Târgoviş-
te. Cum putem vorbi de victorie din 
moment ce ţara era stăpânită de turci, 
nu de Mihai Viteazul?

Un alt exemplu asemănător este 
bătălia de la Rovine. Ştim cu toţii că 
Mircea cel Bătrân a repurtat o victorie 
în faţa lui Baiazid. Nu este adevărat, 
deoarece după această bătălie, Mircea 
cel Bătrân a petrecut doi ani şi jumă-
tate în Transilvania. Dacă ar fi câştigat 
bătălia, de ce să se fi aflat în martie 
1395 la Braşov şi de ce să i se fi oferit 
regelui ungar Sigismund de Luxem-
burg? De ce a încercat zadarnic, de pa-
tru ori, armata ungară să-l repună pe 
tronul teritoriilor româneşti pe Mircea 
cel Bătrân, de ce trupele turceşti au îm-
piedicat de fiecare dată acest lucru şi 
l-au alungat din ţară pe Mircea? - în-
treabă istoricul Marius Diaconescu.

Filmul Pintea Viteazul ne spune că 
habsburgii i-au oropsit pe românii care 
luptau împotriva lor. Nu este adevărat! 
Pintea Viteazul era un simplu tâlhar. 
Habsburgii i-au sprijinit pe români în 
conflictul izbucnit între ei şi maghiari.

Un alt mit este cel al prieteniei 
dintre Ştefan cel Mare şi Vlad Tepeş, 
confirmat şi de filmele istorice. Mulţi 
istorici încearcă să explice de ce a atacat 
Stefan cel Mare cetatea Chilia şi, auto-
mat, ţările româneşti, când Vlad Tepeş 
era în toiul luptelor cu turcii. Muţli 
susţin că domnitorul român încerca să 
apere cetatea Chilia de atacurile turci-
lor. Nu este adevărat! g

Haromszek, nr. 6113 din 16.10.2010

Vary. O Peter

Scandalul legat de drapel 
şi consecinţele acestuia

Pe ordinea de zi a şedinţei de 
joi a autoguvernării Sfântu 
Gheorghe a figurat scan-
dalul legat de drapelul din 

Sfântu Gheorghe.
Consiliera PSD, Rodica Pârvan, i-a 

cerut explicaţii primarului Antal Ar-
pad în legătură cu îndepărtarea dra-
pelului naţional român şi a drapelului 
UE de pe Casa cu Arcade, arborate 
cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de 
la înfiinţarea Fundaţiei Mihai Vitea-
zul. Consiliera a luat în nume de rău 
şi faptul că primarul a numit statuia 

din cartierul Gării - cu ocazia inaugu-
rării statuii lui Gyarfas Jeno - Bela cel 
de Bronz, statuie care pentru ei repre-
zintă simbolul ostaşului român. An-
tal Arpad a declarat în răspunsul său: 
Casa cu Arcade nu este o instituţie 
publică, aceasta nu intra sub incidenţa 
hotărârii privind arborarea drapelelor.
(..) Acest lucru este decis de proprieta-
rul clădirii. Este inadmisibil ca oricine 
să poată arbora oriunde drapele, după 
bunul său plac, motiv pentru care va 
cere evacuarea Fundaţiei Mihai Vitea-
zul din incinta Casei cu Arcade, unde 
îşi are sediul în momentul de faţă. 
Consilierul liberal Ivan Nicolae l-a 
avertizat pe primar că sediul biroului 
Tourinfo - din cadrul primăriei - se 
află tot în incinta Casei cu Arcade. g

Szekely hirmondo, nr. 175 din 22.10.2010

Willmann Walter

Partid Tokes, NU partidul 
lui Tokes

Interviu în exclusivitate, cu pre-
şedintele executiv al CNMT, 
Toro T. Tibor.
- S-a spus că avem un partid 

care este răul mai mare şi un partid 
care este răul mai mic. De câtă credinţă 
avem nevoie pentru ca după două încer-
cări nereuşite, o a treia să fie mai bună?

- Nu este nevoie doar de credinţă, 
ci şi de convingere şi hotărâre. Pe de 
altă parte, avem obligaţia să profităm 
de această conjunctură astrală favora-
bilă, pentru că în ultimii 20 de ani rar 

s-a întâmplat ca în Ungaria, proble-
mele ţării şi ale naţiunii să fie conduse 
de un partid şi de o echipă pentru care 
politica naţională şi, în cadrul acesteia, 
autonomia comunităţilor maghiare din 
Bazinul Carpatic să fie importante.

Cred că cei care au convingerea că în 
Transilvania, în România şi în Bazinul 
Carpatic poate fi dusă cu consecvenţă şi 
cu credibilitate o politică autonomistă, 
au obligaţia să profite de această con-
junctură astrală atât de favorabilă.

Toro T. Tibor ne-a declarat că se 
gândesc să înfiinţeze un grup de elită 
pe probleme de politică naţională - care 
va purta denumirea de Institutul Bal-
vanyos -, un atelier, în care să reunească 
specialişti şi cunoştinţe de specialitate 
acumulate în ultimii 20 de ani. g
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ADEVĂRUL
şi „adevăruri”!

„adevăruri” şi
ADEVĂRUL

În momentul în care se scriu 
aceste rânduri PS Artemie 
este păzit FĂRĂ ORDIN DE 
ARESTARE ÎMPOTRIVA 

SA ŞI CU O SERIOASĂ PROBLE-
MĂ CARDIACĂ LA UN HOTEL 
DIN KRALJEVO, SERBIA.

Peste puţin timp va fi dus într-o di-
recţie necunoscută, în timp dar viaţa îi 
este în pericol.

Astăzi, devreme în zori, puternice 
forţe ale Poliţiei din Kosovo, însoţite 
de poliţişti speciali îmbrăcaţi civil, de 
la Belgrad, în prezenţa EULEX (Poli-
ţia Europeană pentru Kosovo) a intrat 
în Mânăstirea Dupoki Potok, unde se 
retrase PS Artemie şi unde, ieri dimi-
neaţă, el însuşi a săvârşit Dumnezeiasca 
Liturghie împreună cu clerici, monahi, 
monahii şi credinciosul popor.

Anterior, aceleaşi forţe poliţieneşti, 
avându-l în frunte pe Episcopul Teo-
dosie, au intrat în mânăstirea pustie din 
apropiere, unde ieri se retraseseră 20 de 
călugăriţe ale lui Artemie şi le-au izgo-
nit. Mai mult, însuşi Teodosie a izgo-
nit-o pe egumena Sara, îmbrâncind-o 
cu mâinile.

Nou-alesul Episcop de Raşka şi 
Prizren, Teodosie, care până ieri era 
Episcopul vicar al lui Artemie şi fiul lui 
duhovnicesc, a fost de asemenea capul 
evacuării violente a Părintelui său du-
hovnicesc şi a fraţilor lui. Toată ope-
raţiunea a fost condusă direct de către 
Patriarhia Serbiei, care a intentat un 
proces aseară împotriva PS Artemie 
pentru „violarea proprietăţii”, în urma 
unei întâlniri, ce a avut loc mai înain-
te la Patriarhie, între membri Sfântului 
Sinod Permanent, Ministrul Ordinii 
Publice şi Ministrul Cultelor.

Au fost daţi în judecată şi toţi mo-
nahii lui Artemie, care au participat la 
Dumnezeiasca Liturghie, în încercarea 
de întoarcere în mânăstirile pe care le-
au părăsit cu câteva luni în urmă, pro-
testând pentru nedreapta hotărâre îm-
potriva PS Artemie.

Monahii au fost expulzaţi din mâ-
năstire cu forţa. Unii s-au împrăştiat, 
iar câţiva au fost arestaţi.

Apoi, forţele de poliţie, după ce au 
spart uşa unde se afla Preasfinţitul, l-au 
târât afară cu forţa pe Preasfinţitul şi 
l-au obligat să-i urmeze cu direcţia – 
zice-se – Belgrad.

Pe drum, Preasfinţitul, fiind slăbit şi 
bolnăvicios, a simţit o durere puternică 
în inimă şi a solicitat îngrijire medicală 
imediată. Poliţiştii i-au permis doar să 
tragă temporar la un hotel din Kraljevo.

În acest moment, Preasfinţitul se 
află într-o situaţie critică la hotel, izolat 
de monahii săi, în timp ce afară poli-
ţişti în haine civile îl aşteaptă să-l ducă, 
unde? În închisoare? La Patriarhie pen-
tru zăvorâre, aşa cum declarase Patriar-
hul? Până în prezent nu se ştie.

Facem apel către toate organizaţiile 
pentru drepturile omului, către lumea 
juridică şi către toţi cei care pot să ajute:

În acest moment se încalcă drepturi-
le umane elementare ale Preasfinţitului 
şi ale monahilor săi.

Este condus fără mandat şi fără do-
vezi în închisoare şi în timp ce îi este 
pusă în pericol în mod direct integrita-
tea fizică din cauza violenţei exercitată 
asupra sa, din cauza privegherii de toată 
noaptea, a călătoriei grăbite şi a alternă-
rii gardienilor.
(traducere: Frăţia Ortodoxă Misionară „Sfinţii 

Trei Noi Ierarhi”)

Textele Comisiei Teologice 
Mixte de Dialog dintre 

Ortodocşi şi Catolici 
nu ajung în Sinoadele 

Bisericilor Ortodoxe

Textele Comisiei Teologice Mix-
te „nu ajung niciodată în Sinod 

pentru discuţie şi aprobare” a declarat 

Mitropolitul Ierotheos al Nafpaktei şi 
Sfântului Vlasie.

Ignoranţă sau inexactităţi deliberate 
ale Mitropoliţilor Pergamului, Ioan-
noupolisului şi Messiniei.

Interviurile şi declaraţiile actualilor 
episcopi membri ai Comisiei Teologice 
Mixte (CTM), participanţi la Dialogul 
de la Viena, cu siguranţă că ar fi fost de 
neconceput în timpul Sfinţilor Părinţi 
care s-au luptat şi mulţi au şi mărturisit 
pentru exactitatea credinţei.

Dar şi în urmă cu 50 de ani, dacă ar 
fi avut loc astfel de declaraţii din partea 
unor arhierei ortodocşi, aceştia nu ar fi 
ştiut unde să se ascundă. De aceea, când 
Patriarhul Athenagora şi-a exprimat 
poziţiile sale neteologice, ceilalţi arhierei 
(neînţelegând atunci unde va conduce 
panerezia ecumenismului) încercau să îi 
liniştească pe credincioşii protestatari în 
privinţa „afirmaţiilor de neconceput” ale 
Patriarhului şi îl justificau afirmând că 
este un fapt izolat. Câte spune Patriarhul 
spune de nevoie, de vreme ce şi Fanarul 
este de circumstanţă! Desigur, au existat 
şi atunci unii care nu erau de acord şi nu 
acceptau acest tip de justificări, dar nu îi 
asculta nimeni (a se vedea „Memoriul de 
apărare” al Părintelui Marcu Manolis 
împotriva ereziarhului, arhiecumenis-
tului şi masonului Atenagora, tradu-
cerea nr. 9 de pe luna mai 2010). Iată 
deci, cum aceste declaraţii care atunci „se 
spuneau la ureche, acum se propovăduiesc 
de pe case” (Matei 10, 27), confirmând 
dramatic consecinţele negative ale neas-
cultării de învăţăturile apostolice, precum 
cea a Apostolului Pavel (pe care episcopii 
contemporani au aruncat-o efectiv la coşul 
de gunoi): „de omul eretic, după prima şi 
a doua mustrare, depărtează-te”.

A. Două-trei exemple 
caracteristice de declaraţii 

kakodoxe la Viena:

„Arhiepiscopul” papist Kurt 
Koch a declarat că dialogul 

comun trebuie să continue «intens», 
astfel încât să «ne vedem unii pe alţii în 
mod deplin ca biserici surori» şi «să pu-
tem găsi astăzi o nouă cale [comună]». 
Şi Mitropolitul Pergamului Ioannis a 
acceptat poziţiile lui Koch şi s-a grăbit 
să declare: „Sunt în deplin acord cu cele 
spune de Arhiepiscopul Koch”!

Nici un cuvânt despre întoarcerea 
ereticilor la Biserica cea Una, de vreme 
ce Biserica acum este „una, dar diviza-
tă”! Şi amintim că Mitropolitul Per-
gamului este dascălul Mitropolitului 
Messiniei, Hrisostom, în privinţa ka-
kodoxiei despre „Biserica divizată”. În 
interviul său, Ioannis Zizioulas a adău-
gat: „există o biserică creştină universală 
(gr. „καθολική”, universală) la un nivel 
mai înalt decât cel al bisericilor naţio-
nale şi episcopul Romei este capul ei 
tradiţional”!

În sfârşit – exploatând în scopuri 

personale demnitatea sa de episcop fără 
turmă şi prezentându-se ca reprezen-
tant al credincioşilor diferitelor Bise-
rici, fără să le ceară acordul – a afirmat 
în mod inexact: „În linii generale, ideile 
fundamentale ale Ravennei sunt accep-
tate de toate bisericile ortodoxe”!
(romfea.gr/index.php?option=com_content&vie 
w =article&id=5913:-q-q&catid=13)

***

B. Dar nu doar Mitropolitul Zi-
zioulas a exprimat astfel de 

declaraţii. Ci şi Patriarhul Serbiei şi 
Mitropoliţii greci, al Messiniei, Hri-
sostom, şi al Ioannoupolisului, Serafim, 
etc. Ultimul, la interviul din Viena (care 
s-a publicat în amen.gr), exprimă păreri 
personale care ignoră istoria şi inter-
pretări neîntemeiate despre dialogul 
teologic. A identificat, spre exemplu, 
în mod blasfemiator prezenţa Dom-
nului Iisus Hristos la sinagogă, unde a 
propovăduit adevărul (cu rezultatul ca 
iudeii să se mânie şi să Îl ducă pe mar-
ginea prăpastiei, ca să Îl arunce în ea), 
cu prezenţa episcopilor „ortodocşi”, care 
se fotografiază rugându-se împreună cu 
ereticii şi participă radiind de bucurie 
la simpozioane şi dialoguri cu aceştia, 
dialoguri la care fac concesii în cele ale 
credinţei. Scrie Mitropolitul Serafim al 
Ioannoupolisului: „Când Iisus s-a aflat 
în sinagogă nu s-a identificat cu ea, ci a 
mers să o îmbisericească”.

În alt punct ne „învaţă” că „avansăm 
în acest dialog, ca să se facă cunoscu-
tăînvăţătura curată a Bisericii apostoli-
ce primare”! Vă bateţi joc de noi, Înalt 
Prea Sfinţite? Din păcate, scopul dum-
neavoastră nu este să faceţi cunoscută 
„învăţătura curată”, ci să îi faceţi „ajus-
tări”. Mitropolitul Pergamului, Ioannis 
Zizioulas, cel puţin a fost mai sincer 
decât Înalt Prea Sfinţia voastră. A spus: 
„Unirea va cere modificări de ambele 
părţi, au subliniat capii. Eu nu aş dori 
să le numesc revizuiri – care este un 
termen foarte dur – ci o ajustare de am-
bele părţi”, a declarat Mitropolitul Per-
gamului Ioannis.
(http://thriskeftika.blogspot.com/2010/09/2012.html)

***

Adică, acolo unde, pentru în-
toarcerea ereticilor în Biserică, 

Sfinţii învaţă şi cer pocăinţă şi primi-
rea întregii învăţături de credinţă, Mi-
tropolitul Serafim şi cei asemenea lui, 
vorbesc de punerea semnului de egali-
tate între erezie şi adevăr şi îndeamnă 
la conciliere. Înainte ca papistaşii să se 
pocăiască şi să se întoarcă la Biserica cea 
Una, ei numesc erezia lor Biserică, ur-
mând Patriarhului Bartolomeu şi Mi-
tropolitului Pergamului.

Nu voi insista asupra altor perle ale 
interviului, ci doar asupra unui anumit 
răspuns la o întrebare a jurnalistului:

„N.P.: Rezultatele acestea [ale şedinţei 
Comisiei Teologice Mixte de la Viena] vor 
fi supuse dezbaterii Sinoadelor Locale?”.

Răspunsul Mitropolitului Serafim 
a fost următorul: „După încheierea 

unei asemenea şedinţe se informează 
direct în scris, prin reprezentanţii lor, 
Întâi-stătătorii Bisericilor Ortodoxe şi 
în continuare plenul Sinoadelor Biseri-
cilor Ortodoxe locale pe care le repre-
zentăm. Se dezbat comunicările care 
au avut loc la conferinţă, iar Întâi-stă-
tătorii şi Preşedinţii Sinoadelor propun 
următoarele demersuri, următorii paşi 
ai ortodocşilor”.
(http://www.amen.gr/index.php?mod=news&o
p=article&aid=3494).

***

Pentru că inexactităţile (cu atât 
mai rău dacă sunt intenţionate, 

adică mincinoase) nu trebuie să rămână 
fără răspuns, este nevoie să prezentăm 
câteva din multele date existente care îl 
dezmint pe Mitropolitul Ioannipolisu-
lui. Există mărturii din partea Arhiepi-
scopului Thyatirelor şi Marii Britanii 
(şi al Pisidiei), Methodios, de la pro-
fesorii Ioannis Romanidis şi Ioannis 
Karmiris, de la doctorul în teologie ci-
priot Andreas Papvasilios şi de la patru 
episcopi ai Bisericilor Greciei şi Serbi-
ei (referitoare la lipsa de informare a 
Sinoadelor Bisericilor locale). Dintre 
acestea vom prezenta câteva, inclusiv 
cele ale Mitropolitului Messiniei, care 
la recentul său interviu îl dezminte pe 
Mitropolitul Ioannipolisului!

I. Mitropolitul Messiniei 
Hrisostom

Întrebat de Amen (29.9.2010) 
dacă va informa „Sinodul Per-

manent şi Sinodul Ierarhiei” răspunde 
că „obligaţia sa este să informeze” doar 
„Comisia competentă pentru relaţiile 
interortodoxe şi intercreştine”, pen-
tru că aşa se pare să s-a obişnuit până 
acum. Nu refuză, desigur, să informeze 
şi Ierarhia: „Dacă Sinodul Permanent 
sau Ierarhia vor cere o informare cores-
punzătoare, sunt la dispoziţia lor”.

Care este concluzia? Unul dintre 
membrii CTM (Mitropolitul Serafim) 
ne asigură că se face informarea Sino-
dului Permanent şi a Ierarhiei şi că are 
loc dezbatere, celălalt membru (Mitro-
politul Hrisostom) ne confirmă că nu 
are loc nici o informare! Cu asemenea 
contradicţii izbitoare îi amăgesc pe 
credincioşi, după care nu ezită să ceară 
poporului să le acorde încredere! Acest 
lucru îl face la acelaşi interviu Mitropo-
litul Messiniei. Spune: „De aceea aş dori 
să transmit poporului lui Dumnezeu să 
aibă încredere în păstorii săi şi în Bise-
rică … şi să-şi închidă urechile la «si-
renele» incompetente şi iresponsabile!”.

II. Mitropolitul Nafpaktei, 
Ierothei

A spus recent că încă din epoca 
Părintelui Ioannis Romanidis 

este valabilă tactica de a fi trimişi în 
străinătate ca reprezentaţi ai Biseri-
cii persoane care întreprind lucruri pe 

care nu le aduc la cunoştinţă Bisericii. 
Aceasta este şi experienţa personală a 
Mitropolitului Nafpaktei ca membru 
al Sfântului Sinod. Mitropolitul Naf-
paktei afirmă: „Problema este că toate 
aceste texte [ale dialogurilor], care au 
fost semnate şi despre care participan-
ţii la dialoguri afirmă că se aduc la cu-
noştinţă Sfântului Sinod şi că în final 
sunt supuse aprobării, nu ne sunt aduse 
însă niciodată spre aprobare. Nici spre 
dezbatere. Nu a avut loc niciodată dez-
batere în Ierarhie … Şi nu doar atât: 
când a fost emis textul de la Ravenna, 
eu auzeam de existenţa lui, dar nu mi-a 
fost trimis nici un text şi luni de zile am 
căutat ca să-l găsesc!”

III. O informaţie 
asemănătoare avem de la 

un Mitropolit al Bisericii 
Serbiei, Artemie al Rascăi 

şi Prizreniei
Şedinţa „plenului CTM de la Ra-

venna (2007) s-a încheiat cu un 
text”, scrie Mitropolitul Artemie. „Pre-
zentarea” textului „pe care l-a semnat 
participantul la evenimentele de la Ra-
venna, Prea Sfinţitul Episcop de Baţka, 
Irineu, l-am primit abia în 2008.” Până 
atunci au circulat „diferite presupuneri, 
ipoteze … ce s-a întâmplat de fapt la 
Ravenna? Ce s-a semnat? De către 
cine? Cu consimţământul şi binecuvân-
tarea cui? În numele participanţilor în-
şişi sau în numele tuturor arhiereilor şi 
al poporului credincios?”.

Când în cele din urmă am primit 
„scrisoarea cu numărul 131/66 din 
5/2/2008 a Sinodului Permanent ne 
aşteptam să găsim în aceasta … răspun-
surile. Dar nu le-am găsit. A rămas spe-
ranţa că le vom afla în această şedinţă 
a Sinodului Ierarhiei, dar această temă 
nu exista pe ordinea de zi!”.

De asemenea, în aceeaşi scrisoare 
către Sfântul Sinod, Mitropolitul Ar-
temie scrie: „Cel ce a expus Sinodului 
Permanent (situaţia de la Ravenna) 
s-a referit şi la «presupuneri ale mass-
media despre semnarea acestui text şi 
despre, chipurile, anumite concesii», 
afirmând că acestea nu sunt altceva de-
cât «minciuni prosteşti şi absurdităţi». 
Însă, din toate sursele aflăm că … au 
existat «semnături şi concesii», şi că 
acestea nu sunt «minciuni şi absurdi-
tăţi», ci adevărul amar şi date concrete”.

Şi încheie Mitropolitul Raskăi: „Aş-
teptăm de la Sinod … să ia poziţie în 
legătură cu această temă, să respingă 
Textul de la Ravenna şi ceea ce au con-
venit reprezentanţii Bisericii în legătu-
ră cu acest text, pentru care nu au avut 
consimţământul Sinodului Ierarhiei.
(http://www.eparhija-prizren.com/defaultG.
asp?idvestep=3864).

***

Şi din păcate, nu a fost dat nici 
un răspuns din partea Sino-

dului Bisericii Serbiei asupra Textu-
lui Ravenna! Încă o dată constatăm 
adevărul pe care îl exprimă apofteg-
ma antică: „e posibil să se poarte cu 
necinste Klazomenioţii”. Cu diferen-
ţa că Klazomenioţii au înnegrit cu 
funingine tronurile celor care perce-
peau birurile în Sparta şi au fost pe-
depsiţi pentru acest lucru, în timp ce 
contemporanii noştri ecumenişti în-
negresc tronurile episcopale ale Sfin-
ţilor Părinţi pe care le-au moştenit şi 
încalcă adevărurile morale şi dogma-
tice ale Bisericii ortodoxe cu uşurinţa 
Klazomenioţilor. Şi oricât ar protesta 
credincioşii faţă de poziţiile lor stră-
ine Bisericii, ei le continuă cu brava-
dă şi în acelaşi timp îi ponegresc (pe 
credincioşii protestatari), câtă vreme 
Sinoadele lor îi acoperă.

Simatis Panaghiotis
(http://aktines.blogspot.com/2010/09/blog-
post_30.html)

„RUGAŢI-VĂ CA FUGA 
VOASTRĂ SĂ NU FIE 

SÂMBĂTĂ ...SAU IARNA” 
(Matei 24-20)

Ortodoxia trebuie distrusă!!! Nu 
mai încape nicio îndoială că 

acesta este dezideratul billderberg-ilor, 
scull and bones-ilor, tavistok-ilor, ue-iş-
tilor, papistaşilor. În aceasta „monstroa-
să coaliţie” se adaugă, venind puternic şi 
în forţă, casta „sfântă” a Întâistătătorilor 
întregii ortodoxii din România, Rusia, 
Grecia şi mai nou Serbia. În plin post 
al Naşterii Domnului, în ajunul sărbă-
torii Întrării în biserică a Maicii Dom-
nului… în prag de iarna… se petrec în 
Biserica Ortodoxă Sârbă nişte fapte 
înfricoşătoare care ar trebui să ne îngri-
joreze, să ne înspăimânte, dar în acelaşi 
timp să ne dea buna trezvie care duce la 
ADEVĂR... NU LA „adevăruri”.

Superficialitatea, ignoranţa, neşti-
inţa, naivitatea, gravate pe coloana sa-
tanică a comunismului a făcut ravagii în 
sufletele creştine din spaţiul ortodox.

Aşa se face că un procent foarte mic 
de ortodocşi au insomnii şi zbucium 
sufletesc la auzul unor veşti ca acestea 
pe care le prezentăm aici.

În special în spaţiul ortodox-comu-
nist, există un spirit de turmă şi din pă-
cate nu este o turmă şi un păstor aşa cum 
ar dori Domnul nostru Iisus Hristos.

Din păcate comunismul ne-a învă-
ţat lecţia satanică a raportărilor bine 
umflate ale procentelor, „zice-se ca noi, 
poporul român suntem în procent de 
86-87% ortodocşi! Dacă este ADE-
VĂRAT ...dacă suntem atât de mulţi, 
atunci fraţi şi surori români „să stăm 
bine... să luăm aminte” …dar mai ales 
să reacţionăm cu rugăciuni şi atitudini 
verticale şi ortodoxe în ajutorul PS Arte-
mie din Biserica Serbiei, dar mai ales să 
veghem ca Ortodoxia să nu fie înghiţită 
de „lupii în piei de oaie”. g

PREA SFINŢITUL ARTEMIE,
EPISCOPUL CANONIC DE KOSOVO,
A FOST ARESTAT

Ca izvor al îndurării şi noian al bunătăţii, 
Hristoase Dumnezeule, nu trece cu vederea 

pe cei ce sunt în supărări şi în nevoi şi care cu 
credinţă Te cheamă pe Tine, ci ca un îndurat, 
miluieşte-i şi din închisoare degrab îi slobozeşte, 
ca să cânte Ţie, Aliluia.

Dumnezeule întru tot îndurate, Cel ce pe 
Manase prin rugăciune l-ai slobozit din 

legături şi din amare închisori, şi pe robul Tău 
(EPISCOP ARTEMIE), care prin noi acum se roagă, 
slobozeşte-l din închisoare şi-l izbăveşte din tot 
răul şi primejdia ca un iubitor de oameni.

5Răstignirea / Icoană de secol XIV
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Datorez aceste rânduri 
fetei ucise lângă mine

Deşi este esenţa oricărei 
acţiuni politice actuale, 
întrebarea asupra zilei 
de 21 Decembrie 1989 

apare astăzi mai curând ineficientă şi 
anacronică. O altă întrebare, „cine a tras 
în noi…? pusă clar dar fără niciun răs-
puns, de douăzeci de ani încoace, vine 
să sublinieze, suplimentar, zădarnicia 
demersului nostru. Aceaşi întrebare 
aduce şi o neaşteptată lămurire prin 
specificaţia expresă, „cine a tras în noi… 
după 22”. Faptul contribuie la delimita-
rea existentă şi stăruitoare dintre peri-
oada precedentă zilei de 21 Decembrie, 
începută la Timişoara în noaptea de 16 
spre 17 decembrie, şi perioada aşa-nu-
mită „de după 22”, definită mai curând 
de lipsa răspunsurilor şi de criza de 
legitimitate a politicienilor. Pe de altă 
parte, un răspuns la întrebarea naţio-
nală „cine a tras în noi? ar fi unica vari-
antă a începerii unui proces, ratat însă 
din această perspectivă, de legitimare a 
politicienilor postdecembrişti care au 
condus România. Legitimitate impo-
sibil de recuperat, cu atât mai mult cu 
cât fatalmente, de 20 de ani încoace, po-
liticienii noştri se revendică in corpore 
din acel nedefinit şi poate evitabil 22 
decembrie 1989, legitimitate pierdută 
undeva între şantajul care a condus la 
abdicarea forţată a MS Regelui Mihai I, 
Mişcarea de rezistenţă anticomunistă, 
revolta minerilor din Motru, 19 – 20 
octombrie 1981, numită şi „Greva pâi-
nii”, revolta muncitorilor de la Braşov, 
15 noiembrie 1987, controversele pe 
marginea încercării de revoltă de la Iaşi 
din 14 decembrie 1989, Timişoara 15 
– 17 decembrie 1989 şi Bucureşti 21 
decembrie 1989. Făra a mai aduce alte 
argumente, încercarea precipitată, nea-
decvată şi, fireşte, eşuată a unuia dintre 
prezidenţiabili, în Campania electorală 
2009, de a se legitima politic în faţa tu-
turor românilor, la Timişoara, de ziua 
statului România, vorbeşte de la sine de 
un temei politic ce persistă în reperele 
istorice enumerate şi care asumate ar 
conferi clasei politice sau unui om poli-
tic, motivarea autentică pentru îndepli-
nirea unei politici de stat în România 
şi nu doar a politicilor de partid-stat 
de care am avut parte în ultimii 60 de 
ani. De aceea, neexistând o asemenea 
asumare explicită şi riguroasă, a vorbi 
despre 21 Decembrie pare anacronic, 
în timp ce discuţia despre perioada de 
„după 22” poate fi oricând actualizată. 
Timişoara însă, curtată inutil şi inabil, 
sau Piaţa Universităţii, îşi au simbolisti-
ca şi argumentele lor, ce survin dinainte 
de 22, şi se contopesc în încercările ro-
mânilor de a se legitima politic şi de a-şi 
legitima statul, după 1947.

Vom încerca definirea acelui te-
mei ascuns al evenimentelor 

istorice în care politicienii de astăzi ai 
României îşi caută legitimitatea pierdu-
tă şi pe care democraţia, prin ea însăşi, 
nu le-o poate oferi. Pentru că iată ce 
stăruie dincolo de fenomenologia aces-
tor evenimente, adică de viaţa noastră 
cotidiană şi dincolo de votul nostru sau 
de dorinţa de a fi aleşi.

Momentul Piaţa Universităţii este 
ultimul eveniment istoric remarcabil 
în istoria patriei, ultimul eveniment la 
a cărui înălţime civică românii urmea-
ză abia să se ridice, mai ales că, printr-o 
metafizică discretă, pe care o avem în 
vedere aici, îl considerăm un moment 
esenţial al ideii în sine de revoltă. Rare-
ori oamenii ajung la gravitatea cuvinte-
lor rostite de ei şi tot de puţine ori aceste 
cuvinte întemeiază istoria croind astfel 
specificul unei naţii. Aşadar 21 Decem-
brie, Piaţa Universităţii, anno Domini 
1989. Este ziua primilor morţi dintr-un 
lung şir al celor care au căzut în incer-
tele zile ale evenimentelor din Decem-
brie 1989. Determinarea civică a celor 
căzuţi, motivul morţii lor, fac obiectul 
unor lungi discuţii. De la „ce-au cău-
tat acolo? până la nelămurirea dacă s-a 
strigat sau nu „jos comunismul! şi până 
la imposibilitatea de a evita vorbele 
„vom muri şi vom fi liberi”, avem de-a 
face cu limitări ale situaţiei, delimitări, 
participare, mărturii, mărturisiri. Piaţa 
Universităţii, cu ale sale vecinătăţi, la fel 
de implicate, Sala Dalles, Piaţa Roma-
nă, b-dul Magheru au fost ocupate de 
cetăţeni, în ziua de 21 Decembrie. În 
cele din urmă Piaţa Universităţii capătă 
configuraţia curajului, a revoltei, a ulti-
matumului, a întrebărilor şi a misteru-
lui dar şi pe cea a tinereţii avântate, a 
întâmplării sau a inutilităţii. Din aceste 
motive, prezenţa în Piaţa Universităţii 
are o semnificaţie. Semnificativă este 
astăzi Piaţa însăşi. Este, a rămas oare, 
Piaţa fixată definitiv în această semni-
ficaţie? Sau prezenţa, atunci, în acel loc, 
transcende, printr-o anume credinţă, 
simpla prezenţă chiar şi a celor care as-
tăzi trec pur şi simplu pe acolo?

Prezenţa în Piaţă, la data de 21 De-
cembrie, a însemnat o luptă, mai întâi, 
cu idea de a fi prezent acolo. Inten-
ţia prezenţei, cu precădere în această 
zi, simpla intenţie de a fi acolo, fără să 
luăm în calcul semnificaţia de orice fel, 
cu atât mai accentuată în timpul dicta-
turii, poate să nu surprindă astăzi. Însă 
materializarea intenţiei ca participare 
era o prezenţă inexplicabilă în raport 
cu actualitatea momentului, dincolo de 
încercarea definirii astăzi a locului cu 
pricina, bine păzit atunci, ca un loc de 
deschidere, prin alăturarea cu hotelul 
Intercontinental, un fel de legat al Eu-
ropei de Vest. Legaţie percepută însă, 

din instinct de conservare, de către cei 
„din piaţă”, cu aceeaşi naivitate cu care 
putea fi înţeles, eventual, mersul poli-
tic, inclusive cel extern, al acelor vremi. 
Naivitate pliată şi pe considerentul că 
regimul comunist supravieţuieşte sau 
cade, urmând o raţiune asemănătoare 
vreunui precedent (Alec Rusell amin-
teşte în „Financial Times”, vineri, 11 de-
cembrie a. c., în legătură cu finele anului 
1989, în Europa, că bravura a abundant 
la Leipzig, Berlin, Bucureşti şi Praga, 
unde oamenii au sfidat nu numai poliţia 
ci şi greutatea istoriei.) ori istoriei, con-
siderată de prea mult timp în România 
acelor ani, independentă în sine de ac-
tivităţile cetăţeneşti cotidiene, raţiune 
definibilă ca ingenuă, cu atât mai mult 
cu cât revolta şi prezenţa într-un loc pu-
blic, atunci şi acolo, apăreau majorităţii 
conaţionalilor ca fiind perfect iraţionale.

Astăzi Piaţa 
Universităţii, în mod 

firesc, se confruntă cu 
prezentul dedus al acelor 

momente

Chiar şi cei care au supravieţuit 
încep, deasemenea firesc, să ce-

deze acestei determinări a actualităţii. 
Prin această calmă înduplecare Piaţa îşi 
impune statornicia de loc privilegiat al 
cetăţii. În acest fel ea va rămâne deschi-
să inclusiv celor care au contestat-o, in-
clusiv detractorilor, din chiar momentul 
apariţiei ei în istorie ca esenţă a revoltei. 
Să fie oare determinarea prezentului 
unica provocare, deşi Piaţa Universită-
ţii apare astăzi mai curând o mărturie a 
loazirului sau zădărniciei pietonale, pe 
lângă aceea de martor al memoriei, faţă 
de care actualitatea are sau nu reacţia 
amintirilor şi a meditaţiei?

Acum, dacă ar fi să comparăm Piaţa 
Universităţii din 21 Decembrie cu Piaţa 
Universităţii trecerii şi petrecerii timpu-
lui ori a meditaţiei şi memoriei, ar fi Piaţa 
de atunci doar o faţetă a celei de acum?

Şi dacă locul unei anumite zile, prin 
cele obişnuite ale cetăţii, poate fi locul 
oricărei alte zile, cum se face că, privită 
subiectiv, Piaţa Universităţii apare încă 
indisolubil legată de obiectivitatea măr-
turisitoare a ideii de revoltă? Dacă, prin 
natura persuasivă a prezentului, vedem 
în Piaţa Universităţii, astăzi poate mai 
mult ca oricând, un loc al inutilităţii şi 
inutilelor sau banalelor activităţi ome-
neşti, mai putem noi oare defini acest 
loc ca fiind unul al revoltei şi al comuni-
cării sau al simplei bucurii a jertfei? Mai 
putem noi să vorbim despre Piaţa Uni-
versităţii aşa încât, împreună cu ziua 
de 21 Decembrie, să sesizăm o anume 
semnificaţie şi influienţă? Este sau mai 
este oare, Piaţa Universităţii acel re-

per care să producă sau să iniţieze un 
anume impuls politic sau civic sau de 
orice natură socială, personală şi chiar 
intimă, atunci când evocăm ziua de 21 
Decembrie? Problema este că istoria 
nu poate evita această zi, câtă vreme 
suntem de acord că provocarea rămâ-
ne valabilă tocmai din pricină că planul 
politic al realităţii a fost excedat, dacă 
ne gândim că atunci a fost pusă în mod 
stringent problema radicală a raportu-
lui dintre libertate şi moarte. Aşadar 
Piaţa Universităţii îşi poate revendica 
specificul cel puţin printr-un argument 
ale cărui temeiuri sunt, într-un fel sau 
altul, Piaţa Universităţii însăşi.

Trebuie să recunoaştem că vorbele 
evocate indirect mai devreme şi strigate 
în Piaţa Universităţii, „vom muri şi vom 
fi liberi”, au un anume mister şi o anu-
me taină ce definesc, suficient de ob-
scur din punctul de vedere al pietonilor, 
locul ca fiind un spaţiu al libertăţii şi 
morţii, adică altceva decât simplul loc al 
bucuriei generale de ocazie sau al revol-
tei paşnice ori libertăţii de opinie prac-
ticate după 1989. De aceea poate şi mo-
tivul prezenţei, cum se zice, „în piaţă”, pe 
21 Decembrie, comportă la rândul său 
taina şi misterul lozincii „vom muri şi 
vom fi liberi”, eludate însă cu meşteşug 
şi fără comentarii funcţie de interesele 
unor politici sau din ignoranţă.

Piaţa Universităţii, loc al multor 
evenimente legate între ele chiar cu 
cele din 21 Decembrie, evită de la sine 
acum, în vreme de pace, fără ca neapărat 
să omită, evocarea libertăţii şi cu atât 
mai mult, fireşte, pe cea a morţii. Dar 
nici în 21 Decembrie n-au murit cu to-
ţii tot astfel după cum nici libertatea, în 
forma ei esenţială descătuşată atunci, 
nu s-a abătut negreşit asupra noastră 
a tuturor celor rămaşi în viaţă. În ce 
priveşte utilitatea sau inutilitatea parti-
cipării n-a fost până astăzi explicată, ci 
admirată frugal, uneori luată în seamă, 
de cele mai multe ori notată.

Cu alte cuvinte, chiar dacă prezenţa 
din 21 Decembrie în Piaţa Universităţii 
înseamnă sacrificiu întru credinţă, iar 
credinţa înseamnă „vom muri şi vom fi 
liberi”, asta nu presupune, în mod ne-
cesar, că prin sacrificiul din acele zile, 
piaţa, ca eveniment, aduce un plus de 
înţelegere a ceea ce s-a întâmplat atunci.

Aşadar, ce este 21 Decembrie, 
Piaţa Universităţii? Fireşte că 

vorbim aici de o semnificaţie ascunsă 
în concret, dar care ne scapă tocmai din 
cauza avalanşei acestui concret. Pentru 
a devoala semnificaţia trebuie să deter-
minăm faptele. Simpla lor determinare 
ar fi poate, la rândul ei, o simplă listă 
cronologică de întâmplări, dacă aceste 
întâmplări nu ar fi atestate şi legate între 
ele de o mărturisire zguduitoare. Aceas-

tă mărturisire sunt cuvintele „vom muri 
şi vom fi liberi”, care s-au făcut auzite 
într-un loc şi la o dată anume. Pentru 
a afla ceea ce este ascuns cred că trebuie 
să pornim de la ceea ce este în lumină şi 
comun celor liminate de realitate. Re-
spectiv mărturia, locul şi data ca fiind 
cele concrete ce umbresc semnificaţia, 
adică semnul ce ni s-a arătat şi pe care, 
din anumite motive, astăzi poate fi mai 
puţin decât o amintire.

Vom porni de la 
strigătul-mărturie „Vom 

muri şi vom fi liberi!”.

Ce înseamnă „Vom muri şi vom 
fi liberi”? Înseamnă a fi liber în 

locul în care eşti pregătit să mori. Stri-
gătul în piaţă, adică în locul public, pre-
supune libertatea şi eliberarea, în sensul 
de cucerire a locului. Strigarea lozincii 
în piaţă ca mărturisire, presupune, prin-
tre elementele de opresiune, consecin-
ţele oricărei oprimări, respectiv liberta-
tea sau moartea. Strigătul evidenţiază 
prezenţa în acel loc al cetăţii de unde cel 
care strigă fie este alungat, fie este îm-
piedicat să pătrundă. Strigătul în piaţă 
pregăteşte un loc al comunicării absolu-
te aşa încât moartea să poată lăsa timp 
anume în vederea desfăşurării destăi-
nuitoare a libertăţii. Strigătul apare 
astfel ca fiind comunicare şi prezenţă 
nemijlocită. Motivul acestei apariţii 
nemijlocite trece ca fiind unul obscur, 
mai ales că orice loc public este ţintuit 
în determinări anterioare ce definesc cu 
claritate şi motivat orice comunicare, 
apariţie sau strigăt.

Prin însăşi revolta lui, apariţia celui 
revoltat ţine de un scop genuin asemă-
nător raţiunii, după cum spuneam, vă-
zută de ceilalţi perfect iraţională, a pre-
zenţei sale fizice „în piaţă”. Deasemenea, 
raportată la nivelul istoriei, această apa-
riţie este determinată şi de o anumită 
candoare ritualică. În fapt, nefiind alt-
ceva decât un act de smerenie, candoa-
rea este manifestarea liberă ce face din 
cel prezent suportul imediat al strigătu-
lui care, în aceeaşi măsură, este o tăcere.

Ritualitatea candorii de expresie pu-
blică îl face pe cel prezent să răspundă 
unui comandament al scopului prezen-
ţei lui în public, în aşa fel încât el comu-
nică cu ceilalţi mai ales prin apartenen-
ţa la condiţia umană în sine, pe care sui 
generis, o şi defineşte, chiar dacă această 
definiţie este acceptată sau nu.

Scopul genuin şi 
candoarea ritualică 

întemeiază comunicarea.

Ce este atunci comunicarea, dacă 
specificul ei este definit prin 

candoare ca liberă cuvântare? Comuni-
carea eliberează locul public astfel încât 
cei care strigă liber devin aparţinători 
de drept ai locului. Această apartenenţă 
prin smerenie, în sensul de suport ime-
diat al strigătului, la locul public, ca ur-
mare a eliberării pieţii, se manifestă în 
chiar locul public. Astfel, piaţa, în virtu-
tea comunicării dintre cei prezenţi, şi ca 
un efect al acestei comunicări ce frizea-
ză condiţia umană, tinde să cuprindă 
întreaga cetate. Tendinţă ce rămâne să 
transmită, cel puţin momentan, senti-
mentul candorii eliberatoare a însufle-
ţirii. Dar sentimentul eliberării, conju-
gat cu apartenenţa la condiţia celor care 
au radicalizat strigătul până la lozinca 
„vom muri şi vom fi liberi”, urmează 
abia să se confrunte cu capcanele dez-

binării şi ale opresiunii din afara pieţii.
Prezenţa celor ajunşi în piaţă este un 

fenomen de candoare ce descrie condiţia 
umană şi dă esenţă revoltei? Sau candoa-
rea este la rândul ei supusă unei anumite 
ordini prin însăşi comunicarea celor care 
comunică între ei din felurite motive? Cu 
alte cuvinte, prezenţa pe 21 Decembrie, 
a celor din Piaţa Universităţii, era una 
esenţială, al cărei fenomen este însăşi 
viaţa cetăţii de astăzi, sau face parte din 
simpla desfăşurare politică a vieţii unui 
popor ale cărui repere esenţiale sunt me-
reu estompate de cotidian sau de nevoia 
de a nota evenimenţial în vederea a ceea 
ce numim istorie? Adică, 21 Decembrie 
poate fi asimilat acelei esenţe, asupra 
căreia o masă de oameni trebuie uneori 
să se aplece pentru a se legitima ca apar-
ţinând unui loc şi unei limbi, în care să 
moară şi pe care s-o poată striga?

Dacă vorbim de un rost al comuni-
cării adăugat prezenţei din 21 Decem-
brie, altul decât cel previzibil, emoţio-
nal, politic sau civic, şi un rod al aceleiaşi 
comunicări şi prezenţe, atunci determi-
nările locului, lozincilor şi a prezenţei 
în Piaţă, ţin exclusiv de definirea prin 
evidenţiere a fiecărei persoane, aşa încât 
mărturia şi mărturisirea ulterioare să 
poată fi făcute, după cum spune şi lo-
zinca strigată, cu propriul trup.

Această mărturie trupească ajunge 
astăzi până la noi, mai cu seamă, prin 
mijlocirea cuprinderii eliberatoare în 
care s-au contopit cei prezenţi, aşa încât 
unii dintre ei, cei sacrificaţi, au mărtu-
risit această cuprindere, acum prezentă, 
cu propriul trup. Mărturisind astfel fie-
cărui martor în parte, ca unora cu care 
au împărtăşit atunci, însăşi mărturisirea 
strigătului, ca ardoare prin care ni se co-
munică perpetuu data şi locul mărturiei.

De aceea comunicarea jertfei nu 
aparţine numai locului. Pentru că locul 
este definit de fenomenul prezenţei ce-
lor care au strigat. Abia acest fenomen 
cuprinde în sine comunicabilitatea ul-
terioară a jertfei şi astfel devin posibile 
locul ca loc public privilegiat precum şi 
comunicarea acestora.

Legătura dintre prezenţa în 21 De-
cembrie şi Piaţa Universităţii este măr-
turisită de fiecare dată cu patetism şi 
începe de la împărtăşirea condiţiei de 
revoltă a fiecărui participant care nu 
este altcineva decât purtătorul de grijă 
a ceea ce locul va întrupa de acum îna-
inte. Asta se numeşte viul acestui loc la 
care apelăm tainic, precum tainic este şi 
motivul prezenţei la locul sacrificiului, a 
celui care se îngrijeşte ca acest loc să nu 
fie un simplu loc de trecere. Omul revol-
tat, cel care strigă, întrupează în condiţia 
lui muritoare libertatea strigătului său ce 
deschide îngrijorarea prin care oamenii 
îşi caută în istorie mântuirea eliberatoa-
re. Astfel ajunge să primească el, în des-
făşurarea ei neobişnuită, o decizie, dar 
nu străină şi de neurmat pentru că este 
omenească dar totuşi tainică şi de ne-
înţeles pentru că aparţine divinităţii. O 
asemenea decizie omenească şi divină în 
acelaşi timp, explicitată printr-o moarte 
roditoare în strigătul „vom muri şi vom fi 
liberi”, este şi decizia celor care în 21 De-
cembrie au hotărât să rămână „în piaţă”. 
O asemenea decizie, omenească şi divină 
în acelaşi timp, dezvăluie natura credin-
cioasă a voinţei celor care au rămas. Ce 
putem spune despre cei căzuţi în piaţă?

Ei reprezintă credinţa suspendată a 
acestor zile.

Revenind la motivul prezenţei „în 
piaţă”, care baleează între „ce căutau aco-
lo? şi strigătul „vom muri şi vom fi liberi”, 

acesta apare astăzi, am spus-o deja, mai 
curând ca ceva obscur şi, deasemenea, 
ignorat. Aflat în întuneric, motivul e 
privit peiorativ, ca un efect al întâm-
plării. Privirea devine mai îngăduitoare 
odată ce momentul întrebării este depă-
şit şi realizăm efectele, în cazul în care 
sunt explicitate cauzal. Cu alte cuvinte, 
nu mai contează de ce a fost cineva „în 
piaţă”, impotant este că era cineva acolo. 
Trebuie să spunem însă că dezinteresul 
faţă de cauza şi adevărul prezenţei în 
Piaţa Universităţii are la rândul lui mo-
tive mai puţin intense ale vieţii noastre 
de acum, nu neapărat raportate la mo-
tivul prezenţei în piaţă a celor de atunci, 
cât raportându-le la condiţia de revoltă 
reală, şi nu ne referim aici la dizidenţa 
cu voie de la miliţie ori cea zisă rezisten-
ţa prin cultură preferate de noi românii, 
este adevărat, în plină opresiune a secu-
rităţii. Este cunoscut, deasemenea, că 
singura armă a celor prezenţi în ziua de 
21 Decembrie, în Piaţa Universităţii a 
fost strigătul. „Vom muri şi vom fi liberi! 
este o lozincă devenită notorie, dar este 
cel puţin o impietate a ne întreba sau a 
cerceta cu tot dinadinsul dacă şi ce s-a 
strigat atunci şi acolo (asta s-a întâmplat 
fireşte tot din dorinţa de a legitima zilele 
şi regimurile politice ce au urmat). De 
aceea întrebarea dacă s-a strigat, sau nu, 
„Jos comunismul! devine aprioric super-
fluă, în condiţiile în care demonstranţii 
întrupau, cum ar spune prietenul Nino, 
celebra specie umană care, prin natura 
lucrurilor, cuprinde între altele şi comu-
nismul, supus aceloraşi exigenţe pe care 
strigătul radical al pieţii le-a evocat : li-
bertatea şi moartea.

În fapt, obscuritatea şi ascunsul mo-
tivaţiilor acţiunilor omeneşti se opun 
modului în care viaţa se deschide şi se 
evidenţiază celorlalţi. Cauzele acţiuni-
lor ţin de natura viului, oricât ar fi de 
întunecată, pentru noi, rădăcina însăşi a 
cauzelor şi oricât de luminoase efectele. 
Cauza, este, monotonă, ce-i drept, dar 
este o împlinire în sine, un fel de mo-
ment al forţei viului.

Prin prezenţa lor revoltată în Piaţa 
Universităţii, acest moment al forţei 
viului, întemeiază mărturia ca esenţă a 
fenomenului „din piaţă”, deci ca marti-
riu. Pentru că motivul prezenţei „în pia-
ţă”, prin chiar obscuritatea lui, ascunde 
în trupul prezent, sacrificiul strigătului 
şi ascunde totodată şi o eliberare întru 
împărtăşirea cotidiană a unui loc public. 
Prezenţa revoltată devenită publică este 
prezenţa credincioasă întru mărturisi-
rea condiţiei muritoare.

De aceea, probabil, după ce Adevă-
rul a luminat în chip nemijlocit lumea, 
motivaţia oricărei prezenţe întru cre-
dinţă ca fixare evidentă a posibilităţii 
morţii, transcende orice motivaţie.

Astfel, motivul prezenţei „în piaţă” 
a celor care au murit şi a celor care au 
rămas în viaţă la 21 Decembrie 1989, în 
Piaţa Universităţii din Bucureşti, pre-
cum şi esenţa acelei zile sunt de natura 
îndepărtării.

Odată aflată natura motivului pu-
tem spune că avem esenţa celor 

întâmplate în 21 Decembrie. Cu alte cu-
vinte natura motivului este esenţa.

Esenţa apare în acest caz de natura 
îndepărtării şi am adăuga, a neobişnui-
tului şi străinătăţii.

Ce anume era îndepărtat, neobişnu-
it şi străin pentru toţi ceilalţi? Condi-
ţia umană devenise astfel, căci datoria 
omului este nu opresiunea să şi-o apro-
pie până la obişnuinţă şi familiaritate 
ci propria lui condiţie, ca loc unic de 

unde are acces la Adevăr. Aşadar, ce era 
îndepărtat, neobişnuit şi străin pentru 
toţi ceilalţi? Piaţa Universităţii desi-
gur, unde condiţia umană se desfăşura 
la vedere. Acolo era adevărul despre 
tot ce devenise, după 1947 şi încă mai 
este şi astăzi românilor apropiat, firesc 
şi familiar, respectiv maniera criminală 
a oricărei dictaturi de a se apăra. Acolo 
era atitudinea legitimă faţă de un regim 
criminal, atitudine de la care nici un 
singur politician sau dizident care-şi dă 
azi cu părerea despre politică, nici mă-
car unul, nu se poate revendica astăzi. 
Cu toţii vorbesc de 22 decembrie care 
nu e decât o zi a răfuielii.

Cu o zi înainte avem strigătul 
întemeietor, strigătul public 

„vom muri şi vom fi liberi”. Strigătul ce 
însoţeşte libertatea şi, în aceeaşi mă-
sură moartea. Strigătul care ajunge să 
cuprindă trupul fiecăruia dintre cei pre-
zenţi „în piaţă”, astfel încât strigătul în 
sine îl cheamă pe tovarăşul de luptă în 
vederea împărtăţirii strigătului. Faptul 
acesta echivalează cu rămânerea pe loc, 
întru strigăt! Rămânere aducătoare de 
moarte. O moarte prin căderea în sacrul 
acelei zile. Cădere învolburată poate de 
tinereţe dar într-o astfel de împărtăşire 
a strigătului, tovarăşul care strigă şi el, îl 
urmează pe cel care strigă revoltat. Prin 
această urmare,a unuia după celălalt, 
cel revoltat regăseşte apropierea – piaţa 
însăşi – în chiar sânul îndepărtării celei 
mai aprige. Urmându-se astfel, unul pe 
celălalt, cei prezenţi întârzie să mai plece.

Strigarea lozincii şi întovărăşirea 
îl fac mai atent pe luptător odată cu 
apropierea de moarte. Prin moarte el se 
apropie de toţi cei care nu sunt în piaţă, 
de toţi cei care vor urma, de toţi cei care 
urmează să cunoască din auzite. Strigă-
tul rămânerii între libertate şi moarte 
aprinde rămânerea pe loc. Din ce în ce 
mai atenţi la moartea ajunsă, cei tineri! 
Însă rămânerea înflăcărată, pentru că 
are acum în vedere chiar moartea, în-
cremeneşte locului trupul întovărăşirii 
întru sacralitate. Atunci esenţa revoltei 
strigătoare şi vii este o împietrită întru-
pare profetică a sacrului zilei ce lasă la 
voia întâmplării, ca un belşug vârtos, ti-
nereţea gălăgioasă a tânărului mort.

Revolta devine astfel o îmbogăţire 
peste noapte a patriei, cu trupuri sacre, 
neobişnuite, străine şi îndepărtate chiar 
pentru mamele care i-au născut. Esenţa 
zilei atunci e bogăţia, depărtarea.

Piaţa Universităţii este locul în care 
ceilalţi nu au ajuns acolo, pe 21 Decem-
brie şi de aceea motivul pentru care cei 
prezenţi, dar şi esenţa celor petrecute 
acolo, rămân sub semnul îndepărtării. 
A neobişnuitului şi a ceea ce este stră-
in. Şi totuşi, atunci când, în felul său de 
risipitor al tinereţii avântate şi de grădi-
nă a depărtărilor, acest loc – Piaţa Uni-
versităţii – risipeşte spre noi căderea în 
moarte a celor rămaşi acolo să moară, 
el ni se destăinuie. Poate astfel atenţia 
noastră ascultă strigătul despre liber-
tate şi moarte aşa cum noi ascultăm, 
rămas în memorie, un vers, încercând 
astfel, pe propria piele, îndepărtarea, 
neobişnuitul. Căci strigătul este practi-
ca singurătăţii la care poţi ajunge prin 
revoltă. Asta a însemnat şi în PiaţaU-
niversităţii strigătul, atenţie, la plural, 
„vom muri şi vom fi liberi”. Pentru noi 
ceilalţi, practica aceastei singurătăţi re-
voltate, înainte să fie strigăt de revoltă, 
survine ca o tăcere poetică. De unde şi 
imposibilitatea de a defini public altfel 
decât printr-un moment de reculegere 
amintirea acelei zile. De unde şi îndrep-
tăţirea zgomotoasă a revoltei. g

21 Decembrie.
Piaţa Universităţii
Vom muri şi vom fi liberi!
sau locul, data, mărturia
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Tratatul de neagresiune 
dintre Germania şi URSS 
era un acord comercial 
stabilit între cele două sta-

te, la care s-a ataşat un Adiţional secret, 
prin care Germania şi Rusia Sovietică 
împărţiseră Europa în două, în funcţie 
de interesele fiecăreia. În scrisoarea sa 
către Stalin, din data de 20 august 1939, 
Hitler îşi arăta satisfacţia pentru încheie-
rea acestui acord şi cerea dictatorului de 
la Moscova să urgenteze semnarea aces-
tuia şi a Protocolului secret, care urma să 
intre în vigoare chiar de la semnarea sa:

1) „Salut în mod sincer înche-
ierea acordului commercial 

germano-sovietic, scria Hitler, în scri-
soarea sa către Stalin, care este primul 
pas în direcţia unei schimbări a naturii 
relaţiilor germano-sovietice.

2) Încheierea Pactului de neagresi-
une reprezintă pentru mine reconfir-
marea unei politici germane pe termen 
lung. Germania reia astfel linia politică 
ce a fost utilă secole de-a rândul ambe-
lor state. De aceea, guvernul Reichului 
este hotărât să tragă toate concluziile ce 
decurg din această schimbare radicală.

3) Accept Proiectul Pactului de ne-
agresiune propus de Preşedintele Con-
siliului Comisarilor Poporului şi Co-
misarul Poporului al URSS, domnul 
Molotov, dar consider că este necesar 
să fie clarificate cât mai curând posibil 
problemele legate de acesta.

4) Protocolul Adiţional cerut de 
URSS, după convingerea mea, poate fi 
în mod esenţial clarificat în cel mai scurt 
timp posibil, cu condiţia ca un om de 
stat german cu răspundere să aibă posi-
bilitatea să poarte personal negocieri la 
Moscova. Altfel, guvernul Reichului nu 
vede cum ar putea fi clarificat şi întocmit, 
într-un timp scurt, protocolul adiţional.

5) Tensiunea dintre Germania şi Po-
lonia a devenit intolerabilă. Comporta-
mentul polonez faţă de o mare putere 
este de aşa natură încât o criză poate iz-
bucni de la o zi la alta. În orice caz, Ger-
mania este pe deplin hotărâtă să apere 
de acum înainte interesele sale, cu toate 
mijloacele, contra acestor pretenţii.

6) Consider că, ţinându-se seama de 
intenţiile ambelor state de a inaugura noi 
relaţii între ele, este indicat să nu se piardă 
timp. De aceea, reiterez propunerea să îl pri-
miţi pe ministrul meu al afacerilor străine 
marţi, 22 august, sau cel mai târziu mier-
curi, 23 august. Ministrul afacerilor străi-
ne are depline puteri de a elabora şi semna 
atât Pactul de neagresiune, cât şi Protocolul 
adiţional. Ministrul afacerilor străine nu ar 
putea rămâne la Moscova mai mult de o zi, 
cel mult două zile, ţinând cont de situaţia 
internaţională. Aş fi bucuros să primesc un 
răspuns prompt din partea dumneavoastră.”

Scrisoarea lui Hitler a fost trimisă 
la Moscova, telegrafic, în seara zilei de 
20 august 1939 şi în seara zilei de 21 
august 1939, la orele 21.35, răspunsul 
lui Stalin se afla în faţa dictatorului ger-
man, căruia îi spunea:

„Sper că Acordul de neagresiune 
germano-sovietic va determi-

na o cotitură decisivă, spre îmbunătă-
ţirea sensibilă a relaţiilor politice dintre 
ţările noastre.

Popoarele ţărilor noastre au nevoie 
de relaţii paşnice între ele. Consimţă-
mântul guvernului german pentru în-
cheierea unui pact de neagresiune va 
asigura baza pentru lichidarea încordă-
rii politice şi pentru instaurarea păcii şi 
colaborării între ţările noastre.

Guvernul sovietic m-a însărcinat să vă 

comunic că este de acord ca domnul Rib-
bentrop să vină la Moscova, la 23 august.”

Ribbentrop l-a informat pe Hitler că 
partea sovietică lucra la elaborarea unui 
Protocol secret, care prevedea delimitarea 
reciprocă a sferelor de influenţă în toată 
zona de est, faţă de care şi-a dat acordul 
de principiu. Hitler şi-a dat acordul.

Imediat după semnarea Pactului 
Ribbentrop-Molotov, Ungaria a 

trecut la mobilizarea unor mari efective 
militare la graniţa sa cu România, moti-

vând aceasta ca o măsură de prevedere la 
mobilizările „ameninţătoare” ale statului 
român. La îndemnul guvernului englez, 
România a propus Ungariei un tratat de 
neagresiune româno-maghiar, respins 
prompt de partea maghiară, pe motiv 
că nu poate trata în condiţii de presiune. 
Găsind un moment favorabil, Ungaria, 
prin ministrul său de externe, Csaky 
Istvan, a prezentat României un contra-
referat privind tratatul minorităţilor, 
cu prevederi ce nu puteau fi acceptate 
de România. „M-ar bucura foarte mult 

dacă guvernul român ar refuza proiectul 
de acord”, spunea ministrul de externe 
maghiar. Am nevoie de acest refuz, ca, la 
o eventuală conferinţă europeană, pre-
tenţiile noastre faţă de România să nu 
se rezume doar la domeniul minorităţi-
lor şi ca să pot spune că noi am încercat 
această cale, fără nici un rezultat şi să 
pot cere în felul acesta soluţionarea teri-
torială”. Iată cum se prefigura până la de-
talii de procedură actul de la 30 august 
1940, cu exact un an înainte.

În vara anului 1940 izolarea Româ-
niei se afla realizată total. Angajarea 
Germaniei şi a Italiei în războiul din 
vestul Europei dădea mână liberă Rusi-
ei Sovietice „pentru rezolvarea diferen-
delor” din centrul şi sud-estul european. 
Vremea României sosise şi nimeni nu-i 
putea întinde o mână de ajutor. Pre-
vederile Pactului Ribbentrop-Molo-
tov trebuiau înfăptuite. Mai rămânea 
târguiala dintre părţile contractante, 
care trebuiau să se consulte în vederea 
aplicării prevederilor stabilite sau dacă 
situaţia internaţională creată permitea 
şi unele modificări, ţinând cont că de la 
semnarea pactului trecuseră zece luni.

Astfel, la 23 iunie 1940, ambasadorul 
Germaniei la Moscova, contele Friedrich 
Werner von Schulenburg, a fost invitat 
la Molotov pentru o discuţie, în urma 
căreia ambasadorul german raporta Ber-
linului; „Molotov mi-a făcut astăzi ur-
mătoarea declaraţie: Rezolvarea proble-
mei basarabene nu mai suferă amânare. 
Guvernul sovietic se mai străduieşte să 
obţină o rezolvare paşnică a acestei pro-
bleme, însă este hotărât să folosească for-
ţa în cazul în care guvernul român refuză 
o înţelegere paşnică. Cererea sovietică se 
extinde şi asupra Bucovinei de Nord, 
care are populaţie ucraineană.”

Îngrijorat că intervenţia sovietică în 
România ar putea perturba livrările româ-
neşti de petrol către Germania, Hitler îi 
răspundea ambasadorului său la Moscova:

„Eu am fost întotdeauna de pă-
rere că guverul sovietic îşi va 

menţine cererile cu privire la Basara-
bia, pretenţie necontestată de noi, însă 
această hotărâre îmi vine pe neaştepta-
te. Am fost de acord ca sovieticii să-şi 
menţină drepturile asupra Basarabiei, 
dar pentru realizarea lor să nu dea ei 
înşişi impulsul. Aş avea temerea că di-
ficultăţile de politică externă ale Româ-
niei, care în prezent ne livrează nouă 
materii prime în cantităţi foarte mari, 
importante pentru război şi pentru 
existenţă, ar aduce prejudicii mari inte-
reselor germane.”

Răspunzând celor de mai sus, in-
terlocutorul sovietic arăta că guvernul 
său „conta pe faptul că Germania nu 
va incomoda acţiunea sovietică, ci o va 
sprijini. Guvernul sovietic va face totul 
din partea lui pentru a apăra interesele 
germane în România.”

Extinderea pretenţiilor sovietice asu-
pra Bucovinei, pretenţii care depăşeau 
cadrul Pactului încheiat în august 1939, a 
provocat nedumeriri şi furie în rândul că-
peteniilor naziste de la Berlin, fiind consi-
derat un precedent şi pentru alte încălcări 
ale clauzelor stabilite în înţelegere, mai cu 
seamă că Hitler se simţea lezat de faptul 
că ruşii ocupaseră ţările baltice. În acest 
sens, Hitler îi transmitea ambasadorului 
său la Moscova următoarele instrucţi-
uni: „Vă rog să-i faceţi o vizită domnului 
Molotov şi să-i spuneţi că Germania este 
consecventă înţelegerilor de la Mosco-
va. În consecinţă, ea nu manifestă nici 

un fel de interes în problema Basarabiei, 
deşi în acest teritoriu locuiesc aproape o 
sută de mii de germani, însă revendicarea 
de către Uniunea Sovietică a Bucovinei, 
constituie o noutate. Bucovina a fost în 
trecut o provincie a Coroanei austriece 
şi este dens populată cu germani. Am fi 
interesaţi ca problema basarabeatiâ să se 
rezolve pe cale paşnică şi nu prin puterea 
armelor. Germania acordă un interes de-
osebit faptului ca România să nu devină 
un teatru de război.” O ultimă încerca-
re din partea guvernului german către 
guvernul sovietic de a rezolva problema 
Basarabiei pe cale paşnică a fost făcută în 
seara zilei de 26 iunie, când ambasadorul 
german la Moscova atrăgea din nou aten-
ţia comisarului Molotov, „că o renunţare 
din partea sovietică la Bucovina, care nu a 
aparţinut niciodată nici Rusiei ţariste, ar 
uşura în mod esenţial rezolvarea paşnică.” 
Molotov a replicat dur, spunând că „Bu-
covina este ultimul rest care mai lipseşte 
Ucrainei şi de aceea guvernul sovietic tre-
bui să ţină a rezolva această problemă în 
acelaşi timp cu problema Basarabiei.”

În seara zilei de 26 iunie 1940, cu 
asentimentul Berlinului se obţinea, 
conform stipulaţiilor din Pact, privind 
consultarea reciprocă în chestiuni de 
interes comun, amputarea României 
Mari. În acea seară la orele 22, minis-
trul României la Moscova, Gheorghe 
Davidescu, a fost invitat la Kremlin, 
prilej cu care VM. Molotov, în numele 
guvernului sovietic, i-a înmânat urmă-
toarea Notă ultimativă, expresie tipică 
a politicii de forţă şi dictat:

Notă ultimativă

„În anul 1918, România, folosin-
du-se de slăbiciunea militară a 

Rusiei, a desfăcut de la Uniunea Sovie-
tică o parte din teritoriul ei, Basarabia, 
călcând prin aceasta unitatea seculară 
a Basarabiei populată în principal cu 
ucraineni. Uniunea Sovietică nu s-a îm-
păcat niciodată cu luarea forţată a Ba-
sarabiei, ceea ce a declarat de mai mul-
te ori în faţa întregii lumi. Acum, când 
slăbiciunea militară a URSS este de 
domeniul trecutului, iar situaţia interna-
ţională care s-a creat cere rezolvarea ra-
pidă a chestiunilor moştenite din trecut, 
pentru a pune, în fine, bazele unei păci 
solide între ţări, URSS consideră nece-
sar şi oportun ca în interesele stabilirii 
adevărului, să păşească împreună cu Ro-
mânia la rezolvarea imediată a chestiunii 
înapoierii Basarabiei, Uniunii Sovietice. 
Guvernul sovietic consideră că chestiu-
nea întoarcerii Basarabiei este legată în 
mod organic de chestiunea transmiterii, 
către URSS, a acelei părţi a Bucovinei 
a cărei populaţie este legată în marea 
sa majoritate de Ucraina Sovietică prin 
comunitatea soartei istorice, cât şi prin 
comunitatea de limbă şi compoziţie na-
ţională. Un astfel de act ar fi cu atât mai 
just cu cât transmiterea părţii de nord a 
Bucovinei către URSS ar putea prezen-

ta, este drept că numai într-o măsură 
neînsemnată, un mijloc de despăgubire 
a celei mai mari pierderi care a fost pri-
cinuită URSS-ului şi populaţiei Basara-
biei prin dominaţia de 22 de ani a Ro-
mâniei în Basarabia. Guvernul URSS 
propune Guvernului Regal al României:

1) Să înapoieze cu orice preţ Uniu-
nii Sovietice, Basarabia;

2) Să transmită Uniunii Sovietice 
partea de nord a Bucovinei cu frontie-
rele stabilite pe harta alăturată.

Guvernul sovietic îşi exprimă spe-
ranţa că guvernul român va primi pro-
punerile de faţă ale URSS şi că aceasta 
va da posibilitatea de a se rezolva pe 
cale paşnică conflictul prelungit dintre 
URSS si România.”

Iată cum guvernul de la Kremlin, 
ridicând minciuna la rang de adevăr, ce-
rea guvernului român să înapoieze Ru-

siei Sovietice ceea ce nu fusese nicioda-
tă a acesteia. Nota ultimativă înaintată 
ministrului român la Moscova cerea 
rezolvarea problemei în 24 de ore, ceea 
ce era imposibil de realizat.

„Molotov îi înmânase ministrului 
nostru la Moscova, Gh. Davidescu, spu-
nea AL Cretzeanu, secretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Străine al Româ-
niei, o hartă la scara de 1/1.800.000, pe 
care noile frontiere erau marcate printr-o 
linie groasă, trasă cu creionul roşu. Pe 
această hartă, urma creionului acoperea o 
porţiune corespunzătoare unui teritoriu 
de 7 mile, aşa încât era imposibil să se sta-
bilească de care parte cad unele localităţi. 
Mai mult decât atât, această linie a fost 
trasă atât de grosolan, încât a trecut şi 
peste un punct nordic al vechii Românii, 
tăind un teritoriu care nu fusese menţio-

nat nici în ultimatum. Este vorba despre 
regiunea Herţa, de dincolo de Prut, care 
aparţinea Moldovei şi nu provinciilor is-
torice Bucovina sau Basarabia.”

În aceeaşi zi; la 27 iunie 1940, mi-
nistrul Bulgariei la Berlin, Pârvan 

Dragano V prezenta Departamentului 
politic german un Memorandum prin 
care cerea: Dobrogea de Sud, Cadrilate-
rul, arătând că: „regele şi guvernul bulgar 
s-ar afla într-o situaţie extrem de difici-
lă, dacă nu ar profita de situaţia actuală”.

Ungaria făcea şi ea 
acelaşi demers în vederea 

obţinerii întregului 
Ardeal.

Nota de răspuns dată de guver-
nul român, guvernului sovie-

tic, cerea părţii sovietice să fixeze data 
şi locul în care cele două delegaţii, ro-
mână şi sovietică să se întâlnească pen-
tru a stabili modalitatea de rezolvare 
a diferendului. În noaptea de 27 spre 
28 iunie, ministrul român la Moscova, 
Gh. Davidescu, a primit din partea lui 
Molotov următorul răspuns la nota gu-
vernului roman, de fapt o concretizare a 
primului dictat:

1) „În decurs de patru zile, înce-
pând de la orele 14, după ora 

Moscovei, în ziua de 28 iunie 1940, să 
se evacueze teritoriul Basarabiei şi Bu-
covinei de trupele româneşti.

2) Trupele sovietice, în acelaşi timp, 
să ocupe teritoriul Basarabiei şi partea 
de nord a Bucovinei.

3) În cursul zilei de 28 iunie, trupele 
sovietice să ocupe următoarele puncte: 

Cernăuţi, Chişinău si Cetatea Albă.
4) Guvernul Regal al României să ia 

asupra sa răspunderea în ceea ce priveş-
te păstrarea şi deteriorarea căilor fera-
te, parcurilor de locomotive şi vagoane, 
podurilor, depozitelor, aerodromurilor, 
întreprinderilor industriale, uzinelor 
electrice, telegrafului.

5) Să se numească o comisie alcă-
tuită din reprezentanţi ai guvernului 
român şi ai guvernului sovietic, câte 
doi de fiecare parte, pentru lichidarea 
gestiunilor în litigiu, în legătură cu eva-
cuarea armatei şi instituţiilor civile din 
Basarabia şi partea de nord a Bucovinei. 
Guvernul sovietic insistă ca Guvernul 
regal al României să răspundă la pro-
punerile sus-menţionate, nu mai târziu 
de 28 iunie 1940, ora 12, ziua.”

Sub presiunea militară a trupelor so-
vietice, la 28 iunie 1940, Constantin Arge-
toianu, noul ministru de externe al Româ-
niei, comunica ministrului român la Mos-
cova, următoarele; „Veţi binevoi a remite 
azi, la orele 11, ora Moscovei, următorul 
răspuns domnului Molotov: guvernul ro-
mân, pentru a evita gravele urmări pe care 
le-ar avea recurgerea la forţă şi deschiderea 
ostilităţilor în această parte a Europei, se 
vede silit să primească condiţiile de evacu-
are specificate în răspunsul sovietic. Gu-
vernul român ar dori totuşi ca termenele 
de la punctele unu şi doi să fie prelungite, 
deoarece evacuarea teritoriilor ar fi greu de 
adus la îndeplinire în patru zile, din pri-
cina ploilor şi inundaţiilor care au stricat 
căile de comunicaţie. Comisiunea mixtă 
instituită la punctul, cinci ar putea discuta 
şi rezolva această chestiune. Numele re-
prezentanţilor români la această comisiu-
ne vor fi comunicate în cursul zilei.”

Răspunsul sovietic a fost prompt: „Dl. 
Molotov a făcut cunoscut că guvernul 
sovietic nu poate prelungi termenul înce-
perii ocupării. Astăzi, la orele 14, trupele 
sovietice vor începe înaintarea lor pen-
tru a ocupa cele trei oraşe menţionate în 
notă: Cernăuţi, Chişinău si Cetatea Albă. 
Termenele şi măsurile pentru ocuparea 
restului teritoriului vor putea fi fixate de 
o comisie mixtă. Dacă din motive tehni-
ce ar reieşi necesitatea unei prelungiri de 
termen pentru câteva ore, atunci delega-
ţii sovietici sunt împuterniciţi să admită 
prelungirile necesare. Delegaţii sovietici 
sunt: generalul Koslov şi generaIul Bol-
din. Drept loc al întâlnirii guvernul so-
vietic propune Odessa. Aşadar, scurt, clar 
şi convingător. Vorba marelui Eminescu: 
„Nu ştii când eşti prieten cu Rusia: atunci 
când te strânge în braţe cu dragoste sau 
când te strânge în braţe cu ură.”

Efectul Ultimatumului asupra po-
porului român a fost imens, mai cu 
seamă atunci când s-a înţeles că statul 
român nu dispunea de mijloacele nece-
sare pentru apărarea hotarelor sale, cu 
toate că toţi oştenii Armatei Române, 
de la simplu soldat şi până la general, 
au cerut cu toţii să-şi apere fruntariile 
cu arma în mână şi să nu cedeze în faţa 
invadatorilor cu nici un chip. g
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TRATATUL DE NEAGRESIUNE 
ÎNTRE
GERMANIA ŞI UNIUNEA SOVIETICĂ
RIBBENTROP - MOLOTOV

Tratatul de neagresiune între Germania şi Uniunea Sovietică, precum 
şi Protocolul secret adiţional, poartă data de 23 august şi au fost semnate 
la Kremlin, în noaptea de 24 august, la ora 2,00. Iată conţinutul acestor 
două documente:

Tratatul de neagresiune
între Germania şi Uniunea Sovietică

„Guvernul URSS şi Guvernul Germaniei, călăuzite de dorinţa de 
a întări cauza păcii între URSS şi Germania şi pornind de la 

dispoziţiile fundamentale ale Tratatului de neutralitate încheiat între 
URSS şi Germania, în aprilie 1926, au ajuns la următorul acord:

Art. I. Ambele Părţi Contractante se obligă să se abţină de la orice fel 
de act de violenţă, de la orice fel de acţiune agresivă şi de la orice fel de 
atac una împotriva celeilalte, atât singură, cât şi împreună cu alte state.

Art. II. În cazul când una dintre Părţile Contractante ar fi obiectul unei 
acţiuni militare din partea unei terţe puteri, cealaltă Parte Contractantă, 
nu va susţine sub nici o formă această putere.

Art. III. Guvernele ambelor Părţi Contractante vor rămâne în viitor în 
contact unul cu celălalt pentru consultări, pentru a se informa unul pe 
celălalt în probleme referitoare la interesele lor comune.

Art. IV. Nici una dintre Părţile Contractante nu va participa la nici 
un fel de grupare de state care, direct sau indirect, ar fi îndreptate 
împotriva celeilalte părţi.

Art. V. În cazul ivirii unor controverse sau conflicte între Părţile 
Contractante în probleme de un fel sau altul, ambele Părţi vor rezolva 
aceste controverse sau conflicte pe cale paşnică, pe calea unui schimb 
prietenesc de păreri sau în cazuri necesare, prin crearea unor comisii 
pentru reglementarea conflictului.

Art. VI. Prezentul Tratat se încheie pentru o perioadă de zece ani, cu 
menţiunea că, dacă una dintre Puterile Contractante nu-l va denunţa 
cu un an înainte de expirarea termenului, perioada în care tratatul va fi 
în vigoare se prelungeşte automat cu cinci ani.

Art. VII. Prezentul Tratat va fi supus ratificării în cel mai scurt timp. 
Schimbul documentelor de ratificare va avea loc la Berlin. Tratatul intră 
în vigoare imediat după semnarea lui.

Întocmit în două originale în limbile germarnă şi rusă, la Moscova, 
la 23 august 1939.

Din împuternicirea guvernului URSS a semnat V. Molotov
Pentru Guvernul Germaniei a semnat J. Ribbentrop”

Protocol Adiţional Secret

Cu ocazia semnării Tratatului de neagresiune dintre Germania 
şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, plenipotenţiarii 

semnatari ai celor două părţi au examinat în mod strict confidenţial 
problema delimitării sferelor de interese reciproce în Europa 
răsăriteană. Această examinare a dus la rezultatul următor:

1. În caz de reorganizare terltorial-politică a regiunilor ce intră în 
componenţa i ţaţelor baltice (Finlanda, Estonia, Letonia şi Lituania), 
graniţa de nord a Lituaniei va reprezenta în acelaşi timp şi graniţa 
sferelor de interese ale Germaniei şi URSS. Totodată, interesele Lituaniei 
în ceea ce priveşte regiunea Vilno sunt recunoscute de ambele părţi.

2. În caz de reorganizare teritorial-politică a regiunilor ce intră în 
componenţa statului polonez, graniţa sferelor de interese ale Germaniei 
şi URSS va urma aproximativ linia râurilor Narev, Vistula şi San.

Problema dacă este de dorit, în interesul reciproc, menţinerea statului 
polonez independent şi care vor fi frontierele acestui stat poate fi 
clarificată definitiv numai în cursul evoluţiei politice ulterioare.

În orice caz, cele două guverne vor rezolva această problemă pe 
calea unei înţelegeri mutuale, prieteneşti.

3.În ceea ce priveşte sud-estul Europei, partea sovietică subliniază 
interesul URSS pentru Basarabia. Partea germană îşi declară 
dezinteresul politic pentru aceste regiuni.

4.Acest Protocol va fi păstrat de ambele părţi în cel mai deplin secret.
Din împuternicirea guvernului URSS semnează V. Molotov, Pentru 

guvernul Germaniei semnează J. Ribbentrop. Moscova, 23 august 1939.”
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na de Apus, a ajuns, cu un tovarăş, într-
un sat ursuz, cu toate porţile zăvorîte. Au 
bătut la porţi - nu le-au deschis. Dar după 
ce s-a întunecat, Ucrainenii au tăbărît pe 
ei, i-au stins în bătăi, le-au luat lucrurile şi 
banii… Pe al meu, că era mai chipeş, mai 
bine făcut, chiar dacă era slăbit de foame, 
au năvălit vreo cinci inşi, l-au învălit în-
tr-o pătură, ca să-l puie jos. L-au acoperit 
cu o scîndură şi au dat în ea, până i-au 
dezbătut măruntaiele. Când l-am văzut, 
la poartă, negru la faţă, mai să nu-l cu-
nosc… S-a spălat, s-a primenit şi mi-a zis 
să chem băieţelul.

L-a luat în braţe şi i-a cântat cum a 
putut:

„Cântă-mi, cucule, numai mie,
Că la vară nu se ştie
De mai sânt, de nu mai sânt,
Ori mă fac negru pământ…
„Într-o săptămână s-a şi dus…” (…).

Anatolie Costişanu, Codru, Teleneşti

„M-am născut în anul 1936, 
când s-a decretat foametea, 

aveam 10 anişori. Ţin minte re-Ocupaţia 
din ‘44: mare teamă s-a vârît în anii ceia 
de prăpăd în inimile noastre - nimica nu se 
uită… (…) În 1946 tata a strâns oleacă de 
pâne - însă activul ne-a luat grâul, păpuşoii, 
fasolea, tot, până la un bob. Ne-a rămas la 
suflet vaca şi calul. Noi, copiii, sora Nina, 
fraţii Ion şi Vasile tăiam lemne cu beschia, 
mama amesteca rumeguşul cu ce putea 
sclipuì, îl fierbea şi aşa mâncam toţi şapte. 
Dar cât puteai să te ţii numai cu inimă de 
copac? Neavînd încotro, tata s-a apucat şi a 
tăiat calul; vreo două săptămâni am dus-o.

(…)„Într-o zi tata zice: «Anică, îmi 
iau doi băieţi şi mă duc spre Polonia. 
Dacă găsesc ceva de mâncare, mă întorc 
să-i iau şi pe iştialalţi». A luat tata două 
lăicere mari şi frumoase, hainele mamei 
de nuntă - şi, cu mine şi Ion, am pornit 
tustrei la drum tare lung şi greu. Ceilalţi 
fraţi au rămas acasă, cu mama şi cu vaca. 
(…) Am ajuns la Bălţi, la gară, acolo 
ne-am suit pe un vagon, găvozdindu-ne 
lîngă o ţeavă mare din care ieşea fum - de-
geaba: era iarnă, aşa că am îngheţat boc-
nă. Când am ajuns în Cernăuţi, tata m-a 
lăsat pe mine să vând lăicerele, el cu Ion 
s-au dus prin piaţă. Nu ştiu nici azi cum 
s-a întâmplat, dar nişte blestemaţi mi-au 
furat lăicerele şi am rămas cu nimic. (…) 
Am îmblat aşa din sat în sat, din oraş în 
oraş până am ajuns la Strji. Intram în 
magazine şi cerşeam: «Deadea, dai hleb, 
dai tri rublea». Vânzătorilor li se făcea 
milă de mine, îmi dădeau, care pâine, 
care bani, fiecare ce putea, că pe-acolo 
n-au tras foame aşa straşnică. (…)Ne 
aciuisem într-o casă părăsită. Fiind mai 
mititel, nu mai puteam de picioare, tata 
şi Ion erau prea slăbiţi ca să mă târâie 
prin bălţi, omăt, apă, la cerşit. S-au gân-
dit să mă lepede la vreun spital ori casă 
de copii. Când am bătut la uşa spitalu-
lui din Stanislav, eram orb de păduchi, 

picioarele umflate, pline cu apă pe sub 
piele. Doctorii ceia m-au îmbăiat, m-au 
culcat… Parcă-l văd şi acum pe tata cum 
a deschis uşa şi mi-a spus: «Tolică, noi ne 
ducem mai departe…»

„Am rămas acolo trei luni, după care 
m-au dus la o casă de copii. Tata s-a întors 
acasă, cu demâncare, dar fratele Vasile, mai 
mic ca mine, era înmormântat deacuma. 
N-au avut din ce-i face sicriu, l-au dus la 
groapă pe o scară de suit în pod…

(…) „În 1948 am scris acasă unde 
mă aflu, tata a venit să mă ia. Era mai 
binişor de trăit, lumea ieşise din grozăvi-
ile foamei. (…) Să nu tragă nici puiul cel 
de şarpe ce am tras noi, Basarabenii sub 
ruşi! Le povestesc copiilor mei, cu lacrimi 
în ochi cum oamenii nu mai aveau nici 
măcar lobodă, ştir, frunze de salcâm, cea-
pa-ciorii. Se umflau bieţii oameni, de nici 
nu mai vedeau cu ochii, atât de umflaţi şi 
la faţă erau şi mureau, câte 10-15 suflete 
pe zi. Dacă nu se stingeau atâţia atunci, 
mulţi dintre ei ajungeau oameni mari, 
învăţaţi, îşi puneau la cale dreaptă copiii, 
rămaşi fără mamă, fără tată. Eu îi învăţ 
pe copiii mei şi pe toţi care mă ascultă să 
strângă orice bob de jos, să sărute fiecare 
bucăţică de pâine, să nu deie cu piciorul în 
ea - că tare-i greu şi tare-i rău când n-o ai 
în casă. Pâinea-i tot aşa de scumpă ca pă-
rinţii, ca fraţii, ca surorile, ca Patria. Tare 
mă scârbesc când văd pierzîndu-se bobul 
de grâu, bucăţica de pâine tăvălindu-se pe 
jos, că tare, tare mai este scumpă pentru 
toţi cei ce trăiesc pe faţa pământului”.

Ion Beţivu - Sângerei

(…) „În 1946 a fost şi secetă, 
c-adica n-a plouat, dar 

pe oameni i-au ucis impozitele, postavka. 
Fiecare avea câte un braţ de chitanţe. Ce 
folos, toată ziua întrau pe poartă oamenii 
activului şi-ţi cereau să plăteşti din nou… 
Lumea era supusă, cu mare frică de pu-
tere. Când îţi spunea de NKVD, dădeai 
şi cămaşa de pe tine. (…) Ne-au scăpat 
cu viaţă vaca şi cele 15 oi. Mă duceam 
să le pasc, furam de la mama o boaghe 
de păsat - îl ţinea sub cheie, ne hrănea cu 
porţia. Mulgeam oleacă de lapte într-o cu-
tie de conserve, îl fierbeam, îl amestecam 
cu păsatul. Când nu mai puteam de foa-
me, prindeam o oaie şi încercam să mi-o 
mulg în gură - oile se speriau, mă călcau 
pe obraz, pe piept, mereu umblam cu vâ-
nătăi, ca bătut. (…) Frate-meu venise de 
la armată gras, rumen. Într-o săptămână 
s-a învineţit, s-a umflat. Zicea: «Am ve-
nit de la o moarte, dau de alta».

(…)„Adunam şi fierbeam buruieni. 
Făceam din ele un fel de lipii - cam ama-
re, dar mergea. Vecinul Calistru umbla 
pe dealuri cu un canţâr de apă şi prindea 
ţistari. Îi coceau, îi mâncau. Timofte Să-
căreanu avea vacă, dar nu s-a îndurat s-o 
taie, s-o mănânce şi a murit. S-au prăpă-
dit atunci Palade, Bostan, Rusu…

(…) „Ruşii l-au pus prisidate pe unul 
Gusaric. Era puturosul satului, se dădea la 

lucru ca piatra la deal. Sărac şi rău. Când 
venea la el o biată femeie, să-i ceară căru-
ţa satului - rămăsese singura căruţă, când 
înainte fiecare familie avea măcar una 
- să-şi ducă bărbatul ori copilul mort de 
foame la ţintirim, zicea: «Aşteaptă până 
mâne, să mai moară vreo 5, să facem eco-
nomie». Câine era, nu om. După ce s-a 
văzut şef, şi-a îmbrăcat casa cu covoare, 
ar fi fost în stare să şi-o învălească şi pe 
dinafară - haine fel de fel, zestre de-a oa-
menilor pe care tot el i-a pus pe listă de-au 
înfundat Siberia. Umbla din casă în casă 
cu pistolul şi cu vreo cinci hăndrălăi ca şi 
el, îţi bortileau hornul, podeaua, grădina, 
cu o ţepuşă de fier, să caute ascunzători de 
pâne. Dacă găsea, nu-ţi lăsa nimic-nimi-
cuţă. Seara trântea beţii cu muzicanţii lui 
Gavrilă Ţiganu. Mai avea un obicei: tri-
mitea vorbă la câte unul: «Să taie un câr-
lan, că deseară venim cu petrecerea la el». 
Nevastă-sa se îmbăta şi chiuia: «Dac-o fi 
şi-o fi să fie, /Numai pe-a noastră să fie!»

(…) „Unii se duceau peste Nistru, în 
Ucraina, după borhot - la ei îi zicea: jom. 
Gropile erau adânci de vreo douăzeci de 
metri. Ai noştri scoteau gunoiul acela, îl 
puneau pe bucăţi de tablă şi-l coceau. Unii 
mâncau aşa, crud, până le plesnea stoma-
cul. Alţii cădeau în groapă şi se înecau în 
umblătoarea aceea.

„(…) Tata a luat un sac de lăicere şi s-a 
pornit în lume, să le schimbe pe mâncare 
(…) După vreo două săptămâni am văzut 
un om negru prăvălit lângă gardul nostru. 
Mama îl alunga, spunîndu-i că n-avem ni-
mic de dat. Numai eu l-am simţit: «Lasă-l, 
mamă, că-i tătuţa». Când miliţia, când ho-
ţii - îi luaseră lăicerele, îl bătuseră…

(…) „Tare se înrăise lumea. Unul Chi-
rică şi-a mâncat copilul. I-au găsit mânu-
ţele în cenuşă. L-au judecat. Dar pe aceia 
de la Moscova care au făcut foametea? 
Lor nu le-a cerut nimeni seama.

(…) „Erau mulţi păduchi, ne-am bol-
năvit de tif. Eu am zăcut o lună, am mâncat 
mere acre şi am scăpat. Când a venit rândul 
tatei, s-a dus la spital, la Glingeni. Nu le 
dădea nici o doftorie, doctorul Bujorski in-
tra în fiecare dimineaţă în salon şi răcnea: 
«Toţi, cu curu-n sus!» Cel care se întorcea 
însemna că-i încă viu - cine nu, nu, era gata.

(…) „A doua vară sovietul sătesc 
ne-a dat grâu de semănat şi un om de 
pază, să nu mâncăm sămânţa. A fost 
an bun, s-a făcut grâu… Dar la treierat 
ne-a luat tot, tot, tot. Atunci, pentru 5 
kile din grâul tău, ascuns, te judecau şi-
ţi dădeau până la 5 ani.

„Cum a trecut foamea, în ‘47, cum au 
început a ne da cu sila la colhoz şi a ridica 
iar oamenii pe lumea amară din Siberia. 
De la noi vreo douăzeci de familii, le-au 
dus «în etap’». Dar asta-i altă poveste…”

Ion Stici, Văratic, Râşcani

„Când s-a abătut asupra noas-
tră pârjolul foametei, aveam 

nouă ani. Tata murise pe front, mama 

rămăsese cu doi copii şi fiindcă avea 
5 hectare, trebuia să deie foarte multă 
pâne la stat. Îmi aduc aminte cum ve-
neau tot felul de comisii de la sovietul 
sătesc, să ne ieie pânea, să ne sechestreze 
lucrurile. Tovarăşii cu pistoale urcau vi-
tejeşte în pod şi măturau totul, până la 
ultimul grăunte. Presidatele nu se oprea 
la asta: când intra în ogradă şi vedea 
o pasăre, o împuşca şi poruncea mamei 
să o gătească - numai pentru el şi-ai lui. 
Asta a fost înainte de secetă şi foamete. 
În anul foametei, eram goi-goluţi, po-
dul, cămara, beciul erau pline de vânt. 
Ne luaseră totul, totul.

(…) „Pe măsură ce oamenii mureau 
de foame, deveneau tot mai răi, chiar şi 
femeile - doar văduvele altfel se purtau, nu 
ştiu de ce: văduvele - şi erau multe, trei 
sferturi dintre femeile măritate - se întra-
jutorau, săracele, ajutau şi pe câte un bă-
trân, pe copiii rămaşi singuri. Se uneau, 
se duceau în Ucraina, vindeau lăicere şi 
aduceau ceva secară, soia, borhot…

(…) „În al doilea an de foamete, 
ne-a organizat statul, la şcoală, canti-
nă. După aceea s-au lăudat cu marele-
ajutor-sovietic: primeam o strachină cu 
zeamă albastră, nu ştiu ce puneau în ea. 
Fiindcă eram doi fraţi, aveam dreptul 
numai la o strachină. Apă chioară. Şi 
albastră… Acum scriu în cărţile de is-
torie cum ne-a ajutat statul sovietic… 
Dar nimic nu scriu despre faptul că 
statul, conducerea de la Moscova, ei au 
provocat foametea la noi, luînd la cotă 
tot-tot-tot, cică să scoată naţionalismul 
românesc din noi…

(…)„Numai ce ieşisem din foamete şi 
pe băietanii care mai rămăseseră vii i-au 
adunat şi i-a trimis la FZU. Nu ştiu ce 
înseamnă, dar era vorba de ceva meserii. 
Nici o şcoală de meserii nu mai era la 
noi, în Moldova - numai la ei, în Ucrai-
na. Cine voia să înveţe meserie trebuia să 
plece dincolo de Nistru, la străini. Nu de 
bună voie, te lua cu de-a sila, te ducea în 
Ucraina şi te punea să înveţi numai me-
seria de miner.

(…)„Învăţătorul meu, Chetraru, 
Dumnezeu să-l ierte: în fiecare zi venea 
la lecţii cu un pumn-doi de cucoşei de pă-
puşoi. Cum suna clopoţelul de recreaţie, el 
lăsa geanta deschisă pe catedră şi ieşea pe-
afară - noi ne repezeam la cucoşei…

(…) „Presidatele nostru era nu nu-
mai sărac, dar rău, leneş, ciudos. Îi plă-
cea să vadă cum tremurăm toţi de frica 
lui. El zicea că dă oamenilor două căi: na 
prava - în Siberia, na leva - la ţintirim. 
Satul nostru e mic, dar el a dat pe listă, 
de deportat în Siberia, întâi în ‘40, la pri-
ma Ocupaţie, cam 25 familii; în‘46, 16 
familii, dar în ‘49 peste 30 de familii, de 
rămăsese satul pustiu…”

Gheorghe Tătaru, Pojăreni, Ialoveni

„În ‘46, prin iunie erau păpuşoii 
până la piept, nanţi, verzi, negri 

de verzi - şi-atunci n-a mai plouat. S-a 

Martiriul… - după martie 
1944

Înfometarea (1946-1947)
(Acest capitol preia un fragment din volumul 

Basarabia, Ed. Jurnalul Literar, Bucureşti, 2002)

Începînd din martie-aprilie 
1944 frontul a dat înapoi, pe 
pământurile româneşti ale 
Basarabiei şi ale Bucovinei de 

Nord. Războiul avea să mai dureze încă 
un an şi ceva, însă pe Ruşii ocupanţi îi 
preocupa „pedepsirea cetăţenilor sovie-
tici care colaboraseră cu «ocupantul ro-
mân»”- acţiune la care evreii sovietizaţi 
participaseră cu avânt, considerînd-o 
„justă”, însă cu totul injustă, chiar crimi-
nală (şi pedepsibilă-pedepsită) acţiunea 
românilor de a-i fi pedepsit - după 22 
iunie 1941 - pe cetăţenii români cola-
boratori ai ocupantului sovietic - ei.

Pe lângă cunoscutele metode de 
terorizare a „trădătorilor moldoveni”: 
arestări, execuţii, deportări, dislocări 
(forma „dulce” a deportărilor, în vederea 
des-românizării ţinuturilor româneşti 
ocupate) care nu aveau să înceteze nici 
după moartea lui Stalin din 1953 - Ba-
sarabenii au îndurat pe loc şi înfometa-
rea programată. Avea experienţă, Tatăl 
Popoarelor: tot el provocase Foametea 
din Ucraina (1932-34) care pricinuise 
pieirea a milioane de suflete…

În 1944 şi în 1945, în Teritoriile 
Româneşti Ocupate, sub pretextul „To-
tul pentru front, totul pentru victorie”, 
Ruşii au confiscat cvasitotalitatea pro-
duselor agricole, cu precădere cerealele. 
Li s-a lăsat ţăranilor cantitatea socotită 
necesară însămânţărilor din anul urmă-
tor. Numai că, pe de o parte, sămânţa a 
fost folosită pentru propria alimentaţie 
(de nevoie, nu din intenţie de sabotare 
a sovietismului biruitor), pe de alta anul 
1946 a fost extrem de secetos: câmpurile 
n-au produs aproape nimic. Au fost câ-
teva „plângeri” din partea organelor loca-
le (alcătuite, în totalitate, din ne-basara-
beni), cerînd Moscovei să diminueze ori 
să suprime cotele de cereale impuse „Re-
publicii Moldoveneşti”, dată fiind starea 
de calamitate naturală şi subalimentarea 
populaţiei. Hotărîrea a venit: nici o re-
ducere, ba chiar suplimentarea cotelor!

Nu este necesar să li se explice româ-
nilor ce înseamnă să-ţi intre în gospo-
dărie, în casă, în pod, în pivniţă oame-
nii partidului, cu revolvere, miliţieni cu 
pistoale-mitralieră, să ia „la cotă” tot ce 
găsesc - dar să nu fie de-ajuns, omul să 
fie obligat să împrumute (de unde? de 
la cine?), să cumpere (cu ce bani?), ca să 
împlinească acea cotă. Iar de nu, vai de 
capul-familiei: arestat, bătut, umilit, con-
damnat „administrativ” - o lună, un an, 
trei ani, iar dacă a supravieţuit, a şi po-
vestit (mai degrabă: nu) prin ce a trecut. 
Acestea le sunt cunoscute Românilor 
din Muntenia, Oltenia, Ardeal, Dobro-
gea. Mai lipsesc două elemente (existen-
te în Basarabia) - primul: nu doar tovară-

şii din „puterea centrală”, dar toţi activiştii 
de partid, toţi funcţionarii, începînd de 
la şeful cătunului până la al raionului, 
toţi miliţienii, toţi directorii de şcoli erau 
ne-români, nu vorbeau „moldoveneşte”, 
chiar dacă ştiau, potrivit principiului: 
ocupatul trebuia să înveţe limba ocupan-
tului (cântînd, plângînd, nu conta); al 
doilea element „original”: seceta şi prefa-
cerea ei în pedeapsă prin foamete.

Din documentele acelui timp răz-
bate fără tăgadă voinţa Moscovei de a-i 
pedepsi pe «trădătorii moldoveni» până 
la lichidarea fizică.

(Comunitatea ucrainenilor trecu-
se prin aceste vămi înainte de război: 
foamete organizată, arestări, execuţii, 
deportări… individuale, însă nu şi de-
portări în totalitate - se zice că Stalin 
socotind vagoanele, şi-a dat seama că 
nu există atâtea în întreaga Uniune So-
vietică: pentru „transportarea” celor 50 
milioane de oameni… -, precum cecenii 
şi tătarii; nu şi deportări ne-totale, însă 
raportate la populaţia iniţială, depăşind 
treimea, ceea ce duce la milionul de per-
soane - iar la campaniile bolşevice de 
pedepsire a comunităţilor ne-ruseşti, 
sub pretextul „trădării patriei sovieti-
ce”, martirii ucraineni au dovedit zel şi 
eficacitate - drept pentru care au fost 
răsplătiţi de Kremlin după 1989 prin 
daruri teritoriale imense, mai ales din 
trupul României).

Oricât de acute ar fi fost nevoile 
alimentare ale URSS după război, nu 
se putea să nu se ţină seama de o lege 
eternă: vita de povară şi robul trebuie 
hrăniţi, pentru a putea lucra… Or, aşa 
cum Ceka-MVD-NKVD-KGB îi tor-
tura pe cei căzuţi în labele-i, nu pentru 
a-i obliga să spună adevăruri ascunse 
(în legătură cu „intenţiile agresive ale 
duşmanului”), ci pentru a inventa, ei, 
nevinovaţii, „motive de vinovăţie”, ca 
să scape de tortură, însă nu scăpau şi 
de condamnare, „pe baza recunoaşterii 
crimelor”, conform planului de represi-
une - tot aşa procedau Ruşii cu indivi-
zii din comunităţile, în principiu, libe-
re (în sensul că nu se aflau între garduri 
de sârmă, nici între patru ziduri): erau 
„pedepsiţi” fiindcă îşi afirmaseră iden-
titatea, alta decât cea rusească (ascunsă 
sub pseudonimul…internaţionalist: „so-
vietică”); fiindcă negaseră „înglobarea 
în familia popoarelor sovietice”. Aşa 
erau pedepsiţi Tătarii, Cecenii, Balti-
cii, „Rumânii” (Românii din Bucovi-
na de Nord şi din Basarabia de Sud), 
„Moldovenii”: Românii din Basarabia.

Informaţii, mărturii 
extrase din

Cartea foametei
de Larissa Turea şi Valeriu Turea

(Prin anul 2000 m-a vizitat La-
rissa Turea. Mi-a spus că lu-

crează la Cartea foametei. Rugată, mi-a 

încredinţat şpalturi şi dactilograme - pe 
care le-am folosit.

Între timp - cât de mult-timp! - a 
apărut cartea soţilor Turea. La Bucu-
reşti, nu la Chişinău).

Deci: cotele impuse de Moscova nu 
ţineau seama de capacitatea de produc-
ţie, nici de condiţiile climatice: peste 
puterile celor impuşi.

Erau însă alte cazuri: cutare agri-
cultor (în fapt: văduvă cu şase copii), 
achitase toate cantităţile, ba i se lua-
se mai mult - însă… nu i se dăduseră 
bonuri - or, fără bonuri, n-ai dat cota! 
O altă văduvă avea bonuri - dar, în ab-
senţa ei, a venit tovarăşul Boris Mami-
şov, preşedintele selsovietului, cu haita 
lui, a cerut copiilor să dea bonurile, a 
„recalculat”, a anunţat că familia mai 
are de dat, a spart lacătele, a intrat cu 
forţa, a luat tot ce a găsit - şi a plecat. 
Văduva a făcut reclamaţie - s-a adresat 
lui Stalin!, dar uimitor, nu? nu s-a găsit 
vreo urmă de pedepsire a… abuzului. 
O altă văduvă (ori erau foarte multe 
văduve în Basarabia „dezrobită” de Ar-
mata Roşie, ori femeile erau mai cura-
joase decât bărbaţii) s-a plâns, pentru 
a treia oară, că „tovarăşul Canaev, se-
cretar de partid” i-a dublat (pe hârtie) 
suprafaţa agricolă, deci şi cotele, fiind-
că „el a vrut să mă batjocorească şi eu 
n-am vrut şi el a zis că mă trimete în 
Siberia dacă nu mă las lui”.

În jefuirea agricultorilor, prin cote 
de cereale (postavka) s-au ilustrat toţi 
activiştii de partid, toţi miliţienii, toţi 
NKVD-iştii (în multe cazuri, neveste-
le lor, ca bestia din Costeşti, Lăpuşna: 
el, un oarecare Popov, fiind tot timpul 
beat-mort, de „apărarea statului” se 
ocupa nevastă-sa, „tovarăşa Olga”: ea 
pornea prin sat, la confiscarea ultimului 
bob de grâu, ea îi bătea, pe loc, pe recal-
citranţi, ea îi ducea la sediul NKVD, ea 
îi „ancheta”…).

Printre cei-mari: F. Butor, D. Ivanov, 
A. Sîci, Salagovski, Rudi, Covali - şi 
alţi… băştinaşi.

„În 1946, în timp ce oamenii mureau 
de foame şi se dedau la canibalism, In-
dustria Alimentară din RSSM depăşise 
planurile de producţie: la unt, cu 33,2% 
; la carne, cu 32,5%; la ulei comestibil, 
cu 39,5%, la conserve: cu 101%! Totul se 
transporta la ruşi, cei care organizaseră 
foametea în Basarabia. ”

Cotele, aşa cum le voiau Ruşii, au 
provocat, întâi, foamete. Consecinţă: ac-
tele de violenţă ale celor care nu aveau 
nimic de mâncare împotriva celor care 
mai aveau ceva… Puterea comunistă 
rusească le-a numit: „banditism”. Câteva 
condamnări penale - extrase din cerce-
tarea cererilor de graţiere:

- B. T. , din Drochia, Bălţi, ţăran sărac, 
analfabet, fără partid, „conform articolului 
d al Codului Penal al RSS Ucrainene, (!) 
condamnat la un an închisoare pentru fur-
tul a 5 kg. de grâu din avutul de stat”;

- P. E. , ţărancă din jud Bălţi, analfa-
betă, fără partid, fără antecedente pena-
le, „condamnată la 3 ani închisoare şi in-
terdicţie de drepturi de alţi 3 ani, conform 
Codului Penal al RSS Ucraina pentru 
agitaţia de a nu preda cotele”;

- C. S. muncitor din oraşul Bălţi, 
„condamnat la 1 an pentru furtul a 40 kg. 
de şroturi” (deşeuri cerealiere) ;

- M. A. , ţăran chiabur, din raionul 
Căuşeni, „condamnat la 8 ani pentru sus-
tragere criminală de la achitarea cotelor 
obligatorii către stat”.

În fine, două cazuri ce ar părea ieşite 
de sub dubla pană a lui Ilf şi a lui Petrov 
dacă nu ar fi crâncen de tragice - citez, 
în continuare, din procesele verbale de 
judecare a cererilor de graţiere:

- „Cârlan Teodor, n. 1921, condam-
nat de judecătoria narodnică a secto-
rului Stalin din or. Chişinău, la 1 an 
detenţie pentru furtul unei pâini” (parcă 
am citit despre-aşa-ceva în literatura 
franceză din secolul al 19-lea…);

- „Ciolpan Nicolae, n. 1903, munci-
tor, 6 copii în întreţinere. Condamnat la 
18. 2. 1946 de judecătorianarodnică a 
sect. 3, Lenin, or. Chişinău la 1 an închi-
soare pentru furtul unei pâini”.

Nota: aceştia au fost graţiaţi după 
executarea pedepsei…

S-a observat un amănunt (dar cât de 
semnificativ!): în 1947, Basarabenii (lo-
cuitorii R. S. S. Moldovenească) erau 
judecaţi şi condamnaţi după Codul Pe-
nal al… RSS Ucrainene!

Sofia Rotaru - Parcova, Edineţ

„Foametea ceea m-a prins taman 
când îmi era lumea mai dragă: 

eram tânără şi în putere, mi se bucura ini-
ma cătînd la copilaşul ce-l aveam şi iaca se 
abate peste noi năpasta… Tot am dat şi 
am dat la postaucă până ne-am pomenit 
la fundul sacului. N-aveai ce pune în oală, 
stăteai cu dinţii la stele - nu mai aveam ce 
vinde, am dat totul din casă şi de pe noi 
- dar ne puteam ţine zilele cu bruma de 
zestre când un kil de păpuşoi era 60, unul 
de grâu 70 ruble?(…) Bărbatul a pornit 
să caute în Ucraina de Apus, doar să ne 
scape de ghearele celei cu coasa. Schimba 
lăicerele din zestre pe un fel de borhot de 
sfeclă, uscat şi fără gust - îl spălam, îi pu-
neam o ţâră de lapte, fierbeam ca un fel de 
tăieţei şi băieţelul meu, sărmanul, că abia 
începea a pricepe lumea, mă tot întreba 
dacă n-avem şi alt fel de tocmagi… (…) 
Alteori făceam rost de un fel de borhot de 
cartofi, în două cu viermi - îi alegeam, clă-
team şi coceam un fel de lichieşi.

„Ne măcinam de la o zi la alta, me-
reu te sugea la linguriţă, nici somnul nu 
te prindea, aţipeai ca într-un leşin şi dacă 
te trezeai, iar ţi se făcea foame. Ne rugam 
Domnului să treacă toamna, iarna, să ne 
vedem în primăvară…

…„Când ne-a pălit altă nenorocire: 
soţul, dus în căutare de mâncare în Ucrai-
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pus seceta pe doi ani. A scăpat doar grâul, 
dar puţin. Şi a venit ordine de la tătuca 
Stalin să se ia toată pânea la stat. Eu, in-
valid, fără văz, fără mâna dreaptă, m-am 
dus la raion să mă scutească. Şi m-au scu-
tit! Am fost singurul scutit din sat”.

ÎN GURA FOAMETEI
Alexei Vakulovski,

În memoria părinţilor mei Maria 
şi Vasile Vakulovski

„Aşa începe foamea:
Te trezeşti dimineaţa viguros,
Apoi începe moleşeala
Apoi începe plictiseala,
Apoi apare pierderea
Puterii raţiunii rapide,
Apoi apare liniştea,
Şi apoi începe groaza. ”
(Daniil Harms)

Argument

Cartea aceasta, stimate cititor, e 
scrisă în exclusivitate pentru 

Dumneata. Mă urmărea gîndul să aflu 
cît mai multe despre foametea din Basa-
rabia anilor 1946-1947, foamete despre 
care oamenii vorbeau rar şi în şoaptă.

Dacă universul se răsfrînge într-o 
picătură de rouă, mi-am zis, şi foametea 
aceea groaznică poate fi înţeleasă şi sim-
ţită prin lacrima unei aşezări omeneşti, 
a satului meu - Antoneşti. Am îndrăz-
nit să fiu purtătorul de cuvînt al consă-
tenilor şi am pornit la drum. Le-am răs-
colit amintirile ani în şir şi n-am întîlnit 
nici un nepăsător în calea mea. Conver-
saţiile noastre au avut loc şi în casele lor, 
şi în casa mea, şi în casa părinţilor mei, 
şi la şcoală, şi în lăcaşul primăriei, şi în 
coliba paznicului, şi pe malul iazului, şi 
în câmp, şi în centrul satului.

Au trecut ani de la foamete, dar con-
sătenilor nu li s-a potolit durerea. Ei nu 
se sfiesc cînd li se împăinjenesc ochii 
sau cînd le tremură vocea. Uneori eram 
ispitit să cred că le iau o parte din pova-
ră, din durere, că îi ajut într-un fel.

Ei sunt copiii războiului şi ai foame-
tei, sunt cei care au avut tăria, curajul 
şi norocul să înfrunte acel coşmar şi să 
rămînă oameni. De la ei am avea încă 
multe de învăţat, dacă timpul nu le-ar 
fi duşman. Ei nu acuză, ci povestesc. Să 
ne aşezăm la umbra amintirilor şi să-i 
ascultăm.

Alexei VAKULOVSKI (3 octom-
brie 1949, satul Antoneşti, R. Moldova, 
URSS - 19 mai 2006, satul Antoneşti, 
judeţul Ştefan Vodă, R. Moldova).

Considerat un fel de cap de lance 
de colegii săi de generaţie, Alexei VA-
KULOVSKI n-a debutat în timpul 
comunismului pentru că a refuzat să 
scrie textul „de serviciu”, obligatoriu 
în acea perioadă în URSS. Avea car-

tea gata, la editură, dar aşa şi n-a mai 
fost publicată, iar el s-a întors acasă, 
deşi i s-a propus să rămînă ca lector la 
Universitatea de Stat din Chişinău, pe 
care a absolvit-o în 1972. Din 1972, 
cînd i se naşte primul copil, Mihail, 
a fost profesor de limbă şi literatură 
română, ca şi soţia sa, Sofia, colegă de 
facultate. În 1978 se naşte celălalt co-
pil al său, Alexandru. Şi Alexandru şi 
Mihail Vakulovski sînt scriitori, Ale-
xandru a absolvit Universitatea „Ba-
bes Bolyai” din Cluj-Napoca, Mihai - 
doctoratul la Universitatea Bucureşti. 
A publicat eseu, critică literară, ver-
suri şi proză umoristică în majoritatea 
revistelor din R. Moldova. A debutat 
-underground - abia în 2005, la Bibli-
oteca Tiuk! ( HYPERLINK http://
www. tiuk. reea. net www. tiuk. reea. 
net), cu volumul de proză scurtă „Tan-
curi pentru 9 mai”.

„În gura foametei” este o carte cu o 
istorie dramatică şi ciudată. Volumul 
cuprinde interviuri cu supravieţuitorii 
foametei de după cel de-al doilea răz-
boi mondial, toăi din satul de baştină 
al scriitorului. Alexei VAKULOVSKI 
povestea cum seara se înţelegea cu vre-
un „moşneguţ de-al meu” să facă a doua 
zi interviul, dar omul nu mai venea. 
„Moşneguţul meu” murise - asta era 
explicaţia. După ce cartea a fost gata, 
cu coperte cu tot, a fost cerută de cele 
mai mari edituri din România, înainta-
tă de instituţii serioase, cum e IRIR, de 
exemplu, dar de fiecare dată se întîmpla 
ceva şi volumul nu mai era editat.

„O să mor şi n-o să văd cartea asta 
publicată”, a zis Alexei VAKULOVSKI 
şi. . . chiar aşa s-a şi întîmplat.

Nota bio-bibliografică a fost redactată, 
la cererea mea, de unul din fiii lui Alexei, 
Mihail Vakulovski.

Prilej pentru a omagia scrisul şi viaţa 
lui Alexei Vakulovski.

P. G.

„Prăjeam cîte un pumn 
de grâu şi ne părea ca 

mâncam covrigi”
Ludmila Bacalov (n. 1922)

„Am vândut toate hainele în 
timpul foametei. Câte am 

avut mai bune, le-am vândut. Se ducea 
bărbatul meu în Polonia şi le schimba pe 
cartofi, pe grâu, pe secară - ce găsea. Am 
dat şi toate covoarele pe care le-am avut 
şi le-am mâncat atunci, cu foametea. În 
primăvară, ultima dată s-a dus Anton în 
Polonia şi a adus macuc. Puneam păpuşo-
ii la deal cu hîrleţul. Puneam un grăunte 
în pământ şi unul în gură. Era foamete. 
Aşa am ieşit din foamete, cu macucul cela. 
Aveam şi vacă, dar nu prea aveam cu ce 
o hrăni. Şi-n primăvară a dus-o mama la 
bitul Filip, la baltă, şi acolo păştea, că ie-
şise iarba. Iarna am hrănit-o cu ciocleji, 
am avut oleaca, şi cu stuf verde - tot din 

baltă îl adusesem. În timpul foametei nici 
nu coceam pâine, uitasem cum se coace 
pâinea. Prăjeam cîte un pumn de grâu şi 
ne părea ca mâncam covrigi şi ne miram 
cum înainte de foamete nici nu ne-a venit 
prin cap să mâncam grâu prajit. Nu şti-
am ca-i aşa de bun.

„Din făina de papură şi o boaghe de fă-
ina de grâu făceam geandra, un fel de plă-
mădeală pe care o fierbeam şi o mâncam. 
Pâine nu aveam din ce face. Mâncam car-
tofi cu lapte. Muşcam din cartof şi sorbeam 
o înghiţitură de lapte, era bună mâncarea, 
nemaipomenit de bună, aşa ni se părea.

„Odată a făcut mama mămăligă şi am 
oprit din ea şi pentru băieţi, pentru Va-
lentin şi Gică, căci pe ei îi aveam atunci, 
să mănânce când s-or întoarce la amiază 
de la şcoală. Dar a intrat un ţigan în casă, 
a văzut mămăliga pe soba, a întins mâna 
şi a luat-o. Mama i-a ieşit în cale şi i-a zis:

„- N-o lua pe toată, lasă şi băieţilor 
mei o bucată.

„Aşa şi au făcut: au împărţit bucata de 
mămăligă. Omul acela a mâncat bucata 
sa, apoi a ieşit din casă. Mai târziu a mu-
rit şi el, dar mama era mulţumită că şi-a 
făcut atunci pomană cu el, nu i-a luat mă-
măliga de la gura, i-a dat şi lui o bucată.

„Odată o femeie mi-a spus:
„- Am tăiat mîţa si am mîncat-o. Nu 

mai aveam nimic pe lângă casă şi am ho-
tărît sa ne ducem în Polonia, poate găsim 
acolo ceva de-ale gurii, poate nu murim. 
S-au dus şi n-au mai revenit în sat. Ori 
au ramas acolo să trăiască, ori au murit. 
Nimeni nu ştie nimic despre ei. Se spune 
despre unii oameni ca le-a venit numai 
vestea, dar familiei despre care vă poves-
tesc nici vestea nu i-a venit.

„Să nu credeţi ca pe cei ce plecau în 
Polonia îi aşteptau câinii cu colaci în 
coadă. Nici în Polonia aceea, unde o fi 
fiind ea, nu era rai, îmi spunea bărbatul. 
Uneori aduceau ceva pâine, iar alteori 
veneau sărmanii oameni, cei ce plecau 
acolo, cu mâna goala. Şi Anton al meu 
s-a întors acasa o dată cu mâinile în bu-
zunare, că i-a tras din tren sacul cu car-
tofi, pe care-i adunase acolo. Cu căngile 
i l-au tras. Trenul mergea prin păduri, 
oamenii răi îi ieşeau înainte, aruncau 
căngi de fier legate cu funii, căngile se 
înfigeau în saci şi săracul om rămânea 
fără mâncare. S-or fi înfipt căngile şi-n 
oameni, nu zic ba. Multe se întâmplau 
pe drumuri: mureau, îi ucideau, îi arun-
cau din trenuri - Doamne fereşte! Chiar 
eu am văzut o femeie fără picioare - i le 
tăiase trenul.

„Noi ne duceam la lucru zi de zi şi 
mai puneam prin buzunare câte o mână 
de grâu. Rareori luam, că ne temeam. Iar 
odată când ne-am întors de la lucru am 
văzut pe masa din casa noastră o moviliţă 
de grâu pe care noi n-o adusesem. Şi i-am 
întrebat pe băieţi:

„- De unde-i grâul?
„- Au trecut nişte căruţe cu grâu pe lân-

ga casa noastră şi am luat noi din ele câte o 
cutie, cât am putut, mi-au răspuns ei.

„Atunci am râşnit grăunţele acelea şi 
am făcut pâine. Pâine adevărată. Dar în 
rest mâncam mai des geandră, turte din 
papură, mai rar mămăligă. Da. Am avut 
noroc de vacă. Ea ne-a scos din foamete. 
O ruda de-a noastră, Fanasia, avea un 
băieţel, Costică, dar nu avea cu ce-l hrăni. 
Ca sa nu moară de foame, lucra pe la oa-
meni şi ei o răsplăteau cu ce aveau. Venea 
şi pe la noi. Îi dam din puţinul nostru, că 
ne era rudă. A ieşit şi ea din foamete. Ba-
dea Mihail, fratele ei, era la puşcărie şi 
ea se ducea să-l vadă. Când se ducea la 
dânsul, trecea pe la noi şi zicea:

„- Mai dă-mi, Liusea, ce mai ai de 
mâncare, să-i duc şi lui Mihail, că-i suflet 
şi el. Îi dam. Că îmi era jele. Îi dam. Ce? 
L-au închis pe Mihail, fiindcă nu împlini-
se postavca la grâu. Cinci ani i-au dat. Aşa 
era. N-a avut de unde lua grâu şi a suferit.

„Tatăl lui Anton, adica socru-meu, 
repara moara. Avea şi nişte oameni care 
lucrau la dânsul. Îi trebuiau nişte piese la 
moara aceea şi le-a adus de la oraş. Închi-
nase, cum se vede, puţin vin şi s-a culcat 
mai devreme, iar oamenii care lucrau la 
dânsul şi feciorii lui încă stăteau la masa. 
Cinci feciori avea. Şi au auzit pe cineva 
strigînd de la uliţă:

„- Ţine-ţi câinii, ca să intrăm în casă.
„Ei au crezut ca-i şeful de post şi au 

potolit câinii. Că şeful de post trecea des 
pe la casa socrului meu, trecea şi contro-
la. Erau vreo cinci străini cei ce au intrat. 
Au năvălit în casă şi cereau bani, pâine, 
îi ameninţau pe cei din casă cu puştile. 
Feciorul cel mai mare al socrului meu, 
fratele lui Anton, s-a repezit la hoţi să le 
ia puştile, iar bandiţii au stins luminile şi 
au început să tragă. Oamenii străini, care 
lucrau la moară, au fugit, iar o fată, din 
cele care erau la moară, l-a trezit pe socru-
meu spunîndu-i:

„- Scoală, moş Gheorghe, ca au intrat 
nişte bandiţi să vă fure. Vă pradă.

„Iese socru-meu afară, vroia să fugă, 
dar l-au ajuns bandiţii şi l-au împuşcat. 
Şi pe feciorul lui l-au împuşcat. Abia veni-
se din armată. Au cotrobăit bandiţii prin 
beci, prin casă, au luat tot ce au găsit. Şi în 
locul celor furate au lăsat doi morţi. Oa-
menii legii nu i-au mai găsit pe bandiţi. 
N-au aflat cine au fost ei. Casa socrului 
meu era în baltă.

„În timpul foametei l-au ucis şi pe Filip 
Meşteşug, un neam de-al nostru. El trăia 
la gradină. A fugit acolo, că se temea să 
nu-l ieie la Sibir. Se gândea ca nu l-or găsi 
la gradina. Acolo îşi ridicase casă şi trăia 
în singurătate. Într-o seară aude pe cineva 
bătînd la fereastră şi strigînd:

„- Moş Filip! Moş Filip! Dă-ne voie să 
intrăm, că ne prăpădim. Îngheţăm de frig. 
Viscoleşte şi nu putem ajunge acasă.

„Era noaptea. El dormea. S-a trezit 
din somn şi i-a primit în casă ca pe nişte 
oameni buni. Cu bunăvoinţă i-a primit. 

Avea o turtă pe masă moşul şi i-a hrănit 
pe oaspeţii nepoftiţi cu turta aceea. Au 
mâncat şi s-au culcat. Iar străinii ce s-au 
gândit? Să-l ucidă şi să-i ia vaca; avea 
moşul o văcuţă la casă. Cu drugul de fier 
cu care priponea uşa i-au tras moşului 
în cap şi l-au ucis. I-au luat vaca, au tă-
iat-o şi au mâncat-o, dar nu le-a fost de 
folos omorul cela, i-au prins şi i-au dus 
la puşcărie pe ucigaşi. Dar n-au stat ei 
mult în puşcărie. Un an şi jumătate au 
stat. I-au iertat, cred, ca era foamete şi 
au socotit ca li s-a întunecat mintea de 
foame. Foametea era ucigaşă, nu oame-
nii. Dar eu mă intreb: aşa să fie? Ce, 
toţi au omorît oameni? A fost moşul 
avan, nu zic ba, dar harnic era. A fost 
şi primar cândva. A fost om cumseca-
de, şi nu prost. Gospodar a fost. Avea 
pământ mult, dar îl lucra impreună cu 
băieţii lui. Avea trei feciori moşul. Înăi-
mea oameni numai la treierat. Cine ştie 
dacă cei ce l-au ucis nu din ură faţă de 
dânsul l-au ucis. Cine ştie… Foametea a 
nivelat totul. Şi i-a iertat.

„Tare îmi plăcea în timpul foametei să 
mănânc floare de salcâm fiartă în lapte. 
Când începuse să se coacă orzul, băieţii 
mei îl luau în mâini şi îl sugeau. Când 
orzul abia da în frupt. Semănasem orz în 
harman. Că nouă ajutor în timpul foame-
tei nu ne-au dat. Nimic nu ne-au dat. Cei 
de la sovietul sătesc dădeau cui vroiau ei. 
Nouă numai de semănat ne-au dat olea-
că, în 1947, primăvara. Norocul nostru a 
fost ca Anton a avut putere şi aducea pâi-
ne din Polonia. Şi vaca ne-a salvat. Fără 
vacă nu ştiu ce aveam să păţim atunci, în 
timpul foametei. Dar am trecut-o şi pe 
asta. Omul harnic e rezistent, putere să 
ai. Şi oleacă de noroc.”

„Greu a fost, dar eram 
tînără…”

Cristina Prisac (1910)

În timpul foametei lumea se pornea unde 
o duceau ochii după mîncare. Se duceau 

şi femeile. I-am spus şi eu bărbatului meu:
- Mă duc şi eu în străinătate după 

pîine ori după ce-oi găsi. Fă-mi nişte 
opinci, i-am zis, că-i mai uşor de umblat 
în opinci, dar Tudose nu m-a lăsat şi nu 
m-am dus.

S-a dus el şi a adus cartofi îngheţaţi. 
Mai des trecea Nistrul în căutarea pîinii. 
Of, Doamne, greu a mai fost! Eram năcă-
jită tare. Şi amu-s năcăjită, că nu aud, că 
nu văd… În timpul foametei eu tot aici 
trăiam, în casa asta de lîngă ţintirim. Şi 
vedeam cum îi îngropau pe oameni. Îi 
puneau pe mai mulţi într-o groapă. Într-
un mormînt îmi pare că-s şapte. O femeie 
vine la mine de ziuă şi-i dau o bucăţică 
de pîine, cum era atunci, iar a doua zi au 
adus-o la ţintirim moartă. Eu m-am spe-
riat şi le ziceam:

- Oameni buni, n-o îngropaţi că ea 
e încă vie! Ei au tăcut şi i-au dat ţărînă 
deasupra. Au fost nevoi grele şi înainte. 

Şi amu îs nevoi grele, că nu pot umbla, 
nu pot face nimic şi tot mi-i greu. Şi 
iaca… Din mahala noastră a murit ba-
dea Carp Gaidău, trăia la colţ, ia acolo. 
L-au adus şi l-au îngropat peste altul. 
Dacă era foamete, nevoi… Nu dove-
dea lumea. Şi Tania îi îngropată aici…
Şi badea Fedosca îi îngropat aici… Cu 
foametea am trăit tot într-o groază. Că 
furau de Doamne fereşte! Şi cîini furau. 
Eu Tineam vacă atunci. Aveam şi oi. 
Încuiam vaca iaca aici în tindă, iar pe 
oi le încuiam în camera cealaltă. Mă 
temeam să nu ni le fure. Greu a fost, 
dar eram tînără. Şi puteam lucra. Mă 
puteam duce unde vroiam, aduceam şi 
pentru vite mîncare. Da amu…

- Mai bine era atunci?
- Clar că mai bine, că puteam umbla 

la fugă, puteam munci. Da’ amu – cu 
băţul. Şi nici cu băţul nu pot duce nimic 
în mîini… dacă nu pot, nu pot. Da ştii 
că în timpul foametei am făcut şi plăcin-
teă Zău. Le coceam pe fundul sobei, să 
nu vadă nimeni. Că dacă vedea cineva, 
se repezea să le mănînce. Dădeau buzna 
peste om. Odată curăţam cartofi, ca amu 
(Mătuşa Cristina are 91 de ani, dar în 
timpul convorbirii noastre nu-şi permite 
să piardă timpul în zadar: îşi pregăteşte 
dejunul. Trăieşte într-o curte cu feciorul, 
dar, cum se vede, mîncarea gătită cu mîi-
nile dumneaei îi pare mai gustoasă. O fi, 
deşi îmi pare că pur şi simplu nu-s învăţa-
te mîinile acestea să stea fără lucru. ) Şi a 
intrat unul, a luat cojile de cartofi, le-a dus 
la gură şi le-a mîncat.

- Ce faci, măi? L-am întrebat eu speri-
ată, iar el mi-a răspuns:

- Mi-i a mînca. Şi a mîncat el, a 
mîncat şi apoi s-a dus. După întîmpla-
rea aceea ţineam totul încuiat. Multă 
vreme umblam cu cheile în buzunar. 
Mă temeam. Era una Fanasia. Nu ştiu 
cum i-i numele. Iaca am uitat. Cel de 
fată e Meşteşug. Apoi ea, dacă venea 
la mine, se ducea şi-n magaz şi unde 
nimerea. Căuta mîncare. Lua tot ce-i 
cădea în mînă. Ce să-ţi mai spun? Fă-
ceam şi şezători. Da, şi-n timpul foa-
metei. Că aveam şi cînepă, şi lînă: tor-
ceam. Alergam pe atunci. Cît puteam 
alerga, alergam. Da’era mai bine ca 
amu. Că amu tare-i greu. Da atunci 
ascundeam pîinea prin blidar, prin… 
căci dacă intra cineva, umbla ca pîrjo-
lul după pîine. Şi ziceam:

- Ce cauţi, măi?
- Mi-i a mînca. Le era a mînca. Parcă 

nouă nu ne era a mînca. Unii mai aveau 
cîte ceva, iar alţii nu aveau nimic. Că în 
vara aceea n-a crescut pîinea. Am semă-
nat şi noi o deseatină cu grîu, dar au ie-
şit mai mult tîrtani. Am tras greutăţi şi 
atunci. Dar am ieşit din nevoi. Da amu 
iaca, merg în băţ… De foamete scapi. De 
toate nevoile scapi.

Dacă eşti tînăr. Şi voinic.
Numai bătrîneţele nu te iartă.

„În timpul foametei oamenii 
nu vorbeau între ei”

Istina (n. 1919) şi Nicolae Coreţchi (n. 1921)

„Istina Coreţchi: În 1945 ne-am 
însurat cu Colea, iar în 1946 

nu s-a facut pâinea. Semănasem noi, 
dar n-a crescut nici păpuşoiul, nici grâ-
ul. Am smuls spicele şi cioclejii cu mâi-
nile. Aveau unde şi unde câte un grăun-
te. Atunci l-am născut pe Timofei, iar 
Colea s-a dus în Polonia dupa mâncare. 
Asa ziceau atunci, ca se duceau în Polo-
nia, dar de fapt se duceau în Ucraina. A 
adus Colea oleacă de fasole, puţină se-
cară, le-a lăsat acasă, a mai luat haine, 
ţoluri, ce mai aveam, şi a plecat iarăşi în 
Polonia ceea. A adus cartofi, dar înghe-
ţaţi. Că ei nu călătoreau în vagoane, se 
suiau pe acoperiş şi era vrăjmaş de frig 
acolo. Ce eram să facem cu cartofii ceia? 
Trebuia noi să mâncăm şi să mai schim-
băm pe fân pentru vacă, că aveam o vă-
cuţă pe care o ţineam în casă cu noi. Ca 
să nu îngheţe ori să nu ne-o fure cineva. 
Aşa am iernat până în primăvară. În 
primăvară ne dădeau câte o bucăţică de 
pâine şi ieşeam pe deal la lucru. Am pus 
păpuşoii cu sapa. Îl luam în braţe pe Ti-
mofei, puneam sapa în spinare şi cu un 
şip de lapte lucram toată ziua. Puneam 
copilul jos şi făceam cuiburi în pământ 
nearat. „Ne-am ţinut sufletul, că dacă 
stăteam acasă, muream. Mai des rămâ-
nea acasă mama cu băiatul. Când ve-
neam de la lucru, ei ne aşteptau la colţul 
casei. Le aduceam şi lor câte o farâmă-
tură de pâine. În 1947 ploua, era cald şi 
ce am pus în pământ - totul a ieşit şi era 
aşa de frumos… Toamna am scăpat de 
foame. Ne era mai uşor. Lapte aveam. 
Pâine aveam. Ce ne mai trebuia? Am ie-
şit cu zile, dar prin grele zile am trecut. 
Poate de atâta şi-a betejit Timofei sto-
macul, că de mititel a fost chinuit. Lapte 
aveam, dar altceva… Greu a fost. Nici 
pe urmă, când am intrat în colhoz, nu 
ne-a fost uşor. Abia prin 1957 am ţi-
nut un ban în mâna, iar până atunci ne 
mulţumeam cu te miri ce.

„Eu scoici n-am prea mâncat. Am în-
cercat o dată, m-am îmbol-năvit şi n-am 
mai pus scoică-n gura. Vaca ne-a scos din 
nevoi. Că nici papură, nici ciocleji nu pu-
team mânca. Am mai ţinut în iarna ceea o 
oaie şi o găină. Asta ne era toata gospodă-
ria. Atâta aveam. Le dam în casa, încuiam 
uşa şi nu ni le-au furat. Am ieşit la iarbă 
verde cu vaca şi cu găina, iar oaia a ieşit o 
dată din ogradă şi n-am mai văzut-o.

„Mâncam şi buruiene. Le ameste-
cam cu lapte, le presuram cu o mână 
de bulgur şi mâncam. Azi şi vitelor le 
dăm mâncare mai buna, dar atunci… 
Atunci în Purcari nişte femei au mân-
cat doi copii. Rămăseseră copiii fără 
părinţi: pe tatăl lor l-au dus la puşcă-
rie, iar mama le-a murit de foame. Fe-
meile celea au chemat copiii la dânsele 
şi i-au mâncat. Le-au găsit mai târziu 
capetele şi ce a mai rămas din ei. Pe 

femei le-au dus la puşcărie. Doamne fe-
reşte… Noi am gustat carne de cal. Ni 
s-a părut bună.

„În timpul foametei oamenii nu vor-
beau între ei. Se uitau unul la altul şi 
mergeau mai departe, dacă nu zăreau în 
mâna cuiva ceva de mâncare. Abia când 
începuse să apară pâinea s-a inviorat lu-
mea. Oamenii au început a râde, a glumi.

„Colea a venit odată cu cartofi din 
Polonia prin Nezavertailovka. Ne-a 
poruncit prin nişte oameni să-l întâm-
pinam. Ne-am dus, am trecut Nistrul şi 
am luat toţi câte un tobultoc de cartofi 
în spate. Dar erau îngheţaţi cartofii ceia. 
Aşa i-am mâncat. Ce era să facem? Co-
lea de trei ori a fost dupa hrană. Primă-
vara aşteptam să fete vaca şi nu-l lăsam 
sa plece, dar el mi-a spus ca s-a înţeles 
cu un om de acolo să-i ducă nişte cârli-
ge. A luat un sac de cârlige şi s-a pornit. 
S-a suit în tren, iar acolo au năvălit niş-
te bandiţi cu cuţitele şi i-au luat sacul. 
Credeau, pe semne, ca-n sac e zestre. Să 
fi ştiut ca-s nişte beţişoare de viţă-de-vie 
nu le mai luau cât lumea. Dar aşa… 
Colea s-a dezbrăcat de izmene (erau noi-
nouţe) şi le-a schimbat pe cartofi. Aşa a 
venit acasă: cu vreo zece kilograme de 
cartofi în spinare şi cu pielea în panta-
loni. Apoi s-a îmbolnăvit şi a zăcut vreo 
lună de zile. Era slab şi nici nu putea 
vorbi la un timp. Credeam că-i gata, nu 
se mai ridică din pat. Se speriase, cum 
se vede. Văzuse moartea cu ochii. Hoţii 
ceia puneau cuţitul în pieptul omului, 
îi luau sacul şi-l aruncau din tren, apoi 
săreau şi ei, că mergea încet trenul prin 
locurile celea; aveau, cum se vede, legă-
tura cu maşiniştii. Prin multe am trecut 
noi, dar am avut zile şi am ajuns azi la 
80 de ani. Azi alte griji avem.

„Nicolae Coreţchi: Da, de trei ori 
am fost în Polonia. Ne suiam ori pe aco-
perişul vagonului, ori ne îngropam în 
cărbuni. Ca să nu îngheţăm. Îngropam 
şi sacii în cărbuni, că prin păduri ieşeau 
tâlharii cu căngile, le legau cu funii de 
copaci şi le azvârleau în noi. Trăgeau ce 
le cădea: om, sac - nu se uitau. Eu m-am 
înţeles cu un om să-i duc nişte cârlige. Ne 
ştia limba omul acela. M-am pornit cu 
un sac de cârlige, dar mi le-au furat. Tre-
buia să nu le pun în sac. Dar când ai s-o 
tragi - o tragi. Dar tot am ajuns la omul 
cu care m-am înţeles. Am lucrat puţin 
timp la el şi m-am pornit spre casă. Dacă 
mai stăteam acolo vreo trei zile, Timofei 
avea sa moară. Nu aveau nimic de mân-
care. Vaca înca nu ne fătase, iar pâinea 
se terminase toată. Era greu de noi, dar 
am adus citeva kilograme de cartofi şi ne-
am ţinut în viaţă. Da.

„Istina Coreţchi: Când ne-a fătat 
vaca, am scăpat de grija cea mare. Nu mă 
mai temeam ca o să-mi moară copilul. El 
trăia cu mult mai bine ca noi. Măcar gri-
ja hranei nu avea. Venise atunci la noi un 
cumnat din Olăneşti, s-a uitat cum trăim, 
iar când s-a dus acasă i-a spus surorii mele:
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„- Ei n-au cu ce trăi, dar cresc un băiat 
gros şi voinic!

Cu lapte l-am ţinut. Noi cu lapte nu-
mai ne păzeam sufletul, iar pentru baiat 
era o hrană bună laptele.

„Nicolae Coreţchi: Eu şi cu tata am 
fost în Polonia, şi cu mama am fost. Mai 
des aduceam de acolo secară şi cartofi. 
Chinuri. Ca alde tata trăiau greu. Aveau 
mulţi copii, dar nu aveau vacă. Nu era ba-
trân tata, dacă împlinise vreo 45 de ani, 
dar îl aşteptau acasă o mulţime de guri; 
trebuia să le hrăneasca. Eu eram cel mai 
mare, eram însurat în timpul foametei. 
Alde tata au trăiit mai mult cu papură, 
cu scoici, cu ciocleji, cu beţe de răsărită, cu 
ierburi, dar i-au ţinut pe toţi ai noştri vii, 
n-a murit nimeni. Azi toţi îs gospodari, 
la locul lor.

„Istina Coreţchi: Atunci nu aveam 
nici chibrituri. Dacă vedeam că la vreo 
casă iese fum, ne duceam cu o cutie, îm-
prumutam jăratic şi aprindeam lemnele 
din soba noastră. Nici săpun nu era. Pu-
neam nişte cenuşă în apă, o fierbeam, fa-
ceam leşie şi ne spălam ori spălam hainele 
cu leşia ceea. Nu era nici sare, nu era ni-
mic. Aşa am trăit câţiva ani. Apoi au în-
ceput să aducă prin magazine şi săpun, şi 
sare, şi chibrituri. Puteam cumpăra câte o 
jumătate de săpun, dar era săpun, nu leşie.

„Să fi trăit tata, poate nu mai simţeam 
noi foametea. A fost un om gospodar tata, 
aveam pământ, aveam de toate, dar mun-
ceam ziua intreagă, iar în 1944 l-au ares-
tat ruşii pe tata şi l-au dus la închisoarea 
din Tighina. Cât a fost mama sănătoasă, 
se ducea la el cu mân-care, cu bani - cu 
ce avea. Dar a dat tifosul în noi, a zăcut 
mama, au zăcut surorile mele, am zăcut 
eu şi a rămas tata singur în puşcaria ceea. 
Cine ştie ce mânca, dacă mânca. Şi a murit 
de foame şi de păduchi, acolo, tata. M-am 
dus eu cu sora cea mai mare până la Ti-
ghina pe jos, că nu mergea nici o căruţă 
spre oraş, ne-am dus şi l-am găsit pe tata în 
morgă, am plătit şi l-am îngropat în Tighi-
na pe tata. În cimitirul ista de la marginea 
oraşului l-am îngropat, apoi ne-am întors 
acasă. O săptămână am mers încolo şi în-
coace. Acolo zace şi azi tata. Timofei îl che-
ma. Aşa am rămas numai cu mama, dar 
nu aveam casă, arsese în timpul războiului, 
şi trăiam la sora mea. Atunci l-am întâlnit 
pe moşneagul meu; acum e moşneag, dar 
atunci era un flăcău chipeş. Ne-am întâlnit 
şi ne-am luat. Trăim împreuna până azi. 
Cinci copii am crescut. Şi i-am dat la lege 
pe toţi. Au casele lor, au gospodăria lor, au 
copiii lor şi nu ne este ruşine de ei. Chiar ne 
mândrim cu dânşii. Numai foamete să nu 
fie. Foametea… Foametea poate n-ar fi ucis 
atâta lume dacă nu ne luau toată pâinea 
din casă. Munceam zi si noapte cu Colea, 
adunam pâinea, iar ei veneau şi ne-o luau. 
Nu dovedeai bine să hărmăneşti pâinea că 
veneau şi ţi-o luau toată, dacă nu dovedeai 
s-o ascunzi. „Mama avea câteva deseatine 
(1,20 ha) cu grâu, l-am strâns, l-am adus 
acasa, dar n-am dovedit sa-l suim în pod că 
au venit cei cu luatul şi ne-au poruncit să-l 

punem în căruţa lor. Mama a zis că grâul 
nu e al ei, ci al lui Colea. S-a gândit biata 
femeie ca nouă au să ne lase, ca le-a fi jele 
de tinereţea noastra. Ai găsit cui să le fie 
jele! Au luat tot grâul cela. Noi ascunsesem 
nişte pâine într-un poloboc. Au dat şi de ea, 
au luat-o, dar l-au târît cu ei şi pe Colea; 
l-au ţinut închis la Olăneşti trei luni de zile, 
apoi l-au eliberat, că nu era omul vinovat. 
Ei pe mama o ţineau de culac si cum auzea 
vreo veste rea, sireaca mama se ascundea 
ani la rând. Când i-au ridicat pe cei văzuţi 
ca culaci, mama se ascundea la noi, dar au 
găsit-o şi au luat-o, au închis-o, apoi i-au 
dat drumul acasă, că nu mai avea ea ni-
mic, numai sufletul; cu ce aveau să se pro-
copseasca de la ea? Să fi avut avere, poate o 
duceau în Siberia. Dar aşa a rămas acasa 
mama. A trăit la noi pâna a murit. Din 
spaima ceea i se trage şi moartea, căci a tras 
o frica mare, i s-a ridicat tensiunea şi a mu-
rit. Am tras noi mari greutăţi.

„Am muncit. Am muncit, cu călcâiele 
crăpate lucram, că nu prea aveam încălţa-
minte şi nici haine. În timpul războiului 
am ascuns tot ce aveam în vreo şapte lo-
curi. Şi în pod am ascuns o ladă, şi-n sarai 
am făcut o groapă, şi-n alte părţi. Dar a 
ars casa noastră şi a ars şi zestrea. Rămă-
sese ceva îngropat langa casă, dar a putre-
zit şi am ramas goi. Greu, greu am trăit.

„Iată am ajuns şi la bătrâneţe, dar tot 
goi suntem. Am adunat ani la rând bani, 
i-am dus la bancă, dar ni i-au furat şi pe 
aceia. În loc de o mie de ruble ne-au în-
tors un leu prăpădit. Batjocură. Că noi de 
moarte îi ţineam, nu pentru baluri. Dar 
ne-or îngropa copiii. Ce să facă? Or pune 
mână de la mână şi ne-or îngropa.

„Atunci, în timpul foametei, dacă nu 
aveam vaca, ne murea băiatul. Timofei e 
născut atunci, în 1946. Mama zicea:

„- Are să moară băiatul ista.
„- Şi ce dacă are să moară?, îi răspun-

deam. Şi eu o să mor. Toţi o să murim.
„Eram sătui de viaţă. Nu ne păsa de 

nimic. Vroiam să scăpăm mai repede de 
chinuri. Dar a început văcuţa noastră să 
deie lapte şi am început a prinde la pu-
teri. Ne-am salvat. Şi Colea venise din 
străini cu puţină pâine. Mare bucurie 
aveam atunci. Ţin minte cum odată, în 
sâmbăta Paştelui, am venit de la deal cu 
o mâna de grăunţe. Semănam atunci gră-
unţe de păpuşoi în pământ, dar şi la gură 
duceam. Erau pe câmp multe cutii de con-
serve goale rămase din timpul razboiului 
şi noi puneam grăunţele în cutiile celea şi 
le prăjeam la foc. Mâncare gustoasă. Dar 
le mâncam şi crude. Că nu erau otrăvite. 
Atunci, în sărbătoarea Paştelui, o mână 
de grăunţe am mâncat. Trebuia să trăim.

„Timofei Coreţchi (1946): Eu cu 
fătul vacii am ieşit din foamete, cum mi-
au povestit părinţii. Laptele m-a salvat şi 
astăzi putem sta de vorbă. Creşteam eu, 
creştea şi viţica ceea. Am ţinut-o la casă 
mai mult de zece ani, mi se pare. Eu o 
păşteam. Dar o dată am hrănit-o prea 
mult, s-a umflat vaca şi murea. Parinţii 

au fost nevoiţi s-o taie. Au tăiat-o şi au 
împărţit-o pe suflete, n-am prea înţeles 
noi multe din carnea ceea. A nimerit la 
stat. Dar până la nenorocirea ceea ea ne-a 
fost satul casei. Vreau să vă povestesc ceva 
şi despre bunica Maria. Dupa cum v-a 
spus mama, ea a trăit până la moarte cu 
noi. Eu lucram în Saratov, în Rusia. Mă 
pornisem după noroc în lume, iar buni-
ca nu putea muri fără să mă vadă. Tot-
deauna întreba dacă n-am venit eu acasă. 
Când m-am întors acasă, ea m-a văzut, a 
lăcrimat şi în aceeaşi zi a decedat. Se ţinea 
pe lumea asta bunica numai cu gândul să 
mă vadă. Când m-a zărit, nimic n-a mai 
reţinut-o pe pământ.

„Istina Coreţchi: Vă povesteam că în 
ziua de Paşti am mâncat numai o mână 
de grăunţe. Ne uitam unul la altul şi ne 
aminteam alte sărbători, dinaintea foa-
metei, când aveam ceva mai mult pe masă 
decât o mână de grăunţe. A venit atunci 
la noi o verişoara de-a mea şi ne-a adus 
o oala de lapte cald şi o hrincă de măligă. 
Asta ne-a fost masa de sărbători. I-am 
mulţumit, ne-am înfruptat din bunătăţi-
le aduse, iar dimineaţa am ieşit la lucru. 
Of, Doamne, Doamne. Mâncam păpuşoi 
cruzi, aveam dinţi sănătoşi atunci. Pă-
puşoiul e pâine, nu papură. Ne-am ţinut 
cum am putut, nu ne-a înghiţit foametea. 
Trăim şi azi împreună. Am avut zile, dar 
câţi au murit… Chiar un frate de-al ma-
mei, în 1947, s-a dus la cantină, a mâncat 
două porţii şi în doua zile a murit. După 
atâta post, era periculos şi să mănânci pe 
săturate. Nu rezista organismul.

„Nicolae Coreţchi: Lucram pe la oa-
meni când am fost în Polonia. Noi paiele 
le hărmăneam cu caii, dar ei le puneau în 
snopi şi acopereau casele cu ele. Trăia bine 
lumea acolo. Aveau cai, vaci, oi, căruţe. 
Ca şi noi înaintea foametei. Dar grâu n-
aveau. Îi intrebam de ce nu se face grâul 
la ei (şi ne răspundeau că nu dovedeşte 
să se pârguiască. Pământul lor e nisipos. 
Dar secara se făcea. Aveau multă secară. 
Şi mori aveau ca la noi. Am întâlnit acolo 
un moşneag de 110 ani. Era voinic încă. 
Fuma, bea rachiu din sfeclă de zahăr, su-
duia. Ştia limba noastră moşneagul. Fă-
cuse cândva armata la Cetatea Alba, mi 
se pare ca-n timpul lui Neculai. La noi a 
făcut armata. Trăiau oamenii. Foametea 
nu se lăsase peste dânşii. Dar n-a durat 
zece ani şi a început a veni polonezii ceea 
la noi dupa mâncare. Rămăseseră şi ei 
fără pâine. I-am ajutat. Cum altfel?”

(nr. 2 Tiuk 2001/2002)

„Chiar şi cel care avea 
puţină pâine era flămând 

văzînd atâta foamete în 
jur”

Grigore Moraru (1921)

„Seceta nu e un fenomen rar la noi 
în Moldova. Încă pe când învă-

ţam la Viişoara, prin anii 1935-1939, 
eram obligaţi să pregătim câte o conferin-

ţă pe diferite teme. Un profesor de-al nos-
tru, un neamţ cu liceul făcut la ruşi şi cu 
universitatea terminată în Germania, îmi 
porunci odată:

„- Tu ai să vorbeşti despre secetă!
Biblioteca şcolii din Viişoara era 

foarte bogată pentru acele timpuri, aşa 
ca am avut de unde aduna informaţii. 
Mă uimise atunci mai ales faptul că se-
ceta e un fenomen care se repeta dupa 
anumite perioade de timp. În unele ţări 
ea are loc la peste o sută de ani, în alte-
le peste patruzeci, iar la noi ea îşi arată 
colţii din trei în trei ani. Vă daţi seama? 
Din trei in trei ani! Şi în anii 1945-
1946 a fost mare secetă la noi, dar ie-
şeam, poate cumva, din nevoi, dacă nu 
ne lua statul toată pâinea. Noi doar am 
fost în zona frontului. Pământul răma-
se nelucrat şi, totuşi, n-am fost scutiţi 
de impozite. Ne-au luat toată pâinea 
fără nici o cruţare. Rânjind ne-au lu-
at-o. Ne-au măturat podurile. În acea 
vreme cruntă a murit cam jumătate din 
populaţia satului nostru. Mânca lumea 
steje, ciurlani, papură, miez din beţe de 
răsărită, ciocălăie… Turtele făcute din 
făină de papură ni se păreau tot aşa de 
bune ca cele coapte din făină de grâu. 
Scoicile pe care le adunam din Nistru ni 
se păreau de frupt, iar peştele era ceva 
ieşit din comun, era ceva extraordinar. 
Oamenii care aveau o vacă la casă se so-
coteau foarte bogaţi. Aşa şi era. Laptele 
i-a scos pe mulţi din foamete. Aceia care 
au avut vaci n-au murit. Pe atunci me-
dicii ne recomandau să mâncam chiar 
cioroi şi guzgani. Numai să ne salvăm 
cumva. Mânca lumea grăunţe măcinate 
fără a le prepara în vreun mod oareca-
re. Chiar şi cel care avea puţină pâine 
era flămând văzînd atâta foamete în jur. 
Pînă în 1946 nimeni la noi în sat nu 
mânca carne de cal, iar în timpul foa-
metei au dispărut aproape toţi caii. I-au 
mâncat. După foamete oamenii cu hâr-
leţul puneau păpuşoii în pământ. Săpau 
pământul tot cu hârleţul. Nu avea cine 
trage plugul. Mâncau unii şi câini. Ţe-
nea B. , bunăoara, şi fraţii lui rămăsese-
ră fără părinţi. Ca să supravieţuiască, 
au mâncat câinele.

„Murea lumea. La înmormântare îi 
mobilizau pe cei mai sănătoşi şi mai voini-
ci. Mai des îl vedeam pe moş Ivănaş Spă-
taru cărînd morţii cu căruţa ori cu sania.

„Lucruri straşnice se înfăptuiau 
atunci. Căci ce poate fi mai îngrozitor 
decât sacrificarea copiilor? Un bărbat din 
Palanca, ori din Tudora, simţi lângă o 
casă miros de carne prăjită. Intră şi văzu 
cum unul cu minţile pierdute împinse-
se un copil în cuptor şi se pregătea să-l 
mănânce. În satul nostru parcă n-au fost 
asemenea cazuri, deşi oamenii se umflau 
de foame şi se stingeau zilnic. Va puteţi 
închipui un sat în care nu se aude cântat 
de cocoş? Straniu, nu?

„Aşa erau Antoneştii noştri în timpul 
foametei.

„Totuşi lumea a supravieţuit. Mă gân-
desc uneori că i-a ajutat şi simţul umoru-
lui, deşi de multe ori era cam negru acest 
umor. Mă rog, şi timpurile erau de aceeaşi 
culoare. Era un dascăl la noi, unul Mihail 
Ivanovici. Slăbise extraordinar. Avea un 
cartuz mare şi părea un copil la înfăţişare. 
Trupul i se făcuse ca un chibrit. L-au vă-
zut rupînd şi mâncînd ciurlani, iar unul 
mai din neamul lui Păcală nu se putu re-
ţine şi-l întrebă:

„- Ăştia ţi-s colacii, sfinţia ta?
„Mai erau în sat câţiva fraţi muzi-

canţi. Ţin minte numai că pe unul îl che-
ma Anton, iar pe altul Ştefănică, o lume 
îi ştia, la multe nunţi şi cumetrìi au făcut 
veselie. Şi iată ca unul din ei moare (nu-
i ştiu numele) şi l-au îngropat cu tot cu 
trombon. Au mai adus la groapă câteva 
trupuri şi un gropar a fost de părere să-i ia 
instrumentul, dar l-au oprit ceilalţi:

„- Lasă-l, bre: cu ce-o să cânte pe lu-
mea ceea?

„Cine ştie… Poate simţul umorului e 
artileria noastră grea.

„Dar oamenii nu aşteptau numai 
mana cerească. Ei acţionau. Se luptau 
pentru viaţă. Se duceau în diferite oraşe 
ca să schimbe pe mâncare tot ce aveau 
prin casă, iarna aceea a fost împotriva 
poporului. Era foarte geroasă. Ca să nu 
îngheţe cartofii ce le puteau salva viaţa 
celor apropiaţi, oamenii umpleau sacul 
cu tuberculi, udau alt sac, mai mare, cu 
apă şi-l îmbrăcau [îl trăgeau] peste cel 
plin. Cel ud îngheţa şi păstra producţia o 
perioada mai lungă de timp. Ucrainenii 
se cruceau când vedeau aşa „frigider”. Zi-
ceau ca la asemenea „pivniţe” nici nu s-au 
gândit. Inventau oamenii diferite lucruri, 
unul mai ingenios ca altul, numai ca sa 
poată supravieţui copiii lor şi ei. Numai 
cei ingenioşi şi puternici au ieşit din foa-
mete. Restul au pierit, i-au dus cu zile în 
pământ.

„A fost foamete. O foamete cruntă si rea. 
Dacă nu ne-ar fi măturat podurile, n-ar fi 
murit nici un om. Fiindcă, după cum v-am 
spus, oamenii noştri sunt deprinşi cu sece-
tele şi ştiu a le învinge. Dar ne-au luat toată 
pâinea din casa. Ne-au măturat podurile. 
Ne-au lăsat cu dinţii la stele…”

„Nu m-au iertat”
Andrei Moraru (1928)

Prin 1946 mulţi oameni rămăse-
seră fără vite. Unora le muriseră, 

iar alţii tăiaseră vacile, caii, oile. Pămîntul 
n-a fost lucrat gospodăreşte în timpul ace-
la, fiindcă puţini bărbaţi erau în sat. Şi 
se abătu pe capul oamenilor o lege neagră 
care cerea să fie predată statului o cantita-
te mare de cereale. În fondul armatei so-
vietice. Şi încă în diferite fonduri. Au mă-
turat podurile, apoi, cînd oamenii treie-
rau, împuterniciţii de la raion stau alături 
şi rechiziţionau cu forţa pîinea. Dobitocii.

Am rămas atunci fără pîine…

Mai ascundeau oamenii cîte ceva, dar 
mulţi au pătimit pentru aceasta. Lui moş 
Arion Malancea, ca să vorbim la concret, 
i-au găsit pîinea ascunsă între doi pereţi 
special zidiţi astfel şi l-au numit duşman 
al poporului, l-au judecat şi l-au dus în 
Siberia pe cinci ani. Pe soţia sa au ţinut-
o cîteva luni în Tighina şi au eliberat-o, 
fiindcă era cam trecută de ani. Cazuri de 
acestea au mai fost.

Prin 1946 a bîntuit o secetă mare. 
Orăşenii o mai duceau cum o duceau, de 
bine de rău, dar ţăranii noştri… Vai de 
capul lor, adică vai de capul nostru. Înce-
pu lumea să moară de foame. Bîntuia şi 
tifosul. Spre toamnă ne pornirăm în Polo-
nia, adică în Ucraina Apuseană. Duceam 
ţoluri, covoare, haine, lînă, pielicele şi le 
schimbam pe grîu, pe cartofi, pe secară…

Am încercat şi eu norocul în aşa-zisa 
Polonie cu viitorul meu nănaş, Troşin Ba-
naru. Căci tata, aflînd că acesta se duce 
după pîine, îmi zise:

- Du-te şi tu, Andrei.
Mi-au pus în sac patru pielicele de 

ied, un polog şi ne-am pornit pe jos, 
apostoliceşte. O zi am mers pînă la gara 
feroviară din Căuşeni. N-aveam bani. 
Nimic. Îmi şuiera prin buzunare. Dar 
m-am urcat la început într-un marfar 
şi am ajuns iepureşte pînă la Lvov. La 
o staţie mai mică viitorul meu nănaş, 
Troşin Banaru şi Pavel Guţu, un co-
merciant experimentat de la noi din sat, 
au cumpărat nişte mere (aveau bani, 
pe semne) şi mi-au spus că o iau spre 
Moscova, să le vîndă. Închipuiţi-vă ce 
„bucurie” se prăbuşi pe capul meu. Dar 
ce puteam face? Din expediţia mea co-
mercială m-am întors acasă numai cu 
pologul şi cu două pielicele. Fără nici o 
fărîmitură de pîine. N-a ieşit din mine 
om de afaceri. Şi nici sprijinul casei nu 
devenisem atunci. Dar ce am văzut prin 
străini nici nu vă puteţi închipui. Într-
un tren m-am ascuns în cărbuni. Foin-
du-mă am dat de o mînă de om. L-am 
strigat, dar el nu mi-a răspuns. Atunci 
l-am scos din cărbuni şi am văzut că era 
un trup. M-am îngrozit. L-am îngropat 
din nou în cărbuni. Credeam că nu mai 
ajung acasă. Căci, la drept vorbind nici 
drumul înapoi spre casă nu-l ştiam, nici 
nu aveam pe cine întreba. Norocul meu 
că mi-au ieşit în cale nişte săteni şi am 
ajuns în sat cu bine. Cînd m-au văzut 
ai mei, s-au bucurat tare mult. Tătuca 
era bolnav, nu se scula din pat. Mama a 
început a plînge, abia-abia am potolit-o. 
Surorile mele erau mici. Vroiau toţi mîn-
care, iar eu m-am întors acasă cu mîinile 
goale. Mai aveam în casă nişte bucăţi de 
macuc, care ne-au ţinut un timp oarecare 
viaţa. Hainele atunci nu costau aproape 
nimic. O turtă cerea bani grei, bani pe 
care noi nu-i aveam şi nici nu-i puteam 
cîştiga de undeva.

Moartea era atunci stăpînă în sat. 
Mureau oamenii şi nu avea cine îi în-
gropa. Totuşi nu ne lăsam purtaţi de dis-

perare, căutam să ieşim din nevoi. Ţin 
minte cum am fost odată la Kosa, un 
sat de pescari de lîngă limanul Nistru-
lui. După peşte am fost. Duceam tărîţe. 
Le schimbam pe zgaroi. Ne-am dus mai 
mulţi. Pe ger ne-am dus. Omăt mare de 
nu se vedea lumea. Şoseaua asta a noas-
tră încă nu era. Kosaua nu era cea de 
azi. Pescarii trăiau în nişte colibe pră-
pădite. Erau nişte oameni chinuiţi. Am 
cumpărat peşte cît puteam duce. Nu era 
scump. Eu luasem vreo paisprezece kilo-
grame. Deoarece înserase, am tras la un 
gospodar din partea locului. Ne-a pri-
mit, ne-a dosit, că altfel puteam înghe-
ţa. Avea omul o cotună şi ne-a făcut o 
zeamă din peştele nostru. Pe la vreo cinci 
dimineaţa ne-am pornit spre casă. Lîn-
gă fîntîna Crocmazului Jenea Midrigan, 
o fată care era cu noi, ne-a spus că mai 
departe nu poate merge. Că noi ne odih-
neam din cînd în cînd. După aceasta ea 
nu se putea ridica de jos. N-o ţineau pi-
cioarele. Am ridicat-o. Am chemat-o şi 
pe lelea Dochia să-mi ajute. Am dus-o 
pînă acasă pe Jenea. N-am lăsat-o să 
moară în drum. Eu mă ţineam mai tare 
şi Jenea a rămas vie datorită mie. Căci 
ceilalţi ne-au anunţat la un moment:

- N-avem nici un hal cu voi. Zdohniţi aici!
Şi Jenea îmi spunea:
- Lasă-mă, Andrei. Vreau să mă în-

călzesc puţin. Tu du-te. Lasă-mă să mor 
aici. Mi-e bine. Eu ştiam că omului, cînd 
începe a îngheţa, i se pare că se încălzeşte. 
N-am lăsat-o pe Jenea. Am adus-o pînă 
la prima casă din sat. Stăpînul ne-a des-
chis. Ea a început a plînge. Am frecat-o 
cu zăpadă şi m-am dus acasă. Îi spusei 
mamei, căci ea era atunci mai tare în fa-
milia noastră să le comunice părinţilor 
Jenei unde se află ea. Să se ducă s-o ia. 
Părinăilor Jenei nici nu le venea a crede de 
bucurie că ea trăieşte. Ei o credeau moar-
tă, îngheţată pe undeva aiurea.

În 1947 prin ianuarie-martie, au înce-
put să dea pîine oamenilor. Primul ajutor. 
Ziceau că dau grîu pentru semănat. Adu-
ceau grîul pe şosea, iar şoseaua ajungea nu-
mai pînă la Cîzîl, Ştefan Vodă de astăzi. 
De acolo puteai merge numai cu căruţa cu 
boi. Cîte douăzeci de kilograme de grîu dă-
deau. Unii nu aveau puteri să ajungă pînă 
acasă, mîncau grîul şi mureau pe drum.

În casele lui moş Vasile Moraru şi ale 
lui Săvlian Sîrbu au fost deschise nişte 
puncte (aşa le ziceau) pentru distrofici. Li 
se împărţea acolo cîte puţină făină, ca să 
nu moară de foame. Dar nu se mai res-
pecta legea asta. Făina nu mai ajungea la 
distrofici. Cei bolnavi nu puteau ajunge 
pînă la „punctele” date. Veneau alţii, luau 
făina şi o mîncau în drum spre casă. Bol-
navii, secătuiţi, mureau.

După călătoria mea la Kosa, Andrei 
Chirilov, şef de depozit, îmi zice:

- Măi Andrei, du-te şi adă pîine din 
Olăneşti. Vei avea şi tu o porţie.

Tata era bolnav. Chirilov ştia de asta. 
Poate a vrut să mă ajute, să-mi facă un 

bine. Mă bucuram atunci. Alt lucru nu 
aveam, doar era iarna. Omătul era de 
vreo doi metri. Satul aproape că nu se 
vedea. M-am învoit. Şi m-am dus după 
producte prima şi ultima oară. Erau două 
depozite speciale la Olăneşti. Întreb ce i 
se cuvine satului nostru şi mi-au spus că 
avem de luat zece kilograme de făină şi 
zece kilograme de carne. Le-aş fi luat, dar 
nu aveam transport. Mă gîndeam să mă 
întorc în sat şi să găsesc vreo căruţă. Nu 
era uşor lucru acesta, căci în Antoneşti 
rămăseseră numai cîţiva cai nemîncaţi. 
Gîndindu-mă ce să fac, zăresc un om din 
Slobozia. Şi el venise după produse. Avea 
transport, avea căruţă. Şi-i zic:

- Om bun, mergi prin Antoneşti, lasă-
mă să pun făina în căruţa ta.

N-a zis nimic împotrivă omul cela, 
pun făina într-o faţă de pern? şi o aduc 
în sania slobozianului. Şi ne pornim după 
carne. La alt depozit. Căruţaşul rămase 
în drum. Numai cum am intrat, auzim 
nişte răcnete neomeneşti. Cînd ieşim, că-
ruţaşul ne spune că cineva a furat făina 
mea, a noastră, a antoneştenilor, şi a fugit. 
Ne-am repezit la miliţie, dar fără nici un 
rost. Nu ştiam ce să fac. Plîngeam de ciu-
dă şi de neputinţă.

- Hai, omule, acasă, mi-au spus slobo-
zienii, noi mergem prin Antoneşti.

Am luat carnea şi am intrat în sat. 
Am predat-o, iar documentul despre fă-
ină nu l-am arătat nimănui. Un timp 
oarecare a fost linişte. Dar într-o zi mă 
cheamă preşedintele sovietului sătesc, 
unul Chirilov, şi-mi strigă în faţă că am 
furat făina satului.

- Dacă nu o întorci, te judecăm!
Acum îl înţeleg pe om, dar atunci!
- De unde să iau făina? Acasă aveam 

doar cîţiva pumni de păpuşoi. M-am dus 
cu tata la părintele lui Valea Baeş. Că 
suntem rude. Mama plîngea în hohote. 
Tatăl lui Valea Baeşne-a dat zece kilogra-
me de grăunţe gratis. Făină n-avea. Eram 
lihnit de foame şi rîşneam pe zi doar cîte 
un kilogram de făină. N-am dovedit să 
rîşnesc tot grîul. Îmi mai rămăseseră vreo 
trei kilograme. Au venit şi m-au luat mi-
liţionerii. M-au închis şi s-au terminat 
pentru mine zilele de foamete şi zilele de 
libertate. M-au pierdut cele zece kilogra-
me de făină. F?ină pe care eu aproape 
n-am văzut-o, nu i-am cunoscut mirosul, 
şi cu atît mai mult gustul. Am stat la în-
ceput în Olăneşti, de unde abia am scăpat 
viu din cauza păduchilor, apoi m-au dus 
la Tighina. Pînă acolo am mers pe jos. 
Deşi era sfîrşitul lui februarie, omătul se 
topea şi din opincile mele au rămas nu-
mai curelele. Cum se vede, durerea de azi 
în picioare de atunci mi se trage. În mai 
m-au judecat. Mama, sora Tanea, badea 
Petrea şi badea Valea au dus şi cele trei 
kilograme de grîu, pe care n-am dovedit să 
le rîşnesc. Dar nu m-au iertat. Mi-au dat 
un an de zile. Pe tata nu l-am mai văzut. 
Să nu se mai întoarcă zilele acelea. Să nu 
se mai întoarcă. g

Lucrarea „Săptămâna Roşie (28 
iunie – 3 iulie 1940) sau Basara-
bia şi evreii” – autor: Paul Goma 
(50 lei) se găseşte în librării 
sau la sediul editurii Vicovia de 
unde poate fi comandată la tel. 
0234 575929 / 0742 927031 
sau via e-mail pe adresa vico-
via@gmail.com ori de pe situl 
www.vicovia.ro. Plata se face 
ramburs – la primirea coletului. 
Pentru comenzi mai mari de 10 
buc. oferim o reducere de 30% 
din prețul de vânzare.
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O teologie poetică unică 
în cultura universală (III)

Nici pomeneală de „nirva-
na”! Acesta-i un clişeu 
vulgarizator, repetat, 
din nefericire cu obsti-

naţie, chiar şi de oameni care îl iubesc 
pe Eminescu, dar se tem să-l urmeze pe 
potecile înguste şi aspre ale lepădării de 
sine, confundând grav chenoza creştină 
cu depersonalizarea indusă de filosofii-
le şi doctrinele amăgitoare asiatice! Ad 
augusta per angusta nu-i pentru ei, ci 
pentru alţii, consideraţiile confortabile, 
banale şi sterile pe această temă, care 
nu-i angajează lăuntric nicicum, fiindu-
le mult mai la îndemână…

De filosofia indiană, înşelătoare şi 
impersonalistă, geniul său creştin se de-
limitase şi se desprin sese, tranşant şi defi-
nitiv, respingându-l, după ce imprudent 
îl chemase, pe acel „copil mândru, / că-
lărind pe un papagal, / având zâmbetul 
făţarnic / pe-a lui buze de coral”, care 
„păstrează, ca săgeţi, / numai flori înve-
ninate / de la Gangele măreţ…”. Poetul, 
deja slăbit trupeşte, o clipă nefăcând 
paza minţii, se spovedeşte cu o umilinţă 
sfâşietoare şi sfinţitoare, în mod public, 
că a fost „lovit în piept” de-o astfel de 
„floare înveninată” şi „de-atunci, în orice 
noapte”, plânge „pe patul” său „deştept” 
acea „săgeată otrăvită” a făţarnicului şi 
falsului emisar ceresc, „fiul cerului albas-
tru şi-al iluziei deşarte…”.

I-a lăsat Dumnezeu, credem noi 
în tradiţie scripturistică şi filocalică, 
un ghimpe în trup pentru smerenie, 
zicându-i, probabil, în taină desigur, 
ca odinioară Sfântului Apostol Pavel: 
„Îndeajuns îţi este ţie Harul pe care ţi 
l-am dat”! Mai limpede şi mai tranşant 
decât atât nici că se poate, numai noi, 
sărmănuţii citeţi, să fim vrednici de-a 
ne pătrunde ziditor de mesajul acesta 
de avertizare, pe cât de sever, pe atât de 
iubitor, asupra amăgitoarelor filosofii şi 
doctrine orientale, pierzătoare de sufle-
te imprudente! Toţi sfinţii ne lasă ast-
fel de atenţionări, pentru că nu se ştie 
dacă noi vom avea forţa de a mai ieşi 
din aceste capcane, cum ei, cu Mila lui 
Dumnezeu, s-au învrednicit s-o facă! O 
greşeală nu trebuie nicicând repetată, cu 
atât mai puţin încercată!

Şi Sfântul Simeon Noul Teolog 
mărturisea în Imnurile sale dumneze-
ieşti tot felul de erori şi păcate grele (în-
clinăm să credem că unele mult exage-
rate, pentru ca noi să nu ne descurajăm, 
văzându-ne mi zeria şi sărăcia lăuntri-
că!) şi nimeni nu s-a gândit vreodată 
să-i conteste sfinţenia vieţii, înafara 
detractorilor săi orbi şi opaci spiritual, 
care i-au socotit sublimul ceresc şi realis-
mul mistic ortodox al imnurilor, ca pe un 
semn de slăbiciune nervoasă şi de exal-
tare emoţională!

La rândul său, Stareţul Siluan 
Athonitul mărturisea, cu smerenie, că 
o luase în tinereţe pe căi greşite: fuma, 
bea, participa la petreceri păcătoase cu 
amici nesăbuiţi şi femei desfrânate, ceea 

ce nu l-a împiedicat deloc, ca printr-o 
căinţă vie şi o asceză exemplară, să ajun-
gă între puţinii bărbaţi sfinţi ai acestui 
secol care au primit darul apostolic! Şi 
este firesc să se întâmple aşa, fiindcă 
mărgaritarele de mult preţ, de care lu-
mea nu-i încă vrednică, nu trebuie lăsa-
te la îndemâna turiştilor, fie ei şi licen-
ţiaţi şi doctori în ştiinţe fără finalitate!

În cazurile fericite de încununa-
re a unei vieţi cu sfinţenia, trupul slă-
beşte mult, se subţiază, se preschimbă 
profund, se înduhovniceşte şi întru 
slăbiciu nea lui, Harul lui Dumnezeu îl 
desăvârşeşte pe acel suflet care, ca într-
un templu, îl locuieşte!

Şi ce nu-i pot ierta pigmeii (mun-
ciţi crunt de toate patimile şi în primul 
rând de ură) Poetului, chiar şi după ce 
Dumnezeu l-a iertat, arhiereii şi preoţii 
l-au dezlegat, iar minţile luminate şi sufle-
tul poporului pe care l-a slujit l-au aşezat 
în rândurile celor dintâi genii creştine ale 
lumii? Vă spunem noi, fiindcă se vede 
fără nici un efort special: sfinţenia vieţii 
sale, vădindu-le ura paroxistică împo-
triva Dumnezeului Cel veşnic Viu şi a 
slujitorilor Săi sfinţiţi cu Harul Lui!

Pentru cine oare o fi tradus George 
Coşbuc, din gândirea sanscrită verita-
bilă, acest avertisment limpede, pe care 
orice om de bună credinţă îl poate în-
ţelege şi aprecia cum se cuvine, pentru 
că albina îşi culege de oriunde com-
ponentele viitorului fagure cu miere şi 
toate neamurile, chiar şi cele necreşti-
nate, au un fond sacru de înţelepciu-
ne, aparţinând revelaţiei naturale a lui 
Dumnezeu:

„Mânia-n oamenii cei buni
Se naşte moartă, se topeşte,
În cei cuminţi, un ceas trăieşte,
În cei nebuni, trăieşte luni;
Trei ani în proştii cei de gloată,
Iar în mişei viaţa toată!”
Un geniu creştin al umanităţii, tra-

dus în 64 de limbi, elogiat cu admira-
ţie, printre alţii, de către Bernard Shaw 
(cunoscut pentru spiritul său caustic 
necruţător!), Salvatore Quasimodo, 
Giuseppe Ungaretti, Rafael Alberti, 
Pierre de Boisdeffre, Pablo Neruda, 
Konrad Richter, Giulio Bertoni, Rosa 
del Conte ş. a. este terfelit sub dioptriile 
– aburite din umbră – ale unor gropari 
de serviciu ai spiritualităţii şi culturii ro-
mâneşti, dar şi universale, la care nu pot 
ajunge nicicum datorită defectului con-
genital al sterilităţii şi invidiei fără leac!

Aceşti înguşti raţionalişti, refuzaţi 
de Cuvânt din pricina mândriei minţii 
lor, sofişti înrăiţi, cunoscători, de obicei, 
ai unei singure limbi - cea a calomniei 
(de regulă agramaţi şi incongruenţi la 
realitate, alergici la Idee; dacă cumva, 
accidental, au învăţat câteva limbi teres-
tre de circulaţie, exprimarea lor devine 
şi mai dramatică: pot ucide toate Ideile 
în mai multe feluri diferite, atârnându-
şi scalpurile lor prin cotloanele de pro-
tocol ocult, ca pe nişte zorzoane acade-
mice perfect inutile!).

Fericitul Eminescu nu doar s-a rugat, 
Fericitul Eminescu a ajuns în întregime o 

rugăciune! Eminescu nu doar a crezut, 
Eminescu a devenit, printr-o ardere de 
tot cu bună mireasmă duhovnicească, 
o candelă neadormită a Credinţei drept-
slăvitoare; Eminescu nu doar a sihăstrit 
lăuntric, Eminescu s-a transfigurat proni-
ator în sihastrul citadin absolut, în stare-
ţul şi sufletul neamului nostru cu graiuri 
negrăit de duioase; Eminescu nu a creat 
o operă genială, odihnindu-se deasupra 
ei, Eminescu a născut în chinuri sfinţitoare 
o capodoperă creştin ortodoxă universală, 
topindu-se pe sine în ea, într-o „prăpas-
tie de smerenie”; Eminescu a luat asupra 
sa cel mai înfricoşător păcat al neamului 
în care s-a fost plăsmuită fiinţa sa ce-
rească: inerţia neimplicării!

Eminescu nu doar a fost singur, 
Eminescu a ştiut să fie singur, purtându-
şi singurimea nobleţei sale unice, ca pe 
o poruncă împlinită desăvârşit în locul 
tuturor; Eminescu nu a avut prieteni, în 
sensul comun al cuvântului, Eminescu a 
avut numai părinţi, fraţi şi fii duhovni-
ceşti, devotaţi şi luminaţi, dar şi o pleavă 
de detractori fanatizaţi şi demonizaţi 
printr-o furibundă şi funestă opacitate 
spirituală autoîntreţinută, împotriva 
oricărei raţiuni şi a oricărui elementar 
bun simţ; Eminescu nu doar i-a iertat, lă-
sându-se răstignit, pe toţi vrăjmaşii săi 
văzuţi, dar i-a şi biruit prin smerenie pe 
toţi vrăjmaşii săi nevăzuţi;

Eminescu nu a murit, ci a adormit 
fericit, omorându-şi moartea cu puterea 
lui Dumnezeu, înviind în Lumină şi lu-
minându-şi de-a pururi neamul cu arde-
rea sa de tot; Eminescu nu are nevoie de 
recunoaşterea noastră, noi avem nevoie 
de recunoaşterea sa, căci Părintele Adevăr 
îi iubeşte pe prietenii prietenilor Săi, bi-
necuvântându-i întru cereasca distincţie 
a tuturor vaselor Sale de slujire!

„Cine-ar putea să nege că-n ochii tăi adân-
ci / Undeşte învierea izvoarelor din stânci?”

Poetul Întregului 
românesc

După cum se ştie personalităţi de 
prim rang, intrate la rândul lor 

în universalitate, „l-au aşezat pe Poetul 
neamului nostru alături de Leopardi, 
Lenau sau Goethe”, iar celebrul drama-
turg englez G. B. Shaw afirma, „la lectura 
traducerii în engleză a poemelor eminescie-
ne: «Am recitit Împărat şi proletar, Strigoii 
şi toată cartea din nou. Dacă aş fi unul din-
tre tinerii editori care au tipografii proprii, 
m-aş grăbi să tipăresc această carte uluitoa-
re... Să ştii că ai avut noroc cu moldoveanul 
acesta, care a scos din mormânt acel fin de 
siecle al secolelor XVIII şi XIX»...

Din păcate, FIORUL EMINES-
CI AN şi DORUL ROMÂNESC sunt 
greu, dacă nu imposibil de transplantat în 
alte limbi, marele Poet neputând fi blagos-
lovit la meritul de îndumnezeitor al scri-
sului românesc, întrucât nu a avut şansa 
să scrie într-o limbă de circulaţie. Şi to-
tuşi, chiar şi aşa, a străpuns culturi mari, 
impunându-se ca unul dintre cei mai de 
seamă lirici ai veacului al XIX-lea...” 
(Victor Crăciun, «Capodopere», cu o 

prefaţă a lui Mihai Cimpoi, preşedin-
tele Uniunii Scriitorilor din Moldova).

Ştiind bine că „«popoarele sunt ceea 
ce sunt înfăptuirile lor», Poetul Întregului 
românesc, Eminescu, român prin acest 
dinamism al spiritului a alungat «som-
nul pământului şi al veacurilor», atingând 
treapta supremă a conştiinţei de sine şi uni-
versalitatea, este Poetul şi filosoful unităţii 
naţionale în toate manifestările acesteia:

a) Unitate istorică şi naturală, bazată 
pe dacismul şi re-dacismul genetic («tre-
buie redacizat totul», îndemna el la un 
moment dat);

b) Unitate etnică (de rasă), considera-
tă drept «realitate atât de mare şi de ener-
gică»; «politiceşte putem fi despărţiţi, dar 
unitatea noastră de rasă şi de limbă e o 
realitate atât de mare şi de energică, încât 
nici ignoranţa, nici sila n-o pot tăgădui»;

c) Unitatea spirituală şi morală, unita-
tea religioasă (Biserica, «maica spirituală 
a neamului românesc» a născut unitatea 
limbii şi unitatea etnică a poporului, dom-
nind «puternic dincolo de graniţele noas-
tre» şi fiind «apelul de mântuire naţiona-
lă în ţări în care românul nu are stat»);

d) Unitatea politică pe care a ţinut s-o 
realizeze Mihai Viteazul prin constitu-
irea primului stat român modern («el a 
adus o rânduială unde era haos»);

e) Unitatea geografică («de la Nistru 
pân’la Tisa»).

Eminescu este, aşadar, Poetul şi gân-
ditorul întregului românesc, în poezie, 
mitopoetică, filosofie şi sociologie, surprin-
zând în acorduri ontologice specifice dorul 
şi jalea, cu care a întâmpinat românul de 
pretutindeni vitregiile soartei, datumul 
întâmplărilor oarbe ale istoriei (N. n. – 
Unele nu sunt oarbe chiar deloc, sunt 
doar haine, viclene şi îndelung ticluite 
de cel rău şi slugile sale terestre): «De la 
Nistru pân’la Tisa / Tot românul plân-
su-mi-sa / Că nu mai poate străbate /
De-atâta străinătate» (Doina). Cu alte 
cuvinte, una dintre înfăptuirile români-
lor fiind Eminescu, el este sinteza po-
porului în devenirea istoriei...”.

„Bucură-te nor de aur peste dulce 
Românie, / Bucură-te prinţ de rouă rou-
rat în moarte vie...”

În centrul unui arc sfânt

Creştinat la Biserica Uspenia 
din Botoşani (proniator de-

taliu ca Poetul să fie botezat într-un 
sfânt lăcaş ctitorit de Doamna Elena, 
soţia lui Petru Rareş, fiul atât de iubit 
al Sfântului Ştefan cel Mare; un arc de 
timp glorios şi sfinţitor se-nchide, nu-
mai deschizând altul şi Poetul nemuri-
rii noastre este în centrul acestui nou arc 
sfânt!), unde s-au păstrat atât cristelniţa 
în care a fost botezat, cât şi certificatul de 
botez al credinciosului ortodox Mihail 
Eminescu, floarea prea minunată din 
grădina Ortodoxiei, care şi-a început 
slujirea cerească încă de pe pământ! 
Familiarizat din fragedă copilărie cu 
Sfintele Scripturi şi Vieţile Sfinţilor 
existente în casa căminarului, ceea ce 
dovedeşte climatul ortodox autentic în 

care a crescut, a fost profund marcat de 
Sfintele Taine ale Bisericii sfinţitoare, slu-
jitoare şi luptătoare!

Patriarhul Miron Cristea, perso-
nalitate ortodoxă puternic reliefată a 
Bisericii noastre (din nefericire atinsă 
de cercuri nefaste şi oculte), a susţinut 
prima dizertaţie, ca doctor în ştiinţe, 
cu o lucrare despre „Viaţa şi opera lui 
Mihai Eminescu”; teologul, cărturarul, 
traducătorul şi scriitorul de excepţie 
Gala Galaction a scris o monografie 
Eminescu, nu foarte amplă, dar adân-
că prin distincţiile subtile duhovniceşti; 
apoi, Petru Răzuş (scriitor bisericesc 
cunoscut) a scris pagini pertinente des-
pre sâmburele teologic inestimabil al ope-
rei eminesciene!

În 1963, Rosa del Conte publica 
„Eminescu sau despre Absolut”, în care 
demonstra, cu o capacitate intuiti-
vă remarcabilă, că pentru Eminescu, 
Adevărul era Dumnezeu! Şi este firesc 
să fie aşa, deoarece, de la bun început, 
Poetul I S-a adresat ca unui Părinte! 
(menţionăm şi preţuim acribia profe-
sorului Victor Crăciun, care, prin in-
termediul lucrărilor sale, ne-a furnizat 
unele date intresante, dar, în câteva 
puncte cheie, ne deosebim înţelegerile, 
interpretând în mod esenţial şi total di-
ferit sensul lor!).

„Religia – o frază de dânşii inventată 
/ Ca prin a ei putere să ne apese-n jug…”, 
atât de mult incriminată ca o „dovadă” 
a „necredinţei” Poetului este, de fapt, o 
clasică probă de citire superficială a unui 
text! În mod evident, ţinând cont de 
localizarea în timp a conceperii ei, este 
vorba despre acea parte a instituţiei ca-
tolice care a născut inchiziţia, cruciadele, 
indulgenţele şi alte compromisuri politi-
ce dureroase, cu urmări grave în istorie 
şi nicidecum despre credinţa ortodoxă!

Poetul lucra, în aceeaşi perioadă, la 
un poem mai vechi intitulat „Christ” 
(1869) sub titlul „Dumnezeu şi om” 
(manuscrisul 2285), în care totul este 
foarte limpede:

„Ieri a fost credinţa simplă – însă sin-
ceră şi adâncă / Împărat fuşi omenirii, 
crezu-n Tine era stâncă…”

Cei mai importanţi, substanţiali şi 
citaţi exegeţi ai Poetului (Călinescu, 
Perpessicius, D. Popovici, Bogdan 
Duică, A.C. Cuza şi D. Murăraşu, 
au remarcat desigur trăirea religioasă 
pregnantă şi componenta demiurgică 
şi vizionară constantă a operei sale, dar, 
din varii motive, subiective şi obiecti-
ve, nu au adâncit acest filon eminescian 
inepuizabil care luminează întreaga sa 
operă, conferindu-i o dimensiune teolo-
gică, unică în lume!

Totuşi, Tudor Nedelcea scrie un 
studiu extrem de interesant intitulat 
„Eminescu şi cugetarea sacră”, iar papa 
Ioan Paul al II-lea, personalitate politi-
co-religioasă cu destule ambiguităţi teo-
logico-culturale, în timpul vizitei făcute 
în România, îi punea într-o situaţie mai 
mult decât jenantă pe detractorii de as-
tăzi ai Poetului, vădindu-le impostura 
şi ifosele pseudo-intelectuale veninoase, 

când afirma fără echivoc, vorbind des-
pre Luceafărul Poeziei româneşti intrat 
biruitor şi în universalitate:„Dăruirea 
Harului creaţiei în limba românească, pe 
care a dus-o la desăvârşire şi o slujim şi noi 
întru slava lui Dumnezeu!”. Ce relevanţă 
mai pot avea gângăvelile sofiste şi inju-
rioase ale unor elitişti scăpătaţi, rătăciţi 
prin Cetate ca piaza rea, sortiţi de pe 
acum nopţii cumplite a uitării veşnice?

În cazul geniilor creştine trebuie 
condusă înţelegerea noastră, cu post şi 
rugăciune, dincolo de subtext, metatext 
şi ultratext, în ţinuturile luminii veşnic 
vii şi cugetătoare, la care nu se poate 
accede decât printr-o smerită cugetare, 
pentru a ne fi luminate ultimele, dar nu 
şi cele din urmă, înţelegeri tainice acce-
sibile nouă, prostimii şi tălpii ţării, celor 
care ne deschidem camerele moi ale ini-
milor numai Adevărului rostit premo-
nitor şi stră-văzător de către Poet:

„Lumea toată-i trecătoare,
Oamenii se trec şi mor
Ca şi miile de unde,
Ce un suflet le pătrunde,
Treierând necontenit
Sânul mării infinit…
Numai Poetul
Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor
Trece peste nemărginirea
timpului;
În ramurile gândului,
În sfintele lunci,
Unde păsări ca el
Se-ntrec în cântări”.
(Numai Poetul - 1868)
În acest poem, scris la 18 ani, ardea 

credinţa Poetului, aproape axiomatic 
rostită, că lucrarea Harului, într-un 
sinergism divino-uman care iese din 
timp, slujind totuşi timpului, este sin-
gura cale prin care omul poate ajunge 
în „sfintele lunci”, într-un spaţiu pur, 
dumnezeiesc deci, în care „păsări ca el 
/ se-ntrec în cântări„. Cu alte cuvinte, 
Poetul conştientiza, cu o umilinţă tota-
lă, lucrarea sfântă a Harului, în creaţia 
sa artistică, prin care însă taina aceasta 
„l-a deosebit din marea umilinţă popula-
ră” (Nichifor Crainic), înălţându-l „dea-
supra valurilor” şi trecându-l, proniator, 
„peste nemărginirea timpului”…

Dacă nu vom înţelege miezul de foc 
teologic autentic creştin şi ortodox, une-
ori insondabil cu mijloace obişnuite, fie 
ele şi teologice, neînsoţite de rugăciuni 
şi smerită recunoştinţă pentru jertfa sa 
unică, vom rămâne într-o înţelegere să-
răcăcioasă, ex-centrică, vulgarizatoare 
şi, ceea ce este mai grav, pierzătoare de 
suflet, căci insultându-l, din ignoranţă şi 
ură, pe acela care ne-a fost hărăzit ca su-
flet al neamului, Îl insultăm pe Dumnezeu 
care ni l-a dăruit! Să nu fie la nimeni din-
tre noi o asemenea hulă, să nu fie!

Pe vremea în care a scris „Rugă ciu nea”, 
Eminescu era redactor la ziarul „Timpul” 
din Bucureşti, perioadă de muncă inten-
să, încordată, obositoare, aflat în conflict 
declarat cu politicienii liberali ai timpu-
lui, a căror politică şi mentalitate egoistă 
şi cinică o critica cu vehemenţă… Judece 

oricine, dar, cu obiectivitate şi bună cre-
dinţă, va desprinde imediat factura pro-
fund ortodoxă a mărturiei sale de cre-
dinţă, făcută într-o formă poetică de cele 
mai multe ori desăvârşită!

A mai scris cineva la noi, la acest ni-
vel spiritual şi cultural, că „Biserica este 
maica spirituală a neamului românesc” 
sau că „de două mii de ani biografia Fiului 
lui Dumnezeu e cartea după care creşte 
omenirea”? Din cele văzute până acum, 
înţelegem într-o lumină proaspătă o se-
rie de gânduri, cuvinte, gesturi şi fapte 
ale Poetului, printre care pregnant şi 
firesc se impune lipsa oricărui sentiment 
egoist din partea sa, aspect subliniat, 
proniator detaliu, chiar de Slavici.

Nu s-a reţinut nici o plângere a 
Poetului către autorităţi pentru nume-
roasele şicane care i se făceau destul de 
frecvent. El le răbda pe toate, fără a se 
plânge vreodată cuiva! O afirmă răspicat 
tot Slavici. De aici înţelegem că Eminescu 
s-a identificat, pe cât posibil omeneşte, cu 
darul de Sus, Mielului, Care fără să scoa-
tă vreun sunet S-a supus tuturor batjo-
curilor, chinurilor şi scuipărilor, „blând şi 
smerit până la moarte” şi încă moarte pe 
Cruce! A„reclamat” Domnul nostru Iisus 
Hristos „autorităţilor” vremii Sale pe vre-
unul dintre prigonitorii Săi?

Eminescu, prin această profundă 
teologie poetică, la care a ajuns prin 
Mila lui Dumnezeu, cu multă trudă şi 
suferinţă, ne dezvăluie clar efortul său 
ascetic lăuntric, istovitor şi neabătut, 
prin care s-a străduit toată viaţa să se 
apropie de modelul Stăpânului său şi 
al tuturor creştinilor - Domnul nostru 
Iisus Hristos, Împăratul Vieţii!

„Bucură-te că te-mbie de sub glie sfânt alai, 
/ Bucură-te-nveşnicirea Eminescului Mihai!”

Nu credeam să-nvăţ a 
muri vreodată

Acum, poate, vom înţelege tot 
teologic şi „Oda în metru antic” 

(scrisă patru ani mai târziu, în decem-
brie 1883 , decât „Rugăciunea unui dac”, 
1 septembrie 1879!), alt diamant du-
hovnicesc desăvârşit, sclipind în mii de 
lumini învietoare pentru sufletele noas-
tre, vai, atât de plăpânde şi neştiutoare, 
dar cât de dornice de a primi certitudini 
grabnic des-tăinuite:

„Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată;
Pururi tânăr înfăşurat în manta-mi,
Ochii mei înălţam la steaua
Singurătăţii.
Când deodată tu răsărişi în cale-mi,
Suferinţă tu, dureros de dulce…
Până la fund băui voluptatea morţii
Neîndurătoare.
Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mării.
De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări…
Pot să mai reînviu luminos din el ca
Pasărea Phoenix?
Piară-mi ochii tulburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă;

Ca să pot muri liniştit, pe mine
Mie redă-mă!”
Ce zice Sfântul Antonie cel Mare? 

„Gândeşte-te la moarte şi nu vei mai 
păcătui!”. Dar dumnezeiescul, mare 
Dascăl şi Ierarh, Vasile cel Mare? „Cea 
mai înaltă filosofie este să te gândeşti la 
moartea ta!”. Şi în tot Patericul găseşti 
îndemnul stăruitor de a cugeta smerit 
la momentul morţii tale, ca stavilă de 
netrecut păcatelor… Dar avva Cleopa, 
cum ne îndeamnă? Între zidul temerii 
de Dumnezeu de-a dreapta şi zidul fri-
cii de moarte de-a stânga, mergi numai 
înainte! Dar în rugăciunea de seară cum 
zicem? „Stăpâne, Iubitorule de oameni, 
au nu-mi va fi acest pat groapă? Sau încă 
vei mai lumina cu ziua ticălosul meu su-
flet? Iată groapa îmi zace înainte şi iată 
moartea îmi stă înainte. De Judecata Ta, 
Doamne, mă tem şi de chinul cel fără de 
sfârşit; iar a face rău nu mai contenesc…”.

Şi ce lucru extraordinar ne comunică 
prin scrisul său, de Sus inspirat, Poetul? 
Ne afirmă de la bun început, fără cel mai 
mic echivoc, că moartea se poate învăţa, 
uimindu-se cu o umilinţă sufletească 
totală, că nu ar fi crezut a putea cumva 
vreodată învăţa acest lucru hotărâtor! Şi 
cum a învăţat acest lucru? „Pururi tânăr” 
(deci cu candoare sufletească!) înfăşurat 
într-o mantie (simbol al simplităţii şi al 
unei vieţi tainice, austere!), „nălţând ochii 
visători (visare luminată de Sus!) la stea-
ua Singurătăţii…” (aşadar, la idealul său 
zilnic, la Dumnezeu, singurătatea fiind 
un dar dumnezeiesc pe care nu-l pot primi 
decât cei care au învăţat să dăruiască totul, 
chiar şi propria viaţă!).

Şi apoi, acceptarea crucii ce i-a fost 
hărăzită ca pe o „suferinţă, dureros de dul-
ce”, bând până la fund „voluptatea morţii 
neîndurătoare”, pentru păcatele sale evi-
dent, deoarece puţin mai departe Poetul 
ne arată prin metafora arderii, „de viu”, 
a lui Nessus şi a cămăşii înveninate a lui 
Hercule, lupta pe viaţă şi pe moarte, dintre 
legea duhului şi cea a trupului, pe care nu 
o poate stinge „cu toate apele mării” (deci, 
cu nici un mijloc terestru!). Cu umilinţă 
nespusă, Poetul recunoaşte că arde mis-
tuit pe rugul aspiraţiilor sale cereşti, între-
bându-se, înfiorat, smerit şi uimit, totoda-
tă, despre această metanoie atât de totală, 
prin care au trecut toţi Sfinţii, dacă va mai 
putea reînvia după trecerea printr-un foc 
purificator atât de intens? E mai mult o 
uimire decât o teamă, dar se simte fiorul 
unei transcendentalităţi copleşitoare!

Urmează certitudinea de foc a ceea 
ce are de făcut, după această cercetare 
curăţitoare şi luminătoare, venită de 
Sus: Poetul alungă definitiv din viaţa sa 
ochii tulburători ai ispitelor, alege tre-
zvia, îmbrăţişează „nepăsarea tristă” (în 
sensul neclintirii duhovniceşti!) şi pen-
tru ca să „poată muri liniştit” (N. n. – Ce 
cer arhiereii şi preoţii la fiecare Sfântă 
Liturghie? „Sfârşit creştinesc, fără du-
rere, în pace, neînfruntat şi răspuns bun 
la Înfricoşata Judecată!”) cere în puţine 
cuvinte, cum ne-a învăţat Mântuitorul: 
„Pe mine mie, redă-mă!”.

Ce ar vrea să însemne această rugă-

„Pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării îi curăţeşti 
şi îi luminezi şi cu lumina îi uneşti, părtaşi Dumnezeirii Tale 
făcându-i fără pizmuire, şi – lucru străin de gândurile îngereşti 
– adeseori vorbeşti cu ei, ca şi cu nişte prieteni ai Tăi adevăraţi...”

(Sfântul Simeon Noul Teolog)

MIHAIL EMINESCU - 
STAREŢ SUFLETESC ŞI 
CULTURAL UNIVERSAL

 (II)
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În al treilea rând, «mesajul» adus 
de «ozn»-uri este de natură să pre-
gătească lumea pentru apariţia lui 
anti-Hrist; «mântuitorul» lumii 

apostaziate soseşte pentru a stăpâni lumea. 
Poate că va sosi chiar din văzduh, pentru 
a imita mai bine venirea Mântuitorului 
(Matei 24, 30); Fapte 1, 11). Sau poate 
că «vizitatorii extratereştri» vor ateriza în 
locuri publice pentru a declanşa o închinare 
«cosmică» în faţa stăpânului lor. Sau poate 
că «focul coborât din cer» (Apoc. 13, 13) nu 
va fi decât o parte a marelui spectacol demo-
nic rezervat vremurilor din urmă. Oricum, 
mesajul adresat omenirii zilelor noastre 
acesta este: «Mântuirea aşteptaţi-o nu de la 
Adevărul creştin aflat prin descoperire dum-
nezeiască şi nu de la credinţa în Dumnezeu 
Cel nevăzut, ci de la vehiculele din spaţiu» 
(Sic!). Este unul dintre marile semne al vre-
murilor de pe urmă acesta: «… şi spaime şi 
semne mari din cer vor fi» (Luca 21, 11).

Nu mai departe decât acum o sută de 
ani, Episcopul Ignatie Brianceaninov nota 
în cartea sa «Despre semne şi minuni»: 
«…cu câtă aviditate caută creştinii noştri să 
vadă minuni, sau chiar să facă ei înşişi mi-
nuni! Această căutare nu dă altceva la ivea-
lă decât înşelăciunea de sine, care se naşte 
din buna părere de sine şi din slava deşartă, 
şi care se sălăşluieşte în suflet punând stă-
pânire pe el». Adevăraţii făcători de mi-
nuni aproape că au dispărut, dar oamenii 
sunt mai setoşi de minuni ca niciodată (N. 
n. - Cea mai mare minune este ca omul, 
oricine ar fi el, să-şi vadă păcatele proprii, 
smerindu-se cu adevărat înaintea Crea-
torului său, care îi cere stăruitor şi blând 
«duhul umilit; inima înfrântă şi smerită 
Dumnezeu nu o va urgisi», iar creierul, pe 
care tot El din iubire i l-a zidit, îl îndeam-
nă să-l folosească cu înţelepciune, izgo-
nind orice mândrie a minţii sale, ajunsă 
oricând ţărână, precum zice o foarte fru-
moasă cântare bisericească, într-o doxo-
logie sublimă şi pe deplin edificatoare!). 

«Ne apropiem de timpurile când calea 
va fi larg deschisă pentru o mulţime de fal-
se minuni, mari şi grozave, care să ducă la 
pierzare nenorocita înţelepciune cea după 
trup, care se va lăsa atrasă şi înşelată de ele» 
(N. n. - Deja prin întreaga lume, cu ajuto-
rul unei mass-media, de regulă ignorantă, 

trufaşă şi lesne de amăgit, mişună neobo-
siţi tot soiul de «minunişti», «vedenişti», 
«mediumnişti», «yogişti», «zenişti», «tele-
kinezişti», «bio-energo-aiurişti», «hipno-
tişti», «spiritişti», «ocultişti» etc., care toţi 
fără excepţie vor să ne aducă, printr-o ipo-
crită generozitate, «un spor de sănătate», 
«prosperitate materială», «fericire», «suc-
ces» sau chiar de încredere oarbă într-o 
«mântuire mai uşoară», în care cu toţii, în-
tr-o frenezie idilică, să ne gândim numai 
la un «paradis extraterestru» şi mai deloc 
la Judecata particulară şi generală a fapte-
lor noastre, răsplata sau osânda veşnică, 
îndemnându-ne astfel să urmăm drumul 
larg al pierzării şi implicit să părăsim calea 
strâmtă şi sigură a mântuirii, aşa cum ne-
au învăţat pilduitor Sfinţii Părinţi!). 

Iată în această carte şi câteva rânduri 
pentru cercetătorii «fenomenului extrate-
restru»: «Anti-Hrist va face mai cu seamă 
minuni în văzduh, adică acolo unde îşi are 
satan împărăţia. Minunile vor izbi cel mai 
tare simţul văzului, pe care îl vor fermeca şi 
înşela». Sfântul Ioan Teologul, văzând în 
duh semnele ce au să fie înaintea sfârşitului 
lumii, afirma că anti-Hrist va «face semne 
mari, încât şi foc să pogoare din cer, pe pă-
mânt, înaintea oamenilor» (Apocalipsa 13, 
13). Sfânta Scriptură indică această minune 
ca fiind cea mai mare dintre minunile lui an-
ti-Hrist, iar locul apariţiei ei este văzduhul. 
Va fi un spectacol splendid şi înfricoşător.

Sfântul Simeon Noul Teolog spune şi el: 
«Cel care se nevoieşte cu rugăciunea, să nu 
privească des în văzduh, căci într-acolo se află 
sălaşul duhurilor rele, care lucrează mari şi fe-
lurite înşelăciuni» («Philokalia», «The Three 
Forms of Heedfulness» - «Cele trei feluri de 
pază»). «Oamenii nu vor înţelege că minuni-
le lui anti-Hrist nu au în ele nici un fel de no-
ţiune de bine sau scop raţional, nici un înţeles 
clar, că sunt străine de Adevăr şi pline de min-
ciună, de toată sălbăticia şi răutatea, că sunt 
scamatorie goală menită să uluiască şi să lase 
cu gura căscată, mai ales pentru a-i da pradă 
uitării, ca să-i poată înşela, seduce şi fascina 
cu efecte spectaculoase, găunoase şi neroade». 
«Toate înşelăciunile diavoleşti au în comun 
aceea că, dacă li se dă cea mai mică atenţie, ele 
devin periculoase; această mică atenţie, chiar 
dacă este lipsită de simpatie pentru ceea ce se 
vede, poate să ducă pe omul respectiv în ispită 

şi poate să lase asupra lui o influenţă rea»…”.

Îndemn la trezvie 
lăuntrică

„Cunoaşterea exactă a naturii «feno-
menului extraterestru» poate să-i 

impulsioneze pe creştinii ortodocşi să trăiască 
o viaţă duhovnicească mai conştientă şi mai 
conştientizată, care să le permită o viziune 
ortodoxă mai generalizată asupra lumii, ast-
fel încât ei să nu cadă pradă cu atâta uşurin-
ţă ideilor şi modelor la ordinea zilei. Creşti-
nul ortodox conştient trăieşte fără putinţă 
de tăgadă într-o lume căzută. Toată natura 
înconjurătoare este străină şi înstrăinată de 
paradisul pe care el îl caută şi pe care se lup-
tă să-l obţină. El este parte a unei umanităţi 
în suferinţă, urmaşă a întâiului om, Adam, 
care, întreagă, are nevoie să fie mântuită prin 
răscumpărarea dăruită liber tuturor de Fiul 
lui Dumnezeu, prin jertfa Sa mântuitoare 
de pe Cruce. Creştinul ortodox ştie că pen-
tru persoana umană nu există nici un fel de 
«evoluţie» spre forme «superioare», şi el nu 
are motive să creadă că există «fiinţe evolua-
te» pe alte planete; el, în schimb, ştie că exis-
tă într-adevăr în univers şi alte «inteligenţe 
avansate» înafară de el. 

Acestea sunt de două feluri: îngeri şi dia-
voli. Efortul său este acela de a fi în comu-
niune cu îngerii care-i slujesc lui Dumnezeu 
şi de a refuza orice contact cu duhurile rele 
care L-au respins pe Dumnezeu (adică 
diavolii), iar acum se luptă, din invidie şi 
din răutate, să-l ducă şi pe om la pierzare. 
Cel rău ştie că omul, din cauza iubirii de 
sine şi a slăbiciunii sale, înclină cu uşurin-
ţă spre greşeală, crezând în «basme», care 
promit contacte cu «stări de existenţă supe-
rioare» şi cu «fiinţe evoluate», fără efortul 
unei vieţuiri creştine - de fapt, care promit 
tocmai această scutire sau eliberare de orice 
efort ascetic. Mai departe, el nu se va baza 
doar pe capacitatea sa de a dejuca înşelă-
ciunile demonilor, ci se va ţine strâns şi cu 
hotărâre de rânduielile Sfintei Scripturi 
şi ale Sfinţilor Părinţi, pe care i le pune la 
îndemână Biserica Mântuitorului Hristos 
spre a-şi salva viaţa. Un astfel de creştin or-
todox are, aşadar, posibilitatea să reziste în-
şelăciunilor «religiei viitorului», care nu este 
altceva decât religia lui anti-Hrist, în orice 

formă s-ar prezenta ea. Restul omenirii, cu 
excepţia unei minuni dumnezeieşti, nu 
poate să fie decât pierdută…” (Ieromonah 
Serafim Rose - „Ortodoxia şi religia viito-
rului”).

Obs. - Aceste obiecţii ortodoxe de bun 
simţ (şi multe altele la fel de evidente) le 
opunem noi, talpa şi prostimea planeta-
ră, în mod ferm şi tranşant, frivolităţii şi 
pripelii cu care, vai, actualul papă (un om 
vârstnic şi vizibil suferind, cu o fizionomie 
mereu crispată şi mai degrabă întunecată) 
s-a „înfrăţit” deja cu „extratereştrii”, neţi-
nând cont de învăţăturile evanghelice lim-
pezi, înţelepte şi veşnic smerite ale Mântu-
itorului nostru Iisus Hristos (al Cărui „loc-
ţiitor” pe pământ se crede în mod eronat, 
naiv şi abuziv, fiindcă nu contează deloc ceea 
ce crezi că eşti, ci doar ceea ce eşti cu adevărat 
înaintea lui Dumnezeu!), ale Maicii Sale 
Preacurate şi Pururea Fecioara Maria, ale 
Sfinţilor Prooroci şi ale tuturor Sfinţilor 
Părinţilor noştri. 

Iubiţi, bineplăcuţi şi mântuiţi de 
Dumnezeul Cel veşnic Viu şi în Treime 
slăvit sunt doar cei care drept învaţă şi să-
vârşesc cuvântul Adevărului Său, numai 
după voia Sa cea dumnezeiască şi nu după 
voia lor cea omenească, şi nicidecum cei 
care Îl slăvesc doar cu buzele (oricât de 
meşteşugite le-ar fi expozeurile „exoteo-
logice” şi de înfloritor marketingul teres-
tru!), dar cu inima stau departe de Jertfa 
Lui de pe Golgota, încercând să se creadă 
mai înţelepţi decât El, ceea ce înseamnă 
cu certitudine cea din urmă nebunie!

E liber fiecare să-şi aleagă liber calea, 
dar va fi obligat să suporte şi consecinţe-
le alegerii sale, aici şi-n veşnicie, căci aşa 
cum spune Sfântul Apostol Iacov „locul 
cel sfânt nu este niciodată gol” şi „izvorul 
sărat nu poate să dea apă dulce” (Iacov 3, 
12), iar omul nu poate ocupa o poziţie 
neutră în lumea spirituală. În virtutea for-
maţiei sale ontologice, el trebuie să se alăture 
binelui or răului, lui Dumnezeu or diavo-
lului”. Am termina acest adevărat semnal 
de trezvie (termenul duhovnicesc pentru 
starea de veghe lăuntrică permanentă), 
adresat tuturor cititorilor noştri de suflet, 
prin cuvintele sfinte cu care se încheie 
Cartea tuturor cărţilor: „Harul Domnului 
Iisus Hristos, cu voi cu toţi! Amin” g
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ciune scurtă a Poetului? Păi, după sim-
plitatea ei aparentă, totul: umilinţa re-
cunoaşterii că fără Dumnezeu nimic nu 
poate, încrederea totală în Milostivirea 
iubitoare a Celui de Sus şi credinţa 
drept slăvitoare că această redare (resta-
urare teonomă, pe un plan spiritual mai 
înalt şi, desigur, mai adânc!) nu se poa-
te realiza decât înlăuntrul său, integral 
dăruit Dumnezeului Cel Viu, Căruia I 
se închină în duh şi adevăr, nemaiavând 
nimic al lui, din moment ce s-a lepădat 
şi de sinele său, pe care, doar acum şi 
aşa golit de toate lucrurile şi imagini-
le acestei lumi efemere şi stricăcioase, 
numai de la El îl cere! Noi, cu smerită 

metanie de gând, credem că tot neamul 
nostru şi toată zidirea ar trebui să ceară 
cu umilinţă această redare dumnezeias-
că în noi înşine, fiindcă secularizarea şi 
viaţa autonomă au condus o bună parte 
din omenire în pragul alienării şi al co-
lapsului spiritual şi moral!

În „Glossă”, scrisă tot în decembrie 
1883, Poetul iluminat haric, gustând, 
ca o arvună, din dulceaţa nepătimiririi, 
în mijlocul tuturor încercărilor şi ispi-
telor de tot felul, ne îndeamnă stăruitor, 
duhovniceşte, să răbdăm toate neca-
zurile, să nu credem cu uşurinţă tot ce 
vedem sau auzim, să nu ne amestecăm 
în deşertăciunile acestei lumi, să nu ne 

încurcăm în urzelile şi iţele ei complica-
te, să desluşim, sub diferitele măşti, chi-
pul adevărat al oamenilor şi mobilurile 
lor reale, prevenindu-ne, ocrotitor ca un 
părinte duhovnicesc înţelepţit, plin de 
dragoste curată şi grijă luminată:

„Alte măşti, aceeaşi piesă,
Alte guri, aceeaşi gamă,
Amăgit atât de-adese
Nu spera şi nu ai teamă!
Nu spera când vezi mişeii
La izbândă făcând punte,
Te-or întrece nătărăii
De ai fi cu stea în frunte;
Teamă n-ai, căta-vor iarăşi
Între dânşii să se plece,

Nu te prinde lor tovarăş:
Ce e val, ca valul trece”.
Ce zice împăratul prooroc David, încă 

de acum trei mii de ani? „Nebun este acela 
care îşi pune nădejdea în oameni!”. Ce zice 
Poetul văzător şi stră-văzător cu duhul?

„Ca un cântec de sirenă,
Lumea-ntinde lucii mreje;
Ca să schimbe-actorii-n scenă,
Te momeşte în vârteje;
Tu pe-alături te strecoară,
Nu băga nici chiar de seamă,
Din cărarea ta afară,
De te-ndeamnă, de te cheamă”.
Ce ne zic şi Părinţii noştri duhov-

niceşti? „Nu vă amestecaţi cu cei necre-
dincioşi, prieteniile rele strică obiceiurile 
bune, nu ieşiţi din rânduială; aveţi grijă, 
întotdeauna ispititorul îţi oferă tocmai 
ce-ţi lipseşte!”. Răul este ca un „vârtej”, 
vicleniile acestei lumi sunt ca nişte „lu-
cii mreje” (metaforă inspirată, extrem 
de sugestivă duhovniceşte!) şi singurul 
remediu spiritual autentic şi eficient 
este rămânerea neclintită în „cărarea ta” 
indiferent cine, pentru ce şi prin ce te 
cheamă înafara ei!

„Când Mircea Domnul însuşi în zaua 
ta viază, / Unde-am găsi povaţă mai cla-
ră şi mai trează?” g CAPITOLUL XV

Şapte Îngeri vor aduce 
bătăi asupra oamenilor 

mai înainte de sfîrşit. 
Şi despre marea de 

sticlă ce a fost văzută în 
descoperire

Stih 1: Am văzut apoi în cer alt 
semn, mare şi minunat: şapte 
Îngeri avînd şapte pedepse – 
cele de pe urmă – căci cu ele 

s-a sfîrşit mînia lui Dumnezeu.
Prin numărul „şapte”, înţelegem că 

nedreptăţile ce se fac cu îndrăzneală în 
cele şapte zile1 ale veacului2 acestuia se 
vor domoli, şi se vor înfrica şi se vor în-
frînge cu şapte bătăi şi prin şapte Îngeri. 
Iar după aceasta se arată viaţa sfinţilor 
ce va fi şi mărirea lor.

Stih 2: Am văzut ca o mare de cleş-
tar, amestecată cu foc, şi pe biruito-

rii din ispita cu fiara, şi cu chipul fiarei şi 
cu numărul numelui ei stînd lîngă marea 
de cleştar şi avînd alăutele lui Dumnezeu.

„Marea de de cleştar, amestecată cu 
foc” socotim că închipuie mulţimea celor 
ce se mîntuiesc, şi curăţia odihnei celei vi-
itoare şi strălucirea sfinţilor care vor stră-
luci ca soarele cu bunătăţile cele străluci-
toare ce-i vor împodobi (Matei 13:43). 
Iar că sticla era amestecată cu foc, se poate 
înţelege din ce a zis Apostolul: „Lucrul fie-
căruia se va lămuri cu foc.”3 Iar focul nimic 
nu le va strica celor curaţi şi neîntinaţi, 
fiindcă – potrivit Psalmistului (Psalm 
28:7)4 – el are două însuşiri: de a-i arde 
pe păcătoşi şi de a-i lumina pe cei drepţi, 
precum a înţeles marele Vasilie. Prin „foc”, 
1 Răstimpuri, perioade istorice.
2 Petrecerea omenirii de la căderea din rai şi 
pînă la judecată şi înviere.
3 „Lucrul fiecăruia se va face arătat; ziua (Dom-
nului) îl va arăta. Căci în foc se va descoperi, 
focul va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia” (1 
Corinteni 3:13). „Aici, Pavel numeşte «ziuă» pe 
aceea a celei de-a doua veniri şi a Judecăţii Dom-
nului. Şi zice că cu foc se vor arăta, adică se vor 
descoperi, ce fel sînt după firea lor, ori «aur» şi 
«argint», ori «lemne», «iarbă» şi «trestii»” (Teo-
filact, în tîlcuirea epistolelor lui Pavel). 
4 „Glasul Domnului, cel ce taie para focului” 
(Psalm 28:7). „Căci Sfinţiţii Apostoli – zice fe-
ricitul Teodorit - primind darul Preasfîntului 
Duh în chipul focului, se luminau şi nu se ar-
deau. Încă şi întru viaţa ce va să fie, îndoita lu-
crare a focului, împărţindu-se, îi va lumina pe 
nevoitorii faptei bune, dar îi va arde pe îndrăgi-
torii răutăţii. Pentru aceasta, munca celor fără 
de lege se cheamă şi «foc», dar şi «întuneric», 
fiindcă lucrarea luminătoare nu se arată acolo.”

se mai înţelege şi ştiinţa lui Dumnezeu şi 
darul de viaţă făcătorului Duh, pentru că 
în foc i S-a arătat Dumnezeu lui Moisi 
(Ieşirea 3:2) şi în chip de limbi de foc S-a 
pogorît Duhul Sfînt peste Apostoli (Fap-
te 2:3). Iar prin „alăute” arată omorîrea 
mădularelor [a vieţii trupeşti, păcătoase, 
n. m.] şi viaţa cea lăudătoare a bunătăţilor, 
care se slobozeşte întru unirea glasului cu 
arcuşul Duhului Sfînt.

Stihurile 3, 4: Şi ei cîntau cîntarea 
lui Moisi, robul lui Dumnezeu, şi 

cîntarea Mielului, zicînd: „Mari şi minu-
nate sînt lucrurile Tale, Doamne Dumne-
zeule Atotţiitorule! Drepte şi adevărate 
sînt căile Tale, Împărate al neamurilor! 
Cine nu se va teme de Tine, Doamne, şi 
nu va slăvi numele Tău? Căci Tu singur 
eşti sfînt, şi toate neamurile vor veni şi se 
vor închina înaintea Ta, pentru că judecă-
ţile Tale s-au făcut cunoscute.

„Cîntau cintarea lui Moisi (…)”/ 
Din „cîntarea lui Moisi”, cunoaştem cîn-
tarea de laudă ce I se înălţa lui Dumne-
zeu de către cei drepţi ce erau în Legea 
Veche, mai înainte de legea darului.5 
Iar din „cîntarea Mielului” înţelegem 
cîntarea de laudă şi mulţumire cea ne-
încetată a celor ce au vieţuit cu temere 
de Dumnezeu după venirea lui Hristos, 
pentru facerile de bine şi darurile ce au 
venit de la Dînsul pentru neamul nos-
5 Precum citim: „Atunci, Moisi şi fiii lui Israil 
I-au cîntat lui Dumnezeu această cîntare, zi-
cînd: «Să-I cîntăm Domnului, căci cu slavă 
S-a prea-mărit; cal şi călăreţ în mare i-a arun-
cat! Ajutor şi ocrotitor mi S-a făcut mie spre 
mîntuire. Acesta-i Dumnezeul meu, pe El Îl 
voi prea-mări! Dumnezeul părintelui meu, pe 
El Îl voi înălţa! Domnul, Cel ce surpă războaie, 
Domnul este numele Lui. Carele lui Faraon şi 
oştirea lui le-a aruncat în mare, pe aleşii călă-
reţi, pe căpitani i-a cufundat în Marea Roşie: cu 
marea i-a acoperit, în adîncuri ca o piatră s-au 
adîncit. Dreapta Ta, Doamne, s-a prea-mărit 
întru tărie, mîna Ta cea dreaptă, Doamne, pe 
vrăjmaşi i-a sfărîmat. Cu mulţimea slavei Tale 
ai surpat pe cei potrivnici: mînia Ţi-ai dezlăn-
ţuit-o şi i-a mistuit ca pe nişte paie. Prin sufla-
rea mîniei Tale s-a despicat apa: închegatu-s-au 
apele ca un perete, închegatu-s-au valurile-n 
inima mării. Vrăjmaşul zicea: «Îi voi alerga şi-i 
voi prinde, pradă voi împărţi, sufletul mi-l voi 
sătura, cu sabia îi voi ucide, braţul meu îi va 
stăpîni. Trimis-ai Tu suflarea Ta: marea i-a în-
ghiţit, afundatu-s-au ca plumbul în apele adîn-
cului. Doamne, cine-i asemenea Ţie între dum-
nezei? Cine-i asemenea Ţie, prea-mărit întru 
sfinţi, minunat întru slavă, făcător de minuni? 
Întinsu-Ţi-ai dreapta şi i-a înghiţit pămîntul! 
Cu dreptatea Ta călăuzit-ai acest norod şi l-ai 
izbăvit, cu puterea Ta l-ai chemat spre locaşul 
Tău cel sfînt. Auzit-au neamurile şi s-au cutre-
murat; dureri i-au cuprins pe cei ce locuiesc în 
Filisteea. Atunci, capii Edomului au fost cu-
prinşi de spaimă; pe mai-marii Moavului, cu-
tremur i-a cuprins; celor ce locuiesc în Hanaan, 
tuturor le-a pierit inima. Cădea-vor peste ei 
cutremur şi frică, puterea braţului Tău îi va în-
cremeni pînă ce va trece norodul Tău, Doamne, 
pînă ce va trece acest norod pe care Tu Ţi l-ai 
agonisit. Tu-l vei duce şi-l vei răsădi în muntele 
moştenirii Tale, în locaşul pe care Tu, Doamne, 
Ţi l-ai zidit, pe care Tu, Doamne, Ţi l-ai sfin-
ţit, pe care mîinile Tale l-au gătit. Împărăţi-va 
Domnul în veac şi în veacul veacului! Căci caii 
lui Faraon, cu carele şi călăreţii lui, au intrat în 
mare, dar Domnul a întors asupră-le apele mă-
rii, în vreme ce fiii lui Israil au trecut prin mare 
ca pe uscat.» Mariam Proorociţa, sora lui Aa-
ron, a luat timpanul în mîna sa, şi toate feme-
ile au ieşit după ea cu timpane şi dănţuind. Şi 
Mariam făcea-nceputul, zicînd: «Să-I cîntăm 
Domnului, căci cu slavă S-a prea-mărit; cal şi 
călăreţ în mare i-a aruncat!»” (Ieşirea 15:1-21).

tru. Căci, prin dumnezeieştii Săi Apos-
toli, Dumnezeu a chemat toate neamu-
rile la cunoştinţa Sa.

Stihurile 5, 6: Şi, după aceasta, 
m-am uitat şi s-a deschis biserica 

Cortului Mărturiei din cer. Şi au ieşit din 
Cort cei şapte Îngeri cu cele şapte pedepse, 
îmbrăcaţi în veşmînt de in curat, luminos 
şi încinşi pe sub sîni cu cingători de aur.

Acesta e Cortul din ceruri după a 
cărui asemănare i-a poruncit Dumne-
zeu lui Moisi să-l facă pe cel de jos (Ie-
şire 25:9).6 Din această biserică vor ieşi 
Îngerii îmbrăcaţi în cămăşi „de in” […], 
pentru curăţia firii lor şi pentru lumi-
narea bunătăţilor lor. Şi spune că sînt 
încinşi peste piept cu „aur”, pentru firea 
lor puternică, curată şi cinstită şi pen-
tru slujirea lor neîncetată.

Stih 7: Şi una din cele patru făpturi 
a dat celor şapte Îngeri şapte paha-

re de aur, pline de mînia lui Dumnezeu, 
Celui care este viu în vecii vecilor.

De la cele patru făpturi au luat cei 
şapte Îngeri cele şapte pahare de aur 
pline cu mînia lui Dumnezeu, precum 
spune şi Iezechiil (23:33). De aici, se 
arată că în ceruri ştiinţa despre cele ce 
se fac este adusă pururea de la cei dintîi 
la cei de-al doilea, după înţelegerea ma-
relui Dionisie [Areopagitul]. 

Stih 8: Iar biserica s-a umplut de 
fum, din slava lui Dumnezeu şi 

din puterea Lui.
Prin „fum”, înţelegem frica, şi groaza 

şi munca mîniei lui Dumnezeu, de care 
se va umple biserica şi care vor veni pes-
te cei vrednici de acestea în vremea ju-
decăţii şi mai înainte de judecată asupra 
celor ce se vor pleca lui Antihrist şi vor 
face fapte potrivnice.

Stih 8: Şi nimeni nu putea să intre 
in biserică, pînă ce se vor sfîrşi cele 

şapte pedepse ale celor şapte Îngeri.
De aceea, socotim că, pînă nu va des-

părţi mînia lui Dumnezeu pe cei necre-
dincioşi de cei credincioşi şi drepţi, sfin-
ţii nu vor dobîndi în nici un chip soarta 
Ierusalimului ceresc şi odihna în biserica 
lui Dumnezeu. Căci trebuie – zice – să 
se sfîrşească bătăile prin care se va da 
răsplătire pentru păcate celor vrednici de 
dînsa, primind aceia răspunsul ce li se va 
da lor.7 Iar după aceea, li se va da locaş 
sfinţilor în Mitropolia cea de sus. Şi aşa 
li se va adăuga bătaie după bătaie celor ce 
vor fi la sfîrşit, pentru că, fiind iubitor de 
oameni, Dumnezeu va slobozi muncile şi 
bătăile în viaţa aceasta de acum, ca răs-
plătire pentru măsura păcatelor, pentru 
a le micşora în veacul cel viitor fără de 
sfîrşit. Iar noi să-L rugăm pe Domnul să 
ne certe ca un părinte şi să nu ne bată cu 
muncă întru mînia Sa, căci nu este vinde-
care trupului nostru din faţa mîniei Lui 
(Psalm 37:1). Deci, spălînd hainele su-
fletelor noastre cele întinate cu păcate cu 
6 „În acel Cort de sus – adaugă Sfîntul Ambro-
zie - dorea să locuiască Psalmistul”, care zicea: 
„Una am cerut de la Domnul, aceasta voi cău-
ta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele 
vieţii mele, să văd frumuseţea Domnului şi să 
cercetez biserica cea sfîntă a Lui” (Psalm 26:4).
7 Despre acestea zice şi Proorocul: „Asupra lor 
se va plini mînia Mea şi urgia Mea; şi tu vei 
cunoaşte că Eu, Domnul, Eu am grăit în rîvna 
Mea atunci cînd Mi-am plinit mînia asupra 
lor” (Iezechiil 5:13). 

lacrimi de pocăinţă şi împodobindu-le ca 
pe nişte mirese, să intrăm în cămara ve-
seliei cea nestricată a lui Hristos-Dum-
nezeul nostru, Căruia I se cuvine toată 
lauda, cinstea şi închinăciunea, împreună 
şi Tatălui şi Duhului Sfînt, acum, şi pu-
rurea şi în vecii vecilor. Amin!

CAPITOLUL XVI
După ce s-a vărsat 

paharul cel dintîi, s-a 
făcut bubă rea peste 

cei ce s-au lepădat de 
credinţă

Stihurile 1, 2: Şi am auzit glas mare 
din biserică, zicînd celor şapte În-

geri: „Duceţi-vă şi vărsaţi pe pămînt cele 
şapte pahare ale mîniei lui Dumnezeu!” 
Şi s-a dus cel dintîi şi a vărsat paharul 
lui pe pămînt. Şi bubă rea şi ucigaşă s-a 
ivit pe oamenii care aveau semnul fiarei şi 
care se închinau chipului fiarei.

„Paharul” se înţelege în loc de lucrare 
de muncă, căci spune cum, după vărsa-
rea lui de către Îngeri, s-a făcut o „bubă 
mare”, cumplită, ce închipuia durerea 
cea din urmă ce tremură în inimă, care 
se va face în inimile celor ce-şi vor pără-
si credinţa, cînd, fiind bătuţi de bătăile 
slobozite de Dumnezeu, nu vor dobîn-
di vindecare de acestea de la Antihrist 
[la care s-au închinat]. Şi este adevărat 
că în chip simţitor se vor răni trupurile 
celor ce vor avea sufletele rănite cu săge-
ţile înşelăciunii şi amăgirii diavoleşti şi 
ale lui Antihrist cel vrăjmaş.

[Despre acestea, cuviosul Averchie 
mai zice: „În acest capitol, sînt înfăţişate 
bătăile lui Dumnezeu asupra vrăjma-
şilor Bisericii, închipuite de „cele şapte 
pahare ale mîniei lui Dumnezeu, vărsa-
te de cei şapte Îngeri”. Acestea sînt după 
asemănarea bătăilor cu care a fost lovit 
Egiptul cel vechi, a cărui înfrîngere este 
o închipuire a înfrîngerii mincinoasei 
împărăţii creştine8 care mai sus a fost 
numită «Egipt» şi «Babilon». /…/ 
Astfel, «buba» pricinuită de vărsarea 
primului pahar este luată, negreşit, din 
asemănarea cu a şasea bătaie ce a lovit 
Egiptul.”]

Al doilea pahar, asupra 
sufletelor ce sînt în mare

Stih 3: Şi al doilea Înger a vărsat 
paharul lui în mare, şi marea s-a 

prefăcut în sînge ca de mort şi orice suflare 
de viaţă a murit din cele ce sînt în mare.

Nu este lucru mare sau cu anevoie 
în puterea lui Dumnezeu să întoarcă 
marea în sînge ca de om junghiat, prin 
sfinţii săi Prooroci Ilie şi Enoh pierzîn-
du-i Dumnezeu pe cei ce sînt într-însa, 
spre a învedera neputinţa lui Antihrist 
şi pentru a arăta cît de slabi sînt cei 
amăgiţi de el. Aşa a făcut de demult şi 
în Egipt (Ieşirea 7:18)9, prin Moisi, spre 
mustrarea împietririi lui Faraon, arăt-
îndu-Şi puterea pentru ca aceia adeve-
8 Pentru că împărăţia Antihristului va fi aceea 
a Lui „Mesia-Cristos”, iar nu atee şi nici păgînă 
pe faţă. Vezi cuvîntul de încheiere. 
9 „Peştele din rîu va muri, rîul se va împuţi, iar 
Egiptenii nu vor mai putea să bea apă din Nil” 
(Ieşire 7:18).

PROOROCIILE 
APOCALIPSEI

MINŢI ZBURĂTOARE IDENTIFICATE
(finalul textului din AXA numărul 47)
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riţi în credinţă să se întărească, iar cei 
neîntăriţi să se teamă, văzînd făptura 
luptîndu-se împotriva lor, pentru cin-
stea [dată de ei] pierzătorului. Pentru 
că numele lui Antihrist este „pierzăto-
rul” şi în vărsare de sînge şi în războaie 
se va face venirea lui, de vreme ce Gog 
şi Magog se vor îndemna împreună şi 
se vor lupta în cele patru părţi ale lumii. 
(Scolie: Tare se vor lupta Gog şi Ma-
gog împotriva celor ce nu-l vor primi pe 
Antihrist.) Şi împăraţii care nu se vor 
supune lui Antihrist se vor doborî cu 
toată oastea lor, şi vărsări de sînge se vor 
face şi marea, pentru războaiele cele din 
corăbii, se va spurca cu sînge şi apele ei 
se vor amesteca cu sîngele celor morţi.10

Prin paharul al treilea, 
apele se întorc în sînge

Stihurile 4, 5: Iar cel de-al treilea 
Înger a vărsat paharul lui în rîuri 

şi în izvoarele apelor, şi s-au prefăcut în 
sînge. Şi l-am auzit pe Îngerul apelor zi-
cînd: „Drept eşti Tu – Cel ce eşti şi Cel 
ce erai, Sfinte Doamne – că ai judecat 
acestea; de vreme ce ei au vărsat sîngele 
sfinţilor şi proorocilor, tot sînge le-ai dat să 
bea. Vrednici sînt!”

Şi prin aceasta se arată că Îngerii 
sînt puşi peste stihii – precum s-a zis 
mai sus – dintre care unul este peste 
ape. Şi Îl laudă pe Dumnezeu pentru 
pedeapsa adusă după cuviinţă peste cei 
potrivnici, dîndu-le să bea sînge celor ce 
şi-au spurcat mîinile cu sîngele sfinţi-
lor. Prin aceasta, se mai arată că mulţi, 
prin starea cea tare în credinţă, se vor 
învrednici în vremea aceea de darul 
proorocesc şi vor fi omorîţi de slugile 
diavolului. […] 

[De asemenea – zice Sfinţitul Averchie 
– aici se pomeneşte înfricoşătoarea vărsa-
re de sînge ce se va întîmpla în vremea lui 
Antihrist, înainte de sfîrşitul lumii.]

Stih 7: Şi am auzit din altar, grăind: 
„Aşa, Doamne Dumnezeule Atotţii-

torule, adevărate şi drepte sînt judecăţile Tale!”
„Şi am auzit din altar (…)”/ Aici, Îl 

numeşte „altar” pe Hristos, căci întru 
Dînsul şi printr-Însul se aduc Tatălui 
jertfele cele cuvîntătoare, precum am 
învăţat de la dumnezeiescul Apostol 
(Romani 12:1). Aici, am auzit cum Pu-
terile îngereşti, trimise spre slujbă către 
cei ce vor mîntuirea11, înalţă [la Dum-
nezeu] rugăciunile şi jertfele noastre 
cele duhovniceşti.

Şi zice că din acest „altar” a ieşit un 
glas care arată că drepte sînt judecăţile 
lui Dumnezeu, întrecînd orice minte 
şi cuvînt. Şi ne-am învăţat din Sfintele 
Evanghelii că îngereştile Puteri cereşti 
se veselesc şi prăznuiesc pentru mîntui-
rea celor ce se întorc prin pocăinţă (Luca 
15:10), şi le pare rău de rătăcirile lor 
din calea cea dreaptă şi mulţumesc lui 
10 Avînd ca pildă înfricoşatele bătălii pe mare 
din primele războaie mondiale, ne putem în-
chipui unde va ajunge industria navală a uci-
derii. Dincolo de aceste pricini diavolesc-ome-
neşti, este însă bătaia dumnezeiască, ce va veni 
pe căi neştiute şi neînţelese de noi. 
11 Căci zice Pavel: „Au nu toţi Îngerii sînt du-
huri slujitoare, care se trimit spre slujbă pen-
tru cei ce urmează să moştenească mîntuirea?” 
(Evrei 1:14). 

Dumnezeu pentru munca celor ce cal-
că poruncile Lui, ca [măcar astfel] să-şi 
plătească datoria [pentru păcate]. Pen-
tru aceea, să ne nevoim ca să mijlocească 
spre mîntuirea, veselia, bucuria şi pen-
tru întoarcerea noastră, gîndind că fie-
căruia din noi îi urmează dumnezeies-
cul Înger, îndemnîndu-ne şi aducîndu-
ne la faptele bune, vorbind ca o minte 
cu cuvînt negrăit, oarecum în taină, cu 
mintea noastră. Şi, dacă ascultăm de el, 
se bucură, iar cînd nu-l ascultăm îi pare 
rău. (Scolie: Fiecare are Îngerul său, care 
se bucură de întoarcerea aceluia şi-i pare 
rău de nepocăinţa lui.) Fie ca viaţa noas-
tră întru Dumnezeu să le fie pricină de 
supărare şi de ruşinare dracilor, iar Înge-
rilor să le fie spre veselie! Ca, prăznuind 
cu glas de bucurie împreună cu dînşii, 
să-I mulţumim lui Hristos-Dumnezeul 
nostru pentru biruinţa asupra viclene-
lor puteri, Căruia I se cuvine mărirea, 
împreună şi Tatălui şi Duhului Sfînt, 
acum, şi pururea şi în veci vecilor. Amin!

Prin bătaia a patra, vor 
arde oamenii cu zăduf

Stihurile 8, 9: Apoi, al patrulea În-
ger a vărsat paharul lui în soare, 

şi [acestuia] i s-a dat să-i dogorească pe 
oameni cu focul lui. Şi oamenii au fost do-
goriţi cu mare arşiţă, şi au hulit numele 
lui Dumnezeu, Care are putere peste pe-
depsele acestea, şi nu s-au pocăit ca să-I 
dea slavă.

Cu arderea simţită a soarelui se vor 
arde oamenii atunci cînd Dumnezeul cel 
iubitor de oameni le va strînge fălcile „cu 
zăbale şi cu frîu” (Psalm 31:9) celor ce nu 
se apropie de Dînsul pentru a căuta po-
căinţa. Dar, deşi aceia vor cădea în adîn-
cul răutăţilor, nu se vor întoarce la pocă-
inţă, ci şi mai mult se vor duce spre hulă, 
din răutatea cunoştinţei şi a voii lor.

Prin „soare”, se mai poate închipui 
zăduful ispitelor prin care zice că se vor 
arde cei vrednici de bătăi, ca, prin so-
sirea durerilor, să urască păcatul. Dar 
aceştia, fiind fără de minte, în loc de a-şi 
cunoaşte greşelile şi căderile lor în pă-
cate, îşi vor ascuţi limba împotriva lui 
Dumnezeu. Dintre ei se pot vedea în 
jurul nostru şi acum, care, mîniindu-
se din pricina barbarilor [păgînilor], 
grăiesc rele şi învinuiesc bunătatea lui 
Dumnezeu, că i-a lăsat să aducă atîtea 
necazuri neamului nostru.

Prin bătaia a cincea, se va 
întuneca împărăţia fiarei

Stihurile 10, 11: Atunci, al cincilea 
Înger a vărsat paharul lui peste 

scaunul fiarei, şi în împărăţia ei s-a făcut 
întuneric şi oamenii îşi muşcau limbile de 
durere. Şi L-au hulit pe Dumnezeul ceru-
lui din pricina durerilor şi a bubelor lor, 
dar de faptele lor nu s-au pocăit!

Vărsînd acest „pahar peste scaunul 
fiarei”, arată că peste împărăţia lui An-
tihrist va veni o mînie întunecată, ce nu 
va fi luminată de Soarele Dreptăţii.12 
12 Aceasta ne aminteşte de cea de-a noua bătaie 
adusă asupra Egiptului: „Atunci, a zis Domnul 
către Moisi: «Întinde-ţi mîna spre cer: întune-
ric se va face în ţara Egiptului, un întuneric să-l 
pipăi cu mîna»” (Ieşirea 10:21).

Iar „muşcarea limbilor” arată mărimea 
durerilor de care vor fi cuprinşi cei 
amăgiţi de Antihrist, fiind bătuţi cu bă-
tăile slobozite de Dumnezeu, ca să vadă 
că acela ce s-a proslăvit întru ei ca un 
dumnezeu este înşelător. Dar ei nici din 
aceasta nu se vor întoarce la pocăinţă, ci 
şi mai mult vor huli. […] La fel, întru 
bătăi, Faraon se muia, iar după luarea 
bătăii iar se învîrtoşa. […] 

Şi zic unii13 că, prin focul gheenei, 
păcătoşii se vor lămuri ca aurul, lepă-
dînd spurcăciunea păcatelor, şi astfel se 
vor mîntui şi ei. (Scolie: Aici, vorbeşte 
de rătăcirea lui Orighen.) Însă aurul, 
fiind neînsufleţit, are întinarea din fire, 
pe cîtă vreme spurcăciunea s-a lipit de 
cei cuvîntători de bunăvoia lor, şi mai 
ales s-a născut din ei. Pentru aceasta, 
cei ce se unesc cu răutăţile de bunăvoie 
şi nu iau seama la dreptatea ce se îm-
parte fiecăruia după vrednicie vor da 
răspuns lui Dumnezeu, Cel ce are bu-
nătatea, mai înainte ştiinţa şi puterea de 
a opri munca cea de veci. (Scolie: Adică 
Dumnezeu va da plată păcătoşilor după 
dreptate, iar Orighen zice că bunătatea 
lui Dumnezeu va face sfîrşit muncilor, 
despărţindu-se de dreptate.14) […] 

Ceea ce este pentru cei ce se luptă 
cîmpul, aceasta este pentru toţi oamenii 
viaţa în lumea aceasta. Şi a se naşte sau 
a nu se naşte nu este în puterea noastră, 
dar în noi este pus a ne război şi a-i bi-
rui pe viclenii draci şi a dobîndi veşni-
cele bunătăţi. Deci, dacă sînt biruiţi în 
această luptă şi nu se pocăiesc, păcătoşii 
se vor tîngui fără de folos nimicindu-se 
în veci. Pentru că în iad nu va fi cine să se 
mărturisească – după cuvîntul Psalmis-
tului15 – căci nu va mai fi cu cei osîndiţi 
ajutorul Duhului Sfînt, ca acum, de vre-
me ce ei „se vor tăia în două”16 despăr-
ţindu-se de Duhul cel făcător de viaţă, 
Cel hulit de ei. Şi înţelegerea de mai sus 
se uneşte cu cuvîntul psalmului 124:3 
că „nu va lăsa Domnul toiagul păcăto-
şilor peste soarta drepţilor, ca să nu-şi 
întindă drepţii mîinile lor la fărădelegi”, 
căci nici viaţa lor nu a fost amestecată. 
Şi nu numai pentru neamestecarea vie-
ţii şi deosebirea năravurilor drepţilor de 
ale păcătoşilor, ci şi pentru întărirea şi 
înrădăcinarea voii celor dintîi de a nu se 
uni cu lucrul rău, şi de a nu se supune la 
păcat, şi de a nu-şi împuţina veselia din 
pricina slăbiciunii trupului sau din frica 
13 Cei care vorbesc de pocăinţă şi răscumpăra-
rea pe lumea cealaltă, precum Orighen cel po-
menit de mai multe ori.
14 Cei care gîndesc că Dumnezeu nu-i poate 
pedepsi veşnic pe cei păcătoşi şi nepocăiţi, fi-
indcă ar fi oprit de bunătatea Sa nemărginită, 
uită că El este şi drept fără mărginire. 
15 „În iad cine se va mărturisi Ţie?” (Psalm 6:5). 
„În iad – tîlcuieşte Teodorit - nu este mărturi-
sire şi pocăinţă, căci Dumnezeu a rînduit aici 
viaţă şi lucrare, iar acolo cercarea şi luarea de 
seamă a celor lucrate. Şi este osebit lucru al 
veacului al optulea [viaţa de veci, n. m.] a nu 
mai da vreme oamenilor ce sînt întru el spre 
lucrarea faptelor bune sau rele, ci, ale căror lu-
cruri va fi semănat cineva seminţele întru sine, 
întocmai ale acelora va culege şi roadele. Pen-
tru aceea legiuieşte să lucrăm pocăinţa aici, căci 
în iad este nelucrătoare o sîrguinţă ca aceasta.”
16 „Veni-va stăpînul slugii aceleia în ziua în care 
ea nu se aşteaptă şi în ceasul în care ea nu ştie şi 
o va tăia în două, iar partea ei o va pune cu cei 
necredincioşi” (Matei 12:46). 

schimbării, urmînd tăriei şi neschimbă-
rii cea întru Dumnezeu.

Prin paharul al şaselea, 
se va deschide calea spre 

Eufrat dinspre răsăritul 
soarelui

Stih 12: Şi al şaselea Înger a vărsat 
cupa lui în rîul cel mare al Eufra-

tului, şi apele lui au secat, ca să fie gătită 
calea împăraţilor de la răsăritul soarelui.

Mi se pare că, secînd – după slobo-
zenia lui Dumnezeu – Eufratul va da 
împăraţilor pămînteşti trecere spre omo-
rîrea şi pierderea oamenilor, împreună cu 
ei fiind şi alţii, care socotim că se vor ridi-
ca la hotarele Sciţilor, precum vom vedea 
din pomenirea lui Gog şi Magog, arătată 
mai jos. (Scolie: Gog şi Magog vor ieşi 
din părţile Schitenilor, precum se zice 
mai jos, capitolul 20:7, 8). Mi se pare că 
şi Antihrist va ieşi din părţile Răsăritului 
– din ţara Persiei, unde este seminţia lui 
Dan, din neamul Iudeilor – şi, trecînd 
Eufratul împreună cu alţi împăraţi sau 
voievozi ce vor avea nume împărătesc, le 
va aduce oamenilor moarte trupească şi 
sufletească: unora adică pentru credinţă 
şi răbdare, iar altora pentru lenevie şi slă-
biciune. (Scolie: Eufratul este apă mare 
în Mesopotamia, ce iese din Nifat, mun-
tele Armeniei, şi este adîncă şi repede şi 
dă în Marea Roşie.)

Stih 13: Şi am văzut ieşind din gura 
balaurului, şi din gura fiarei şi din 

gura proorocului celui mincinos trei du-
huri necurate ca nişte broaşte.

Zice că a văzut cum – din „gura ba-
laurului” (adică a diavolului), a „fiarei” 
(adică a lui Antihrist) şi a „proorocului 
mincinos” – vor ieşi „trei duhuri ne-
curate asemenea cu broaştele”, pentru 
că înveninarea, întinarea, necurăţia şi 
alunecarea duhurilor celor viclene se 
trag spre desfătările cele umede. Puteri 
(duhuri) care, cu poruncile diavolului, 
ale lui Antihrist şi ale proorocului min-
cinos, închipuite prin „guri”, vor arăta 
semne şi minuni amăgitoare oamenilor, 
cum vom vedea.

Stih 14: Căci sînt duhuri demoni-
ce, făcătoare de semne, care se duc 

la împăraţii lumii întregi, să-i adune la 
războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu, 
Atotţiitorul.

Semnele cele mincinoase ce se lu-
crează prin draci îi vor stîrni la război 
pe cei ce se supun zilei celei mari şi lu-

minate a lui Dumnezeu, zi în care, cu 
adevărat, luptătorii împotriva lui Dum-
nezeu, fiind biruiţi, vor plînge fără folos 
pentru înşelăciunea cea dintîi.

[Iar Sfîntul Ambrozie adaugă: „Cele 
trei «duhuri» necurate ce se văd ieşind 
din gura diavolului, a lui Antihrist şi a 
proorocului mincinos îi arată pe ucenicii 
lui Antihrist, /…/ care vor propovădui 
prin toate cetăţile lumii. Şi sînt numiţi 
«duhuri demonice» fiindcă diavolul lo-
cuieşte în ei şi vorbeşte prin gura lor, şi 
prin învăţătura lor ei sînt fiii aceluia. Şi 
sînt în chip de «broaşte», fiindcă broaş-
tele sînt necurate şi trăiesc în noroi, pre-
cum şi ucenicii lui Antihrist nu se vor sfii 
să scoată nenumărate păcate şi urîţenii.”]

[Iar „ziua cea mare a lui Dumnezeu 
Atotţiitorul” este – precum zice Sfinţi-
tul Averchie – „aceea cînd Dumnezeu 
Îşi va arăta slava Sa pentru a-i pedepsi 
pe vrăjmaşii Bisericii.”]

Stihurile 15, 16: „Iată, vin ca un 
fur. Fericit este cel care priveghea-

ză şi îşi păstrează veşmintele sale, ca să 
nu umble gol şi să se vadă ruşinea lui!” Şi 
s-au strins la locul ce se cheamă evreieşte 
„Har-Maghedon”.

Cînd zice despre cel ce „priveghea-
ză” şi-şi păstrează „hainele”, arată ca să 
privegheze şi să poarte grijă fără lenevie 
de faptele cele bune, căci acestea sînt 
„hainele” sfinţilor, de care lipsindu-se, 
omul se va ruşina plin de grozăvie. Iar 
„Har-Magheddon” se tîlcuieşte „tăierea” 
sau „omorîrea”.17 Pentru că, adunîndu-se 
acolo, neamurile se vor tăia, adică aceia 
care îl vor avea ca voievod pe diavolul, 
care se va bucura de sîngele oamenilor. 
Şi, fiind urîtă goliciunea fără „hainele” 
bunătăţilor, l-am văzut şi în Evanghe-
lie pe acela lepădat din cămara de nun-
tă pentru faptele rele (Matei 22:1-13). 
Nestricăciunea [este dată de] faptele 
bune, şi, ca să nu ne aflăm goi, să-L ru-
găm pe Dumnezeu să ne spele aici hai-
nele sufleteşti, ca să ne albim mai mult 
decît zăpada18. Ca nu cumva, auzind că 
am intrat aici fără haină de nuntă, le-
17 Iar Sfinţitul Averchie zice că „numele «Har-
magheddon» vine de la numele văii Maghed-
do, unde regele Iosia a căzut în lupta cu fara-
onul Neco. Căci zice Scriptura: „Dar Iosia nu 
s-a dat înapoi de dinaintea lui, ci s-a pregătit să 
se lupte cu el - neascultînd cuvintele lui Neco, 
cele ce erau din gura lui Dumnezeu - ci a venit 
să se războiască în cîmpia Meghiddo” (2 Para-
lipomena 35:22).
18 „(…) spăla-mă-vei, şi mai mult decît zăpada 
mă voi albi (Psalm 50:8).

gîndu-mi-se mîinile şi picioarele, să fiu 
aruncat în întunericul cel mai dinafară 
(Matei 22:13). [Deci,] – avînd în toată 
vremea haine albe şi luminate prin viaţa 
îmbunătăţită şi împodobită cu răbdarea 
(după Solomon) şi umblînd împreună 
cu Mirele sfintelor suflete Cel curat şi 
fără prihană, cu Hristos Domnul nostru 
– să intrăm cu El în cămară. Căruia, îm-
preună şi Tatălui şi Duhului Sfînt, I se 
cuvine mărirea, stîpînia şi cinstea acum, 
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

[„Faptul de care se vorbeşte aici – 
zice cuviosul Averchie – este repeziciu-
nea cu care va veni Hristos a doua oară 
(vezi Matei 24:43-44)19.”

La acestea, Sfîntul Ambrozie adau-
gă: „«Iată, vin ca un fur»/ Aici, se arată 
că va veni noaptea (1 Tesaloniceni 5:2, 
3)20. «Fericit este cel ce priveghează»/ 
Necredincioşii vor rămîne în poftele 
lor stricăcioase şi nu vor putea să vadă 
dinainte răul ce le va urma, zicîndu-şi 
că mai pot dormi [în negrijă pentru su-
fletul lor]. «Deşteaptă-te, cel ce dormi, 
şi te scoală din morţi, şi te va lumina 
Hristos!» (Efeseni 5:14).21 Iar drepţii, 
fiind cu luare aminte, vor vedea dinain-
te răul care le va urma, aceia ce şi-au 
potolit poftele cărnii, care s-au luptat 
cu armele faptelor bune [împotriva pa-
timilor] şi împotriva duşmanilor văzuţi 
ai lui Dumnezeu, şi aşa au ajuns fericiţi. 
19 „Să cunoaşteţi însă aceasta: că, de-ar şti stă-
pînul casei la care ceas al nopţii vine furul, ar 
priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. De 
aceea şi voi fiţi gata, că-n ceasul în care nu gîn-
diţi va veni Fiul Omului” (Matei 24:43-44). 
„«Fur» numeşte sfîrşitul lumii şi sfîrşitul fie-
căruia dintre noi. Deci – zice – aşa cum furul 
vine pe neaşteptate, tot astfel va fi şi venirea 
Mea. De aceea, nu vă leneviţi, ci fiţi plini de 
trezvie!” (Teofilact, în tîlcuirea la Matei). 
20 „Căci voi ştiţi bine că ziua Domnului va 
veni aşa, ca un fur noaptea.” „«Ziua Domnu-
lui» - zice Teofilact - însemnează atît obştescul 
sfîrşit a toată lumea, cît şi sfîrşitul cel osebit al 
fiecăruia, ca re este moartea, fiindcă amîndouă 
aceste zile sînt neştiute cînd vin. Şi necunoaş-
terea zilei morţii ne e de folos în multe chipuri, 
precum zice Hrisostom. Mai întîi, pentru că, 
dacă omul şi-ar cunoaşte ziua cea mai de pe 
urmă, s-ar sili a face tot păcatul în celelalte zile 
ale vieţii sale, ca apoi să se pocăiască la sfîrşit. 
Al doilea, fiincă mulţi, chiar de ar şti că au să 
moară mîine – să zicem – tot le-ar face mul-
ţime de răutăţi vrăjmaşilor lor, şi mai că s-ar 
desfăta în sîngele lor, fiind deznădăjduiţi că 
nu vor mai fi vii. Al treilea că, de ar şti cînd 
au să moară, oamenii care se iubesc s-ar strica 
mîhnindu-se şi întristîndu-se. Al patrulea că, 
de ar fi cunos cut sfîrşitul omului, drepţii nu 
ar avea atîta plată pentru pri mejdiile şi ispi-
tele pe care le suferă. Căci, ştiind că nu au să 
moară acum, ci în urmă, adică după atîţia ani, 
nu s-ar teme pentru viaţa şi pentru trupul lor; 
iar acum, fiindcă sfîrşitul este neştiut, dacă vor 
birui fără întristare primejdiile la care se dau, 
prin aceasta se face arătată fapta lor cea după 
Dumne zeu.”
21 Stih pe care Teofilact îl tîlcuieşte aşa: „Aici, 
Pavel îl numeşte «adormit» şi «mort» pe Creş-
tinul ce se află în păcate, pentru că cel păcătos 
este cu adevărat îm puţit, precum şi mortul este 
împuţit, nemişcat şi nelucrător. […] Iar cînd 
păcătosul se va scula din păcat, atunci şi Hris-
tos «luminează», adică străluceşte, asupra lui, 
precum şi soarele străluceşte asupra acelora ce 
se scoală din somn. Iar cîtă vreme se află întru 
păcat, păcătosul urăşte lumina şi nu voieşte să 
vină la dînsa. Însă dumnezeiescul Apostol zice 
acestea nu numai pentru cei necredincioşi, care 
dorm întru întunericul necinstirii de Dum-
nezeu, ci şi penlru credincioşii Creştini care 
dorm întru întunericul păcatului.”

Căci «veşmintele» sufletelor noastre 
sînt faptele cele bune.”] 

Prin bătaia a şaptea se 
va face cutremur mare şi 

tunete peste oameni

Stihurile 17, 18: Al şaptelea Înger a 
vărsat paharul lui în văzduh, şi glas 

mare a ieşit din biserica cerului, de la tron, 
strigînd: „S-a făcut!” Şi s-au pornit fulge-
re, şi vuiete şi tunete, şi s-a făcut cutremur 
mare, aşa cum nu a fost de cînd este omul 
pe pămînt un cutremur atît de puternic.

„S-a făcut!”/ Spune că s-a făcut glas 
îngeresc din cer, zicînd că s-a împlinit 
porunca lui Dumnezeu. Iar „glasurile”, 
„tunetele” şi „fulgerele” închipuie groaza 
şi înfricoşarea ce se vor face la venirea 
cea de apoi a lui Hristos, aşa cum s-a 
făcut pe muntele Sinai la pogorîrea 
lui Dumnezeu (Ieşirea, capitolul 19). 
Cutremurul închipuie schimbarea lu-
crurilor făcute, după Apostol, unde 
Dumnezeu zice că: „Încă odată voi clăti 
nu numai pămîntul, ci şi cerul” (Evrei 
12:26).22

Stih 19: Şi cetatea cea mare s-a rupt 
în trei părţi, şi cetăţile păgînilor 

s-au prăbuşit şi Babilonul cel mare a fost 
pomenit înaintea lui Dumnezeu, ca să-i 
dea paharul aprinderii mîniei Lui.

Prin „cetatea cea mare” înţelegem Ie-
rusalimul cel mare şi de demult, căruia 
i se zice „mare” nu pentru mulţimea şi 
mărimea zidurilor, ci pentru cinstea lui 
Dumnezeu şi buna-credinţă, care s-a 
tăiat cu adevărat, şi s-a despărţit şi s-a 
deosebit de cetăţile păgînilor prin pa-
timile lui Hristos. Iar „ruperea” în trei 
părţi socotim că-i arată pe cei din el – 
pe Creştini, pe Evrei şi pe Samarineni – 
adică pe credincioşii cei tari, pe cei ce au 
spurcat botezul cu fapte urîte şi pe Evre-
ii care nicidecum n-au primit propovă-
duirea.23 Pentru că acum, Iudeii şi Sa-
marinenii, de frica celor ce împărăţesc în 
creştinătate, îşi ascund sfaturile lor cele 
necredincioase şi arată că se lipesc de 
22 Stih pe marginea căruia Sfinţitul Teofilact 
scrie aşa, dînd toate desluşirile: „Două cutre-
murări mai mari pomeneşte Dumnezeiasca 
Scriptură. Mai întîi, cutremurul făcut cînd 
Dumnezeu S-a coborît în muntele Sinai ca să 
dea Legea. Iar al doilea s-a făcut în urma în-
trupării Fiului lui Dumne zeu. Căci, cînd era 
Domnul prunc şi S-a pogorit în Egipt, s-a fă-
cut un cutremur despre care e scris aşa: «Iată, 
Dom nul va veni în Egipt, şi iată se vor cutre-
mura cele făcute de mîinile Egiptului» (Isaia 
19:1). Căci atunci s-au cutremurat idolii, adică 
s-au povîrnit din starea ce o aveau spre a-i amă-
gi pe oameni ca să-i cinstească, şi s-a risipit pu-
terea lor. Iar cînd Domnul a in trat în Ierusalim 
şezînd pe mînzul asinei, s-a făcut alt cutre mur, 
despre care Evanghelistul Matei a zis aşa: «Şi, 
intrînd din Ierusalim, s-a cutremurat toată ce-
tatea, zicînd: Cine este acesta?» (Matei 21:10). 
S-a mai făcut un cutremur cînd S-a răstignit 
Domnul, după acelaşi Evanghelist, care zice: 
«(…) şi pămîntul s-a clătit» (Matei 27:51). Iar 
ceea ce zice Dumnezeu prin Proorocul Agheu, 
că: «Încă o dată voi clăti cerul şi pămîntul!», 
însemnează al treilea cutre mur, care urmează 
după cel de-al doilea, adică: Eu voi face o nouă 
prefacere în vremea sfîrşitului a toată lumea, 
cînd toate stihiile şi făpturile materialnice «se 
vor cutremura», adică se vor schimba din stri-
căciune întru nestricăciune.”
23 Iar după aceea, şi pînă azi, Ierusalimul este 
rupt în trei părţi: Evreii, Creştinii şi Ismailite-
nii (Musulmanii).

noi, neîndrăznind să se deosebească cu 
eresul lor, şi astfel Creştinii cei adevăraţi 
sînt amestecaţi cu cei ce au doar nume 
de Creştini. Iar cînd va veni ispita, îi va 
scoate la iveală, şi se va face împărţirea 
în trei: adică a Creştinilor, păcătoşilor şi 
a necredincioşilor, care se vor întoarce şi 
se vor uni cu cei de un obicei cu ei şi cu 
legea lor. (Scolie: Aprinderea ispitirii îi 
va scoate pe Evrei şi pe păcătoşi la vede-
re în vremea lui Antihrist, cînd Evreii şi 
păcătoşii se vor rupe de Creştini şi-l vor 
primi pe Antihrist.)

Iar căderea „cetăţilor păgînilor” în-
semnează nimicirea lor sau lipsa vie-
ţii păgîneşti la venirea împărăţiei lui 
Dumnezeu, pe care o vor primi sfinţii 
(Daniil 7:27)24.

„(…) şi Babilonul cel mare a fost po-
menit (…)”/ Arată Babilonul cel mare, 
cel amestecat cu împerecherile sale cele 
lumeşti şi cu ispitele tulburătoare, cel ce 
s-a mărit cu bogăţie din strîmbătăţi. Şi 
mulţimea cea multă a oamenilor dintr-
însul va bea paharul mîniei lui Dum-
nezeu, cînd va veni (ca şi cum ar fi fost 
uitat, pentru îndelunga-răbdare) ca să 
le răsplătească vorbele de hulă, călcarea 
de dreptate şi faptele lor cele rele.

Stih 20: Şi toate insulele au fugit şi 
munţii nu s-au mai aflat.

Prin „insule”, se arată sfintele bise-
rici, iar prin „munţi”, conducătorii lor; 
aşa înţelegem din Dumnezeiasca Scrip-
tură. Şi vor fugi aceia pe vremea neca-
zurilor de mai sus, precum am auzit de 
la Domnul: „Atunci, cei de la Răsărit 
vor fugi la Apus şi cei de la Apus la Ră-
sărit, căci va fi tulburare mare, precum 
n-a mai fost de la începutul lumii şi nici 
nu va mai fi” (Matei 24:21). Pentru că 
unii se vor munci pentru păcate, iar alţii 
vor răbda nevoi grele şi iuţi spre lămuri-
rea faptelor bune nu numai în muncile 
lui Antihrist pentru Hristos, ci şi întru 
fuga în munţi, în peşterile cele rele, pe 
care o vor suferi afară din cetăţi pentru 
a-şi păstra creştinătatea.

Stih 21: Şi grindină mare cît talan-
tul s-a prăvălit din cer peste oa-

meni. Şi oamenii L-au hulit pe Dumne-
zeu din pricina pedepsei cu grindină, căci 
urgia ei era mare foarte.

„Grindina căzută din cer” am înţe-
les să fie mînia slobozită de Dumnezeu, 
care se pogoară de sus. Iar prin mărimea 
„talantului”, arată desăvîrşirea mîniei – 
pricinuită de covîrşirea peste măsură a 
păcatelor, avînd ca închipuire talantul – 
precum a văzut şi Zaharia (5:7)25. 

„Şi oamenii L-au hulit pe Dumne-
zeu”/ Căci cei răniţi, din învîrtoşarea şi 
din împietrirea inimii, nu s-au întors la 
pocăinţă, ci spre hulă. Fiindcă vor fi îm-
pietriţi ca Faraon, şi încă mai mai mult 
decît acela, căci Faraon, de cîte ori era 
bătut de Dumnezeu, se muia şi îşi măr-
turisea fărădelegea sa, iar aceia Îl vor 
huli pe Dumnezeu chiar în vremea cînd 
se vor munci. g
24 „Iar împărăţia, şi stăpînirea şi mărirea împă-
raţilor de sub ceruri se vor da poporului sfinţi-
lor Celui Preaînalt; împărăţia Lui este împără-
ţie veşnică, şi toate stăpînirile Îi vor sluji Lui şi 
pe El Îl vor asculta.”
25„Şi iată un disc de plumb se ridica; şi iată o fe-
meie şedea în mijlocul baniţei” (Zaharia 5:7).
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1. Cauzele violenţei

Cauzele violenţei sunt, până 
la un punct, comune cu 
cauzele răului, în general. 
Este celebră analiza pe 

care o face răului şi cauzelor sale Sfântul 
Maxim Mărturisitorul. În Răspunsurile 
către Talasie, el iterează, în capitolul 
întâi, cunoscuta sa definire a răului, 
care nu are subzistenţă prin fire pro-
prie, ci este manifestarea lipsei binelui. 
Originea răului se află în „patima iubirii 
trupeşti de sine”, care „născocea mai multe 
moduri de producere a plăcerii”. Dar plă-
cerii astfel produse îi succede, în chip de 
neocolit, durerea. Totul devine atunci 
o fugă continuă de durere în plăceri 
păcătoase, a căror urmare este din nou 
durerea. Se naşte un lanţ dialectic vicios, 
care îl paralizează pe om în făptuirea 
celor bune şi de folos mântuirii lui. 
„Aşa s-a strecurat marea şi nenumărata 
mulţime a patimilor stricăcioase în viaţa 
oamenilor”, conchide Sfântul Părinte. 
Între aceste multe patimi făcătoare de 
stricăciune, Sfântul Maxim enumeră şi 
câteva din cele ce în mod necesar şi făţiş 
se însoţesc cu violenţa: tirania, injuria, 
pornirea de a maltrata, gelozia ş.a. Dar, 
desigur, mai toate patimile pe care le 
înşiră Sfântul Maxim sunt generatoare 
de violenţă.1

Sfântul Maxim Mărturisitorul vede 
patimile şi ca urmare a tiraniei celui rău, 
care stăpâneşte prin înşelăciune. Această 
tiranie trebuie surpată cu mijloacele 
duhovniceşti adecvate.2

„Diavolul, deoarece urăşte pe Dumne-
zeu şi nu poate să se războiască cu El, se 
războieşte cu noi, care suntem după chipul 
Lui, închipuindu-şi că prin aceasta înfrân-
ge pe Dumnezeu”.3

Petru Damaschin subliniază extraor-
dinara responsabilitate a omului, de a fi 
un reprezentant al lui Dumnezeu, care nu 
poate abdica de la această condiţie fără a 
suferi urmări grave, răni grele în fiinţa sa.

Diavolul îşi depune sămânţa răului, 
asemeni insectelor care îşi depun ouăle 
în floare, pentru ca mai târziu fructul 
să fie stricat de viermele ce iese din ou:

„Tot binele pe care l-ar face omul, vi-
cleanul voieşte să-l întineze şi spurce prin 
amestecarea seminţelor sale, de pildă a 
slavei deşarte, a părerii de sine, a cârtirii, 
sau altceva de felul acestora, ca binele să 
nu se facă numai pentru Dumnezeu, sau 
binele ce se face să nu se facă din râvnă”.4

Cel stăpânit de diavol trebuie privit 
ca un bolnav care nu mai ştie ce îi face 
bine şi ce nu, din cauza „îngrămădirii 
sângelui la creier şi a aprigii fierbinţeli”. 
Ca atare, nu ia seama la sfaturile bune, 
înjură şi se mânie, dispreţuieşte pe sfinţi, 
întoarce toate lucrurile pe dos şi ajunge 
să-l tăgăduiască chiar şi pe Dumnezeu.5

1 Maxim Mărturisitorul, Talasie, p. 8-11.
2 idem, Tatăl nostru, p. 259.
3 Petru Damaschin, Învăţături duhovniceşti, p. 36.
4 Simeon Metafrastul, Parafrază, 17, p. 303.
5 Varsanufie şi Ioan, Scrisori duhovniceşti, 483, p. 462.

Sfântul Chiril al Alexandriei vede în 
comiterea de păcate o acţiune sinucigaşă:

„Nu e greşit, Paladie, a socoti că cei 
stăpâniţi de păcate sunt ca nişte ucigaşi ai 
sufletului propriu”.6

Violenţa este urmarea a numeroase 
patimi care ajung să stăpânească pe om 
ca nişte tirani, robindu-l complet:

„Căci fiecare dintre patimile din noi se 
face un despot al celui robit şi, cucerind pre-
cum un tiran cetatea sufletului, chinuieşte 
pe cel pe care l-a supus chiar prin supuşii de 
odinioară ai acestuia, folosindu-se de gându-
rile noastre după plăcerea lui; la fel, mânia, 
frica, laşitatea, pomenirea răului, nepăsarea 
şi toate patimile potrivnice cugetate în noi 
sunt ca un şir de tirani şi de despoţi, care ţin 
sufletul robit sub stăpânirea lui”.7

Mai toţi Părinţii filocalici (Simeon 
Noul Teolog, Nichita Stithatul, Gri-
gorie Sinaitul etc.) văd trei căpetenii ale 
patimilor celor mai mari: „lăcomia pân-
tecelui, iubirea de argint şi slava deşartă”8. 
Recunoaştem aici cele trei ispitiri cărora 
a fost supus Hristos de către diavol.
(Matei 4, 3-10)

Ciocnirea dintre patimi şi virtuţi este 
deosebit de violentă, ea provocând în su-
fletul omului ceea ce Nicodim Aghioritul 
numea războiul nevăzut, având, deci, în 
mod clar, caracterul unui război9.

Tot după Sfântul Maxim, două sunt 
cauzele apropiate principale ale tuturor 
manifestărilor violente: mânia şi iuţimea.

Sfântul Grigorie de Nyssa asociază 
mânia cu pofta, ca principale cauze care 
conduc pe om la manifestări violente. 
Prin ele se deschide poarta vrăjmaşului 
şi raţiunea omului cade sub călcâie. Pofta 
duce la desfrânare, iar mânia la ucidere10.

Ischie Sinaitul vorbeşte şi despre 
cauzele fundamentale, despre patimile 
care conduc la orbirea minţii: iubirea de 
argint, slava deşartă şi plăcerea11. De 
aici se nasc, spune el, toate manifestările 
violente: „iuţimea, mânia, războaiele, uci-
derile şi toată lista celorlalte rele”12.

Într-adevăr, în ultimă instanţă, vom 
vedea în spatele oricărei manifestări de 
violenţă una din cauzele enumerate mai 
sus. Cumva, împreunate, ele dau setea de 
putere, cu toate implicaţiile ei.

Este ştiut că, cel mai adesea, orice fap-
tă rea pleacă de la o anterioară plănuire 
mentală a ei. Cuviosul Talasie Libianul 
duce la o mare detaliere analiza acestui 
mecanism. El arată că: „Pricina gându-
rilor netrebnice este deprinderea rea, care 
se naşte din slavă deşartă, din mândrie 
şi îngâmfare. Slujesc celor spuse înainte: 
pizma, cearta, mânia, întristarea şi ţinerea 
6 Chiril al Alexandriei, Închinare în duh şi ade-
văr, VIII, p. 281.
7 Grigorie de Nyssa, Despre Fericiri, III, p. 354.
8 Grigorie Sinaitul, Capete foarte folositoare, 91, p. 121.
9 Isaia Pustnicul, Păzirea minţii, 18, p. 397-398.
10 Grigorie de Nyssa, Viaţa lui Moise, p. 56-57.
11 Isichie, Trezvie şi virtute, Suta întâi, 57, p. 56.
12 Ibidem, 59, p. 56.

de minte a răului”.13

Isichie Sinaitul se referă şi la faptul 
că izvorul prim al oricărei manifestări 
păcătoase este întunecarea minţii, da-
torită însoţirii ei cu cugetări pătimaşe 
şi cu o preocupare excesivă pentru trup. 
Urmarea este fie o trăire în desfrânare 
trupească, fie o asceză necontrolată şi ab-
surdă, ambele generatoare de violenţe14.

Diavolul, cunoscând rolul conducă-
tor al minţii în povârnirea omului spre 
tot răul, îşi trimite săgeţile veninoase 
tocmai în această direcţie, cum ne spune 
Sfântul Filotei Sinaitul, prin „gânduri de 
bănuieli, de pizmă, de vrajbă, de ceartă, de 
viclenie, de slavă deşartă, făcând-o să pă-
răsească rolul de stăpânitoare şi să predea 
iuţimii frânele, lăsând-o fără cârmaci”15.

Acelaşi lucru îl susţine şi Sfântul 
Maxim Mărturisitorul:

„Toate gândurile pătimaşe sau aţâţă 
partea poftitoare a sufletului, sau turbură 
pe cea irascibilă (raţiunea), sau întunecă 
pe cea raţională”16.

Mintea este orbită, iuţimea e tulbu-
rată şi manifestările violente apar ca o 
consecinţă logică.

În nici un caz nu se poate face afir-
maţia că cei care au un caracter violent şi 
turbulent n-ar avea nici o vină, deoarece 
aşa i-ar fi făcut Dumnezeu. Sfântul Va-
sile cel Mare condamnă o astfel de ati-
tudine, ca fiind „ereticească şi hulitoare şi 
nepioasă”, un pretext nejustificat şi neîn-
temeiat, pe care şi-l poate aduce sufletul 
pentru făptuirea de păcate. Pentru acest 
gen de abatere, există două feluri de a ieşi. 
Una pozitivă, aceea ca omul „să se îndrep-
teze”. A doua soluţie, mai puţin fericită, 
necesar de aplicat în cazul în care prima 
soluţie eşuează, este aceea de-a scoate 
pe cel ce stăruie în violenţă din mijlocul 
comunităţii ecleziale, pentru ca el să nu 
conducă cumva la căderea fraţilor săi17.

Sfântul Grigorie Sinaitul încadrează 
mânia printre patimile sufleteşti, alături de 
cele ale poftei şi ale raţiunii. Tot el detalia-
ză patimile provenite din iuţime: „mânia, 
amărăciunea, strigarea, aprinderea grabnică 
(vărsarea năprasnică a fierii), cutezanţa 
semeaţă, înfumurarea, trufia şi celelalte”.

Din lungile liste pe care Grigorie 
Sinaitul le dă pentru diferitele categorii 
de patimi, se observă că patimi genera-
toare de violenţă se află atât printre cele 
considerate trupeşti, cât şi printre cele 
ale „părţii raţionale”18.

Sfinţii Părinţi acceptă, totuşi, şi un fel 
bun de mânie. Omul poate şi are dreptul 
să se mânie, dar numai în mod raţional. 
Sfântul Vasile cel Mare compară mânia cu 
un cuţit, cuţit care poate fi mânuit atât de 
13 Talasie, Dragoste, Suta a treia, 68-69, p. 24.
14 Isichie, Op. cit., Suta întâia, 69, p. 59.
15 Filotei, Despre tezvie, 16, p. 107.
16 Maxim Mărturisitorul, Dragoste, Suta a treia, 
20, p. 80.
17 Vasile cel Mare, Regulile mici, Regula 84, p. 354.
18 Grigorie Sinaitul, Op. cit., 77-79, p. 114.

ucigaş, cât şi de chirurgul binefăcător19.
„Aşa încât, spune acelaşi autor, este 

posibil ca şi cel blând să se indigneze, aşa 
cum hotărăşte raţiunea şi să nu distrugă 
virtutea blândeţii. Căci, ca să rămână ci-
neva inflexibil sau să nu se indigneze, aşa 
cum este logic, nu însemnează blândeţe, ci 
inactivitatea naturii”.

Dar înaintea lui Vasile cel Mare, 
Sfântul Ioan Casian spusese acelaşi 
lucru, şi anume că mânia nu este vătă-
mătoare dacă ne mâniem împotriva celor 
ce păcătuiesc, de vreme ce se spune că 
Dumnezeu Însuşi Se mânie. Dar numai 
câteva sunt modurile permise creştinului 
de a se mânia. În primul rând, împotriva 
„pornirilor ticăloase ale inimii noastre”, 
apoi împotriva mâniei însăşi. Sfântul 
Ioan Casian pune în evidenţă această 
posibilitate de a învinge mânia prin mâ-
nie, necesitatea, la un moment dat, de a 
te mânia împotriva ta însăţi, „împotriva 
îmboldirilor ticăloase ce se stârnesc în noi”. 
Cum spunea altădată Psalmistul: „Mâ-
niaţi-vă şi nu păcătuiţi” (Psalmul 4, 5). 
Căci mânia, spune acelaşi Ioan Casian, 
„s-a semănat în noi spre mântuire, ca să 
ne mâniem asupra păcatului, nu ca să ne 
înfuriem împotriva aproapelui”20.

În aceeaşi linie, Isaia Pustnicul ajunge 
la gândul că „este în firea minţii mânia 
împotriva patimilor”, căci fără această 
mânie nu ar putea lupta „împotriva 
tuturor celor semănate de vrăjmaşul”. De 
aceea, mânia este baza de unde porneşte 
creştinul lupta21.

Isaia Pustnicul consideră, la rândul 
lui, că „mânia cea după fire” este cea care 
poate să se împotrivească oricărui atac 
încercat de vrăjmaşul22 şi că acest fel de 
mânie e propriu minţii, ca de altfel şi „ura 
cea contrară răului”23. Fără mânie, spune 
Sfântul Părinte, „nu e nici curăţie în om”, 
căci prin ea „se luptă împotriva seminţelor 
semănate de puteri înşelătoare în trup”24.

Păcatul omului este acela că „a mutat 
mânia sa spre aproapele pentru toate cele 
neînţelepte şi nefolositoare”25. La fel şi ura 
omenească trebuie să fie contra duşmă-
niei, iar nu „spre a urî pe aproapele şi a 
ne scârbi de el”26. Cum remarcă părintele 
Dumitru Stăniloae, revine minţii, raţiunii 
umane, să îndrepte mânia, care aparţine 
firii sale, spre cele de folos duhovnicesc, 
iar nu spre pierzarea sa27. Dispreţul faţă 
de ceilalţi, înţeparea lor şi îndreptăţirea 
noastră înseamnă, în ultimă instanţă, 
dispreţuirea lui Dumnezeu28.

Dar mânia cea bună pare să fie o 
armă numai pentru cei căliţi în lupta cu 
patimile, deoarece un ucenic al Sfântului 
19 Vasile cel Mare, Constituţiile ascetice, p. 497.
20 Ioan Casian, Cele opt gânduri, III, p. 103.
21 Isaia Pustnicul, Păzirea minţii, 1-2, p. 393.
22 Ibidem, 25, p. 400.
23 Isaia Pustnicul, Cuvinte, II, 2, p. 43.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem, nota 47.
28 Ibidem, p. 44.

Vasile cel Mare, Evagrie Ponticul sau 
Monahul, care, după ce arată că „scopul 
dracilor e ajutat foarte mult de mânia 
noastră, când se mişcă împotriva firii”, fapt 
pentru care ei „toţi zoresc să o întărâte zi 
şi noapte”, ne sfătuieşte că „nu trebuie să 
o întărâtăm nici pentru lucruri drepte, nici 
pentru lucruri nedrepte, ca să nu dăm chiar 
noi sabie primejdioasă în mâna vrăjma-
şului, ceea ce ştiu că fac mulţi şi mai mult 
decât trebuie, aprinzându-se pentru motive 
neînsemnate”29.

Ceea ce vrea să spună că dintr-o 
mânie nejustificată, cel neexperimentat 
duhovniceşte poate lesne cădea, prin exa-
gerare, într-o mânie nedreaptă, provoca-
toare de păcate. Şi mai există un pericol, 
acela ca cel fără deosebirea duhurilor să 
creadă că are o mânie bună şi de fapt să se 
afle în manifestarea unei mânii păcătoa-
se: „Dar uneori mânia aceasta. (cea bună 
n.n.) e imitată de dracul mâniei”30. Şi Ioan 
Casian propune o soluţie duhovnicească:

Iar leacul desăvârşit al acestei boale 
acesta este: să credem că nu ne este iertat 
să ne stârnim mânia nici pentru pricini 
drepte, nici pentru nedrepte. Căci duhul 
mâniei întunecându-ne mintea, nu se mai 
află întru noi nici lumina care ne ajută să 
deosebim lucrurile, nici tăria sfatului drept, 
nici cârma dreptăţii. Dar nici templu al 
Duhului Sfânt nu ni se mai poate face 
sufletul, câtă vreme ne va stăpâni duhul mâ-
niei întunecându-ne mintea. Iar, la urma 
tuturor, având în fiecare zi în faţă icoana 
morţii, care nu ştim când poate veni, să ne 
păzim pe noi înşine de mânie şi să ştim că 
n-avem nici un folos nici de neprihănire, 
nici de lepădarea de cele pământeşti, nici de 
posturi şi privegheri, căci de vom fi stăpâniţi 
de mânie şi ură, vinovaţi vom fi judecăţii”31.

Mânia, atunci când duce la întune-
carea raţiunii, şi, cel mai adesea, aşa se 
petrece, reprezintă o piedică evidentă 
în realizarea asemănării cu Dumnezeu. 
Sfântul Ioan Casian vorbeşte chiar de 
neagra mânie, şi aduce în sprijinul argu-
mentaţiei sale versetul din Evanghelia 
lui Matei 5, 22, care spune: „Oricine 
se mânie pe fratele său, vrednic va fi de 
osândă”. Mânia vine adesea din proasta 
însoţire şi din lipsa de răbdare. Mânia 
are ceva sălbatic în manifestare, se asea-
mănă neamurilor de şerpi veninoşi şi 
de fiare care sunt primejdioase chiar şi 
când stau retrase în vizuină. Mânia ne 
împiedică comunicarea cu Dumnezeu, 
jertfa noastră nu este primită dacă nu 
suntem cu adevărat împăcaţi cu toată 
lumea. (Matei 5, 23-24)32

Şi Marcu Ascetul vede în mânie o 
patimă neraţională, „care pustieşte, zăpă-
ceşte şi întunecă tot sufletul, şi-l arată pe 
om asemenea fiarelor în vremea mişcării şi 
lucrării ei”. După acest Părinte, mânia se 
sprijină îndeosebi pe mândrie33.

Un tablou realist, complet şi deosebit 
29 Evagrie, Deosebirea gândurilor, 5, p. 51-52.
30 Evagrie, Capete, 15, p. 60.
31 Ioan Casian, Op. cit., IV, p. 115-116.
32 Ioan Casian, Aşezăminte mânăstireşti, p. 209-221.
33 Marcu Ascetul, Către Nicolae, 8, p. 320.

de detaliat al efectelor nefaste şi distru-
gătoare produse în om de mânie, îl face 
Sfântul Grigorie de Nyssa:

„Căci precum un cuvânt, sau o faptă, 
sau o bănuială din cele urâte mişcă această 
boală şi înfierbântă sângele din jurul inimii 
şi stârneşte sufletul spre răzbunare, aşa cum 
poveştile prefac firea, prin vreo băutură 
vrăjită, în chipuri de animale, la fel se poate 
vedea câte un om prefăcut dintr-o dată, 
din mânie, în porc, sau câine, sau panteră, 
sau altă fiară de felul acesta. Îi vezi ochii 
însângeraţi, părul răscolit şi tremurând, 
glasul aspru, rostind vorbe mânioase, limba 
dezlănţuită de patimă nemaiputând rosti 
desluşit cuvintele, nici reţine balele ce-i ies 
îmbelşugat din gură din pricina patimii, ci 
scuipând greţos spuma odată cu cuvintele; 
aşa sunt mâinile, aşa picioarele, aşa toată 
starea trupului, fiecare mădular întipărin-
du-se de patimă”34.

După cum se vede, trupul însoţeşte 
îndeaproape sufletul în patima mâniei şi 
în toate păcatele care-i urmează.

Mânia şi ţinerea de minte a răului fac 
să-şi piardă puterea orice eforturi ascetice:

„Cel ce se mânie şi ţine minte răul, 
oricât ar iubi rugăciunea, nu este afară 
de învinuire”35.

La Sfântul Ioan Casian, unul dintre 
analiştii cei mai fini ai păcatului mâniei, 
se vorbeşte nu numai despre „mânia 
cea cu lucrul, ci şi de cea din cuget”, care 
trebuie şi ea înfrântă:

„Căci nu foloseşte aşa de mult a-ţi ţine 
gura în vremea mâniei, ca să nu dai drumul 
la vorbe furioase, cât foloseşte a-ţi curăţi ini-
ma de ţinerea minte a răului şi a nu învârti 
în minte gânduri viclene asupra fratelui”36.

Cât priveşte iuţimea, despre care 
amintea Sfântul Maxim, Cuviosul 
Nichita Stithatul arată că şi ea poate fi 
folosită fie în scopuri benefice, fie în sco-
puri malefice, aducând roade pe măsură:

„Iuţimea, pofta şi cugetarea minţii, dacă 
stau în ele înseşi şi se mişcă potrivit cu firea, 
fac omul întreg şi în chipul lui Dumnezeu, 
încât acesta se mişcă în chip sănătos şi nea-
34 Grigorie de Nyssa, Despre Fericiri, II, p. 347.
35 Evagrie, Rugăciune, 64, p. 82.
36 Ioan Casian, Cele opt gânduri, IV, p. 113.

bătut nicidecum de la temelia firească. Dar 
dacă se abat, contrar firii, de la ceea ce se 
cuvine şi se clintesc de la fire, îl vădesc ca pe 
o fiară cu multe feţe, cum s-a zis, şi alcătuită 
din multe laturi potrivnice între ele”. În ca-
zul din urmă, iuţimea care „este la hotarul 
dintre poftă şi puterea raţională a sufletului”, 
abătându-se „spre cele potrivnice firii”, îl 
face pe om dobitocesc, sălbatic şi drăcesc37.

Acelaşi lucru îl aflăm şi în Scrisorile du-
hovniceşti ale Sfinţilor Varsanufie şi Ioan:

„Frate, este o iuţime de la fire şi una 
contrară firii. Cea de la fire se luptă ca 
să nu se împlinească voile poftei. Aceasta 
nu are nevoie de leacuri, căci este o iuţime 
tămăduitoare. Cea contrară firii se luptă 
când sunt împiedicate voile poftei să se 
îndeplinească. Aceasta are nevoie de leacuri 
mai multe pe seama poftei”38.

În iuţime îşi au originea patimile 
furioase39.

Întristarea cea rea, cea potrivnică, 
duh viclean, care „tăbăreşte asupra su-
fletului şi-l întunecă în întregime”, poate 
conduce şi ea la unele manifestări cu 
aspect violent, lipsa de răbdare, mânia, 
ura, împotrivirea în cuvânt40.

Cuviosul Nichita Stithatul con-
sideră chiar că întristarea „care vine 
asupra oamenilor din pricina celor 
vremelnice[...] li se face adeseori chiar 
pricină de moarte”41.

Violenţa îşi începe existenţa, după 
Sfântul Simeon Noul Teolog, în raţi-
unea umană abandonată patimilor de 
tot felul: „Iar când iuţimea sau mânia 
sufletului e înfuriată împotriva seme-
nilor, visează atacuri, războaie şi lupte 
între şerpi şi certuri ca la judecată cu 
duşmanii. Când, în sfârşit, raţiunea lui se 
înalţă prin trufie şi mândrie, îşi închipuie 
răpiri înaripate în aer, şederi şi domnii pe 
tronuri înalte, păşiri înaintea poporului 
în fruntea unora care luptă”42.
37 Nichita Stithatul, 300 de capete, 15, p. 216-217.
38 Varsanufie şi Ioan, Scrisori duhovniceşti, 
2425. p. 282.
39 Grigorie Sinaitul, Capete foarte folositoare, 
63, p. 109.
40 Ioan Casian, Op. cit., V, p. 115-116.
41 Nichita Stithatul, Op. cit., 60, p. 237.
42 Simeon Noul Teolog, 225 de capete, 63, p. 82.

Idolatria şi panteismul reprezintă o 
violenţă împotriva Făcătorului a toate43. 
Acelaşi lucru îl susţinuse mai înainte şi 
Sfântul Atanasie: „Odinioară, închinându-se 
la idoli, elinii şi barbarii se războiau între ei şi 
erau cruzi cu cei de un neam şi nu se afla cine-
va care să umble pe pământ, sau să străbată 
marea, fără să-şi înarmeze mâna cu suliţa, din 
pricina luptei neîmpăcate dintre ei”44.

Hulirea constituie şi ea, fără îndoia-
lă, o violenţă împotriva lui Dumnezeu. 
Cuviosul Nichita Stithatul consideră 
că e o „patimă cumplită şi greu de biruit”, 
avându-şi izvoarele în „cugetul trufaş al 
satanei”. Ea ne cuprinde fără să ne dăm 
seama, din cauza neatenţiei noastre 
duhovniceşti45.

Hula vine din amăgire şi are drept 
urmare frica46.

Dar chiar şi bănuiala constituie, într-
un fel, o violenţă împotriva aproapelui 
şi te poate duce la trecerea la păcatul cu 
fapta şi la osândire47.

„Dar orice păcat, pe lângă că poate 
conduce la manifestări violente faţă de 
aproapele, constituie o primă violenţă faţă 
de sufletul persoanei care urmează să-l 
comită şi care îl şi comite. Astfel, dracul 
curviei se face «bici şi ciomag» chiar celor 
desăvârşiţi”48.

În general, în tot ceea ce este genera-
tor de violenţă trebuie văzută o împotri-
vire a omului la Duhul Sfânt şi la roadele 
pe care El le aduce, şi preferinţa pentru 
roadele duhului potrivnic, între care se 
află şi ura, răutatea, mânia, pizma, beţia, 
bârfirea, osândirea etc49.

Interesant este faptul pe care ni-l 
descoperă Sfântul Grigorie Sinaitul, 
şi anume că dracii „au deprinderea 
patimilor, ca o pricină a formării de 
chipuri (idoli) în mintea noastră”, ei 
înşişi îmbrăcând şi preschimbându-se 
în felurite chipuri. Astfel, dracii mâniei 
se schimbă uneori în păgâni, alteori 
în lei; cei ai vicleniei uneori în şerpi, 
alteori în năpârci, iar alteori în vulpi; 
cei ai îndrăznelii în câini etc50.

Sfântul Grigorie Sinaitul încearcă să 
răspundă şi unei întrebări apăsătoare: 
de ce omul, fiind făcut după chipul lui 
Dumnezeu, raţional şi înţelegător, ajun-
ge să se comporte „dobitocesc şi nesimţitor 
şi aproape fără minte, prin plăcerile lumii 
materiale nemaicunoscând pe Dumnezeu”.

Toate acestea provin, pe de o parte, din 
obişnuirea firii şi deprinderea ei cu cele ce 
nu sunt ale lui Dumnezeu, ceea ce a dus 
la alterarea ei, iar, pe de altă parte lucrarea 
incorectă a liberei alegeri. Din aceste motive 
unele duhuri devin „mânioase şi răzbună-
toare, ca nişte fiare mâncătoare de trupuri”51.
43 idem, Întâia cuvântare morală, 2, p. 130.
44 Atanasie, Întruparea Cuvântului, LI, p. 149.
45 Nichita Stithatul, Op. cit., Întâia sută, 59, p. 237.
46 Grigorie Sinaitul, Op. cit., 131, p. 152.
47 Nichita Stithatul, Op. cit., Întâia sută, 62, p. 238.
48 Ibidem, Suta a doua, 18, p. 263.
49 Ibidem, Suta a doua, 32, p. 268.
50 Grigorie Sinaitul, Op. cit., 71, p. 112.
51 Ibidem, 123, p. 143.
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ALE VIOLENŢEI, DUPĂ SFINŢII PĂRINŢI
în care ne sunt arătate remediile duhovniceşti
pentru combaterea violenţei proprii şi a celorlalţi
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Se poate vorbi, în anumite cazuri, 
şi de o agresare a sufletului din partea 
trupului52. Căderea sub stăpânirea pati-
milor trupeşti conduce la iubire de sine, 
trăirea pentru plăceri şi complacerea în 
slavă deşartă. De aici, pizmă, invidie, 
bârfă etc53.

Sfântul Chiril al Alexandriei vede şi 
el o conlucrare a sufletului cu trupul în 
căderea omului:

„Trupul cel din pământ s-a îmbolnăvit 
în sine din legea păcatului, iar mintea 
omenească e uşor împinsă să încline pre 
cele rele din tinereţe, după cum s-a scris”.
(Facerea 8, 21)54

Conlucrarea întru păcat este nefastă, 
sporindu-i gravitatea;

„Întinăciunea în noi e îndoită, a tru-
pului şi a sufletului. Trupul e întinat de 
patimile urâte şi necuviincioase ale lui, iar 
sufletul şi mintea, înainte de toate, de abate-
rea de la corectitudinea dogmatică spre cele 
rele şi de alterarea credinţei sănătoase”55.

Erezia este considerată, după cum se 
observă, drept o desfrânare a sufletului.

Este extraordinară această fineţe 
duhovnicească a Părinţilor, care se-
sizează sursele de violenţă chiar şi în 
acte aparent evlavioase:

„Iubirea cuiva să cerceteze Scriptura 
din curiozitate, naşte duşmănie şi ceartă”56.

Oare nu recunoaştem în observaţia 
lui Avva Isaia manifestările violente 
pe care le vedem astăzi la diverse culte 
neoprotestante, care umblă în mod 
agresiv cu Biblia în mână, interpretând-o 
tendenţios?

Violenţa provine dintr-o întunecare 
a sufletului, care se produce, la rândul ei, 
prin patru lucruri: „prin urârea aproape-
lui, prin dispreţuirea şi pizmuirea lui, prin 
iubirea împrăştierii”.

Iar mânia sporeşte şi ea tot prin patru 
lucruri: „prin darea şi luarea uşoară, prin 
impunerea voii tale, prin voinţa de-a învăţa 
pe alţii şi prin a se socoti pe sine înţelept”57.

Recunoaştem aici multe din sursele 
violenţei, atât la nivel personal, cât şi 
la nivel social: raportarea orgolioasă şi 
invidioasă la aproape şi la cele ce-i apar-
ţin, iubirea de avuţie, de slavă deşartă, 
de glorie, de poziţii sociale sau politice 
înalte. Având în noi ură şi duşmănie, nu 
putem plăcea lui Dumnezeu, căci acestea 
ne împiedică să ne pocăim58.

Violenţa ne apare nu o dată ca o ie-
şire din minţi. E un întreg lanţ de căderi 
succesive dintr-un păcat în altul, care 
conduce aici:

„Mândriei îi urmează amăgirea; 
amăgirii, hulirea; hulirii frica; fricii 
52 Ibidem, 124, p. 144.
53 Ibidem, 125-126, p. 145.
54 Chiril al Alexandriei, Închinare în Duh şi 
Adevăr, XV, p. 507.
55 Ibidem, XV, p. 531.
56 Isaia Pustnicul, Cuvinte, VI, 1, p. 75.
57 Ibidem, VII, 9 şi 11, p. 79.
58 Ibidem, XII, 1, p. 101.

tremurarea; iar tremurării, ieşirea din 
minţi (nebunia)”59.

Este vorba de amăgirea care vine 
omului prin năluciri.

De aceea, Sfântul Dionisie Areopa-
gitul dă imperativ acest sfat destinata-
rului uneia din epistolele sale: „pune 
stavilă după valoarea lor poftei, mâniei 
şi raţiunii”60.

El arată că şi Mântuitorul i-a respins 
pe Apostoli atunci când aceştia nu erau 
cuprinşi de duhul blândeţii şi al bunătăţii.

O inimă aspră faţă de aproapele său 
arată un om care este încă departe de 
Dumnezeu61. Toate acestea se manifestă 
în mod violent prin nedreptatea care se 
înfăptuieşte asupra celor din preajmă: 
„Căci cei care încep să nedreptăţească pe 
cineva sau, dimpotrivă, să aducă servicii 
cuiva, nu înfăptuiesc pe deplin ceea ce ar 
voi, ci îşi adună ori răutatea, ori cele bune, 
şi va dobândi de-acum înainte deplină-
tatea, fie a virtuţilor dumnezeieşti, fie a 
patimilor sălbatice”62.

Nu există altă cale în făptuirea 
omului: ori cele bune, ori cele rele, ori 
virtuţile, ori patimile, ori calea îngerilor 
buni, ori căderea din pacea lui Dumnezeu 
şi însoţirea cu diavolii ca pradă a lor63.

O formă de violenţă, aparent mai 
uşoară, dar ruşinoasă şi necuviincioasă, 
o constituie vorbirea de rău şi luarea în 
râs a altora64. Dracul defăimării pierde 
sufletele celor care-l primesc65.

Sfântul Dionisie Areopagitul mustră 
şi deplânge pe monahul Demofil, într-o 
epistolă, pentru faptul de a se fi arătat 
„lipsit de omenie faţă de semenul pe care-l 
numeşti nelegiuit şi spurcat”66.
59 Grigorie Sinaitul, Op. cit., 131, p. 152.
60 Dionisie Areopagitul, Epistolele, Lui De-
mofil, monah. Despre datoria respectării funcţiei 
proprii şi despre necesitatea blândeţii, p. 71.
61 Isaia Pustnicul, Op. cit., XVIII, 2, p. 145.
62 Dionisie Areopagitul, Op. cit., Lui Demofil, 
monah. Despre datoria respectării funcţiei pro-
prii şi despre necesitatea blândeţii, p. 73.
63 Ibidem, p. 73-74.
64 Isaia Pustnicul, Op. cit., XXI, 1, p. 152.
65 Varsanufie şi Ioan, Op. cit., 229, p. 258.
66 Dionisie Areopagitul, Op. cit., Lui Demofil, 
monah. Despre datoria respectării funcţiei pro-

Tot aşa şi iubirea de ceartă, care strică 
toată zidirea şi întunecă sufletul67. Duhul 
de ceartă este periculos, pentru că prost 
folosit poate sminti pe celălalt, dacă este 
mai puţin matur duhovniceşte, până 
la a-i periclita credinţa: „Deci, când se 
sminteşte cineva de certurile de cuvinte 
ale unora, şi sufletul care a pătimit aceasta 
leapădă credinţa şi cunoştinţa pe care o 
poartă ca o sarcină şi o are aşezată ca pe o 
comoară înăuntrul minţii”68.

Sigur că există şi o ceartă acceptată: 
„Sunt multe mărturii că certarea spre în-
dreptare este bună şi minunată”69.

A ţine cu orice preţ să-ţi impui vo-
inţa proprie conduce la a nu fi în pace 
cu credincioşii, deoarece aduce după 
sine nepăsare şi mânie şi aprinderea 
faţă de frate70.

Dar, oare care dintre patimile pe 
care le enumeră Avva Isaia drept ramuri 
ale răutăţii („desfrânarea, pofta, iubirea 
de arginţi, vorbirea împotrivă, mânia, 
pizma, slava deşartă, trufia, neînfrâna-
rea, împodobirea trupului, împrăştierea, 
lenevia, cuvintele glumeţe, privirea cu 
neruşinare, iubirea de-a se lărgi, incon-
ştienţa, neluarea în seamă a judecăţii lui 
Dumnezeu, pizmuirea aproapelui, min-
ciuna împotriva aproapelui, voinţa de a 
plăcea oamenilor, mărturia mincinoasă, 
cunoaşterea mincinoasă, voinţa de-a 
învăţa pe alţii, de-a iubi trebuinţa lumii, 
lipsa de curaj, incapacitatea de-a suporta 
ura aproapelui, neputinţa de-a suporta 
critica, iubirea slavei de la oameni mai 
mult decât slava lui Dumnezeu, voinţa 
de a-şi arăta lucrarea spre a fi slăvit de 
oameni, iubirea mâncărilor plăcute, do-
rinţa iubirii pentru satisfacerea patimilor 
trupului, sminteala de-a nu fi preţuit, 
dorinţa de-a fi lăudat pentru cunoştinţă, 
de-a aţâţa pe alţii, de a-ţi afirma propria 
voinţă, de a te socoti pe tine cuminte şi 
bun, de-a vedea pe frate ca prost şi a-l 
dispreţui”)71 nu sunt, până la urmă, 
într-o măsură mai mică sau mai mare, 
prii şi despre necesitatea blândeţii, p. 71.
67 Isaia Pustnicul, Op. cit., XXII, 7, p. 177.
68 Chiril al Alexandriei, Op. cit., VIII, 260.
69 Varsanufie şi Ioan, Op. cit., 552, p. 515.
70 Isaia Pustnicul, Op. cit., XXVI, 2, p. 228.
71 Ibidem, XXVIII, 1, p. 240.

direct sau indirect, provocatoare de 
violenţă? Parcă nici unul dintre Părinţi 
nu dă o listă mai detaliată a păcatelor 
provocatoare de violenţă.

O parte dintre patimile de mai sus le 
aflăm înşiruite şi la Sfântul Isaac Sirul:

„Pofta bogăţiei, adică de a aduna nişte 
lucruri, desfătarea trupului.(prin mânca-
re), după care vine patima împreunării, pa-
tima dornică de cinstire, din care izvorăşte 
pizma, voinţa de a avea o conducere, fala 
pentru dregătoria stăpânirii, împodobirea 
şi luxul, slava omenească, care este pricina 
ţinerii de minte a răului, frica trupului”72.

Impostura este şi ea, până la urmă, 
generatoare de violenţă. La început 
sminteşte. Apoi, pentru a-şi proteja 
postul, va produce violenţe cu care să-
şi îndepărteze prezumtivii concurenţi. 
Acest lucru este cu atât mai mult va-
labil în cele bisericeşti. Nu se cuvine a 
chivernisi cele ale Bisericii acela care 
nu a reuşit să se chivernisească pe sine 
sau familia sa şi, mai ales, să pună mai 
întâi ordine în familia sa. După cum nu 
se cuvine a se amesteca în rezolvarea 
treburilor bisericeşti destinate unor 
anumite trepte ierarhice acela care nu 
are atribuţii în acest sens73.

O purtare peste măsură de agresivă 
poate scoate din minţi chiar şi pe cel care 
a ajuns să practice blândeţea şi răbdarea: 
„Dacă cineva îngrămădeşte asupra celui ce 
se deprinde în blândeţe şi răbdare, supărări 
şi ocări şi cele prin care se stârnesc mâniile, 
dacă aceasta o face cu măsură, acela le va 
răbda şi le va purta cu vitejie şi-şi va face 
din aceasta un mijloc de întărire în blândeţe 
şi în nemânie. Dar dacă cineva întrece-va 
măsura şi va trece dincolo de graniţele a 
ceea ce poate răbda acela, nu e nici o mirare, 
de va obosi virtutea aceluia şi o va slăbi în 
scurtă vreme”74.

2. Remediile contra 
violenţei

Sfinţii Părinţi nu se mulţumesc să 
facă numai o analiză a cauzelor 

manifestărilor violente, ci se apleacă cu 
osebire asupra căilor de prevenire şi a 
celor de anihilare a răului.

În general, la Sfinţii Părinţi, totul se 
joacă între lepădarea de patimi (de pă-
cate) şi însuşirea. (practicarea) virtuţilor. 
Una dintre problemele cele mai delicate 
şi mai importante pentru om este ceea ce 
în limbajul patristic se numeşte punerea 
unui început bun, adică decizia şi hotă-
rârea de a porni urcuşul duhovnicesc. Şi 
imediat în continuare se pune şi proble-
ma felului în care să pornească la acest 
drum care nu are sfârşit. Sigur, Părinţii 
ne dau principiul general al acestui înce-
put, precum şi ţinta finală a drumului, ca 
stare duhovnicească:
72 Isaac, Cuvinte, XXX, p. 169.
73 Dionisie Areopagitul, Op. cit., Lui Demofil, 
monah. Despre datoria respectării funcţiei pro-
prii şi despre necesitatea blândeţii, p. 69-70.
74 Chiril al Alexandriei, Op. cit., VIII, p. 266.

„Iar semnul fricii dintâi stă în a urî 
păcatul şi a ne mânia pe păcat, ca nişte 
răniţi de fiară. Iar al celei desăvârşite, în a 
iubi virtutea şi a ne teme de abatere, fiindcă 
nimeni nu este neschimbăcios”75.

Oamenii trebuie să ţină cont de 
faptul că, fiind meniţi să trăiască în 
societate, trebuie să tindă să devină în 
toate o obşte frăţească, la a cărei temelie 
să fie puse: „simplitatea, nevinovăţia, 
dragostea întreolaltă, bucuria şi smerenia, 
ca nu cumva înălţându-ne sau cârtind 
unii împotriva altora să ne dovedim 
osteneala fără folos”76.

Principala cale de veştejire a porniri-
lor violente este aceea a ascezei.

„Păcatul învechit cere nevoinţă (as-
ceză) îndelungată. Căci obişnuinţa 
învârtoşată nu poate fi clintită din loc 
dintr-o dată”, ne spune Cuviosul Talasie 
Libianul sau Africanul77.

Pentru deprinderea şi practicarea 
ascezei, Biserica oferă o gamă întreagă 
de mijloace, de la post şi rugăciune, 
până la desfăşurarea diferitor activităţi 
jertfelnice în slujirea aproapelui.

Pe o treaptă mai joasă a credinţei 
omul trece la făptuirea binelui din teamă 
de Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărtu-
risitorul redă foarte exact lanţul logic al 
acestui tip de făptuire:

„Cel ce crede în Domnul se teme de 
chinuri; cel ce se teme de chinuri, se înfrâ-
nează de la patimi; cel ce se înfrânează de 
la patimi, rabdă necazurile; cel ce rabdă 
necazurile, va avea nădejde în Dumnezeu; 
iar nădejdea în Dumnezeu, desface mintea 
de toată împătimirea după cele pământeşti; 
în sfârşit, mintea desfăcută de acestea va 
avea iubirea către Dumnezeu”78.

Cum se va vedea şi în continuare, 
oricare ar fi calea urmată, oricare ar 
fi structura intimă şi pregătirea per-
soanei aflate pe drumul ascetic spre 
Dumnezeu, până la urmă ea trebuie 
să ajungă la iubire.

Dacă, aşa cum am văzut, mânia este 
o cauză care conduce la manifestări 
violente, este normal ca să se fi căutat 
modalităţile de stăpânire a acesteia. 
Sfântul Vasile cel Mare, în a 29-a regulă 
mică, arată că pentru ca să nu te mânii 
trebuie să vezi totdeauna în cuget pe 
Dumnezeu, Care veghează totul şi pe 
Domnul că este pretutindeni de faţă. Cu 
alte cuvinte, ajungerea la comuniunea 
harică cu Dumnezeu, stare care conduce 
la o prezenţă reală a lui Hristos în cre-
dincios. Dumnezeu este prezent pretu-
tindenea prin energiile Sale necreate şi 
prin lucrările Sale, dar această experienţă 
obiectivă, trebuie să fie împropiată de 
om, trebuie să capete şi aspect subiectiv, 
prin libera participare a omului la comu-
nicarea cu Dumnezeu. Un astfel de om 
nu va mai găsi în gesturile şi în cuvintele 
75 Petru Damaschin, Învăţături duhovniceşti, II, 
Cuvântul 4, p. 200.
76 Simeon, Metafrastul, Parafrază, 26, p. 308.
77 Talasie, Dragoste, Suta a treia, 7, p. 19.
78 Maxim Mărturisitorul, Dragoste, Întâia sută, 3, p. 37.

aproapelui motive de mânie, ci motive de 
„milă şi de împreunăcompătimire”79.

Calea care poate împiedica căderea în 
violenţă este, deci, în primul rând asceza. 
Ascetul, spune Sfântul Vasile cel Mare, 
„trebuie să fie îndeosebi plin de bunătate”80.

Astăzi se vorbeşte mult despre tole-
ranţă şi intoleranţă. Sfântul Vasile cel 
Mare este de părere că toleranţa urmează 
blândeţii, „pentru că blândeţea este mama 
toleranţei”, iar materia blândeţii este 
bunătatea81.

Comentând fericirea celor blânzi 
(Matei 5, 5), arată că această virtute este 
cea mai eficace în combaterea mâniei. 
Dar blândeţea nu este numai o calitate 
înnăscută, ci ea ţine şi de raţiunea omu-
lui. Raţiunea trebuie să reţină „ca un frâu 
pornirile” şi să nu lase „sufletul să fie dus 
în neorânduială”, în stricarea rânduielii 
fireşti puse de Dumnezeu82.

Şi iată o cale care conduce la blândeţe, 
şi mai departe:

„a stărui în deprinderea adâncă a smeri-
tei cugetări, după a cărei dobândire mânia 
nu va mai avea nici o intrare în suflet. Iar 
unde lipseşte mânia, a biruit viaţa paşnică 
şi liniştită, care nu e altceva decât blândeţea, 
al cărei sfârşit este fericirea şi moştenirea 
pământului ceresc, în Hristos Iisus”83.

În alt loc, într-o epistolă ascetică 
„despre desăvârşirea vieţii monahilor 
(creştinilor)”, Sfântul Vasile cuprinde o 
mulţime de sfaturi în vederea unei com-
portări care să veştejească orice început 
de manifestare violentă. Astfel, creştinul 
nu trebuie să defăimeze (Tit 3,2), nici să 
batjocorească (1 Timotei 1, 13), nici să 
se certe (2 Timotei 2, 24), să se răzbune 
singur (Romani 12, 17), să răsplătească 
răul cu rău (Romani 12, 17), nici să se 
mânie (Matei 5, 22)”84.

După cum se vede, tot ceea ce re-
comandă Sfântul Vasile are o bază 
scripturistică. Dar, pentru a ajunge la 
împlinirea celor de mai sus, este nevoie 
de răbdare, chiar de îndelungă răbdare.
(Iacov 5, 8) Şi nu numai atâta. Se cere 
creştinului nu numai să fie el lipsit de 
violenţă, dar să fie şi un factor activ în 
dezamorsarea violenţei la cei din jurul 
său, mustrându-i după cuviinţă, fără 
răutate. De altfel, Sfântul Vasile se ocupă 
detaliat de gesturile şi atitudinile a căror 
manifestare s-ar putea dovedi violentă85.

Mai înainte să se producă, de multe 
ori, violenţele se nasc şi se coc în minte, 
se constituie chiar într-un proiect de 
punere în aplicare. De aceea, Teolipt, 
Mitropolitul Filadelfiei, sfătuieşte: „Lea-
pădă gândurile păcătoase şi nu le lăsa să 
umble şi să zăbovească în inima ta. Căci 
zăbovirea gândurilor pătimaşe dă viaţă 
patimilor şi omoară mintea.[...] Ele tulbură 
79 Vasile cel Mare, Regulile mici, p. 329.
80 idem, Constituţiile ascetice, p. 497.
81 ibidem, p. 497.
82 Grigorie de Nyssa, Despre Fericiri, II, p. 346.
83 ibidem, II, p. 348.
84 Vasile cel Mare, Epistole ascetice, p. 537.
85 ibidem, p. 537-541.

şi supără sufletul, având drepturi asupra 
lui din pricina înfrângerii pe care a suferit-o 
voia noastră liberă. Drept aceea trebuie să 
le ţintuim la stâlp prin mărturisire; căci 
biruite, gândurile rele fug”86.

Curăţenia gândurilor, păstrată prin 
participarea la Tainele Bisericii, poate 
feri de săvârşirea violenţelor.

Sfântul Atanasie cel Mare arată şi el 
că pentru a scăpa de păcate trebuie să-ţi 
laşi inima străpunsă de învăţătura lui 
Hristos: „Dar când s-au mutat la învăţă-
tura lui Hristos, cugetarea li s-a străpuns cu 
adevărat în chip minunat, încât au lepădat 
cruzimea şi nu se mai gândesc la lupte, ci în 
toate s-au făcut paşnici şi plini de dorinţă 
de prietenie”87.

Transformarea omului care se lasă 
pătruns de Dumnezeu este totală, atin-
ge fiinţa lui ultimă şi-i schimbă întreg 
comportamentul social.

A nu te lăsa în voia simţurilor tale iubi-
toare de plăceri reprezintă o altă cale de evi-
tare a violenţelor. Acelaşi lucru este valabil 
şi pentru „gândurile împătimite de plăcere”. 
Ieşirea din poftirea celor pământeşti se face 
prin rugăciunea neîncetată şi curată88.

Calist Catafygiotul arată în chip 
foarte concis şi foarte clar patimile care 
conduc la violenţe, precum şi virtuţile 
cu care trebuie să se înarmeze creştinul 
pentru a lupta împotriva acelora: „Trei 
lucruri lăuntrice trebuie să aibă sufletul 
în vedere pe treapta înfăptuirii: puterea 
raţiunii, mânia şi pofta; şi trei din afară: 
dorinţa de slavă, de plăcere şi de mai mult. 
Aceste două treimi le tămăduieşte sufletul 
privind la petrecerea lui Iisus Hristos în 
trup, prin cele patru virtuţi generale, adică 
prin înţelepciune, dreptate, cumpătare şi 
bărbăţie, şi cu harul Domnului Iisus”89.

Pentru ca omul să-şi găsească pacea 
interioară, pace pe care apoi să o reverse 
şi în afara lui, Diadoh al Foticeii crede 
că este necesar ca sufletul să ajungă 
la „cunoştinţa de sine”, care produce o 
oarecare ardoare şi o sfială iubitoare de 
Dumnezeu”. Netulburat de grijile vieţii, 
sufletul omului „caută cu măsură pe 
Dumnezeul păcii”90.

Marcu Ascetul recomandă omului 
care vrea să iasă de sub imperiul mâniei 
aducătoare de violenţă să aibă în inimă 
neîncetat smerenia Domnului91.

La rândul lui, Evagrie Ponticul re-
comandă, pentru evitarea mâniei care 
conduce la violenţă, dezlipirea sufletului 
de dorirea celor trecătoare: „Căci spune-
mi, de ce te prinzi grăbit la harţă, dacă 
dispreţuieşti bucatele, banii şi slava?”92.

Câinele turbat al mâniei poate fi legat 
de blândeţe. Apar la Evagrie şi celelalte 
mijloace ascetice:
86 Teolipt, Viaţa călugărească, p. 64-65.
87 Atanasie, Întruparea Cuvântului, LI, p. 149.
88 Teolipt, Op. cit., p. 68-69.
89 Calist Catafygiotul, Viaţa contemplativă, 36, p. 444.
90 Diadoh, Cuvânt ascetic, 74, p. 367.
91 Marcu Ascetul, Către Nicolae, 8, 321.
92 Evagrie, Capete, 5, p. 52.

„Prin milostenie tămăduieşte mânia, 
prin rugăciune curăţeşte mintea, iar cu 
postul veştejeşte pofta”93.

Pentru a evita violenţele, omul trebu-
ie să lupte cu cele două surse ale ei, pofta 
şi mânia, „pe una stingând-o cu posturi, cu 
privegheri şi cu culcatul pe jos; pe cealaltă 
îmblânzind-o cu îndelungă răbdare, cu 
suferirea răului, cu nepomenirea de rău şi 
cu milostenii”94.

Isaia Pustnicul, după ce constată că 
„mânia a intrat în toată lumea în zilele 
noastre”, ne dă acest leac imediat:

„Nimic din ce auziţi să nu vă tulbure, 
ci ziceţi în inima voastră: Ce sunt acestea 
faţă de locul în care vom intra pentru 
păcatele noastre?”95.

Dacă omul este cu atenţia trează spre 
păcatele sale, spre a şi le plânge, nu mai 
are pornire spre acte de violenţă faţă de 
cei de lângă el, oricât l-ar necăji aceştia.

Sfântul Maxim Mărturisitorul con-
sideră că „pentru mânie şi întristare, 
dispreţuieşte slava, necinstea şi lucrurile 
materiale. Iar pentru ţinerea de minte a 
răului (şi ea provocatoare de manifestări 
violente n.n.), roagă-te pentru cel ce te-a 
supărat şi te va izbăvi”96.

De multe ori, violenţele apar ca răs-
puns precipitat la alte violenţe. De aceea 
Sfântul Maxim recomandă:

„Când vei fi ocărât de cineva sau dis-
preţuit în vreo privinţă oarecare, fii cu lua-
re-aminte dinspre gândurile mâniei, ca nu 
cumva, despărţindu-te de dragoste din pri-
cina supărării, să te aşezi în ţinutul urii”97.

Dar mânia este foarte adesea rodul 
urii, al lipsei de iubire faţă de aproape. 
De aceea, Sfântul Maxim spune:

„Sileşte-te pe cât poţi să iubeşti pe tot 
omul. Iar dacă nu poţi încă, cel puţin să 
nu urăşti pe nimeni”98.

Ca să nu urăşti, trebuie în toate si-
tuaţiile să judeci faptele şi cauzele lor, 
iar nu omul care îţi face rău99. În orice 
caz, mesajul evanghelic constă, între 
altele, în abolirea oricărui fel de ură între 
semeni100. Soluţia depărtării de violenţă 
constă mai degrabă în a te ruga, pentru 
cel ce te defaimă, cu cât mai mult suflet101.

Iuţimea, o altă sursă de violenţă, poate fi 
liniştită şi îmblânzită prin bărbăţie şi milă, 
după cum spune Sfântul Grigorie Sinaitul:

„Cea dintâi înfrânge pe cei ce o războ-
iesc de afară, iar cea de a doua, pe cei ce o 
războiesc din lăuntru”102.

Sfântul Maxim Mărturisitorul ne 
redă, în legătură cu îmblânzirea iuţimii, 
93 ibidem, 5, p. 50-51.
94 ibidem, 5, p. 49-50.
95 Isaia Pustnicul, Cuvinte, V, 6, p. 43.
96 Maxim Mărturisitorul, Op. cit., Suta a treia, 
13, p. 79.
97 ibidem, Întâia sută, 29, p. 41.
98 ibidem, Suta a patra, 82, p. 113.
99 ibidem, 83.
100 ibidem, 84, p. 114.
101 ibidem, 89.
102 Grigorie Sinaitul, Capete, 13, p. 95.
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în Cuvântul ascetic, această convorbire 
dintre un frate şi duhovnicul său: „Şi a zis 
fratele: Rogu-te, părinte, să mă înveţi cum 
îmblânzeşte iubirea iuţimea? Şi răspunse 
bătrânul: Fiindcă are puterea să se milosti-
vească şi să se facă bine aproapelui şi să fie 
cu îndelungă răbdare faţă de el şi să îndure 
cele ce îi vin de la el, cum am spus adeseori. 
Avându-le, prin urmare, iubirea pe acestea, 
îmblânzeşte iuţimea celui ce a dobândit-o”.

Şi fratele continuă: „Dar, rogu-te, părin-
te, spune-mi ce înseamnă a avea îndelungă 
răbdare? Şi a răspuns bătrânul: A sta neclin-
tit în împrejurări aspre şi a răbda relele; a 
aştepta sfârşitul încercării şi a nu da drumul 
iuţimii la întâmplare; a nu vorbi cuvânt 
neînţelept, nici a gândi ceva din cele ce nu 
se cuvin unui închinător la Dumnezeu”103.

În alt loc tot Sfântul Maxim ne spu-
ne: „Blândeţea păzeşte iuţimea netulbura-
tă, iar smerenia slobozeşte mintea de fumul 
mândriei şi de slava deşartă”104.

Mânia şi iuţimea nu se pot stinge 
decât prin iubire şi prin nejudecarea 
celuilalt cu măsură strâmbă:

„Deci socotim că e un rod şi o dovadă 
a iubirii de fraţi să se taie iuţimea şi să 
se oprească mânia, apoi să se măsoare 
pedepsele cu greşelile fiecăruia şi să se 
rostească de către noi judecăţi cu totul fără 
pată asupra fiecăruia”105.

Împotriva patimii hulirii lui Dumne-
zeu, Cuviosul Nichita Stithatul ne reco-
mandă apelarea la cuvântul lui Hristos, 
spunând: „Mergi înapoia mea, satano!”.
(Matei 16, 23)106

Cât despre Sfântul Maxim Mărturisi-
torul, el mai face următoarele recomandări 
în vederea ieşirii de sub imperiul patimilor 
violente: „De vrei să fii drept, dă fiecărei 
părţi din tine, adică sufletului şi trupului, 
cele de care sunt vrednice. Părţii raţionale 
a sufletului dă-i citiri, vederi duhovniceşti 
şi rugăciune; iuţimii dă-i dragoste duhovni-
cească ce se opune urii; părţii poftitoare dă-i 
cumpătare şi înfrânare; iar trupului, hrană şi 
îmbrăcăminte, atâta cât sunt de trebuinţă”107.

Este de remarcat faptul că sufletul şi 
trupul sunt implicate împreună în efortu-
rile ascetice, care trebuie duse sincronizat şi 
cu înţelepciune, fără exagerări şi extremis-
me. Oricum, ceea ce poate stinge iuţimea 
stârnită de ură este dragostea duhovnicească.

Smerenia se află şi ea printre virtuţile 
care pot feri de comiterea de violenţe. Ală-
turi de ea Avva Isaia pune ascultarea de 
Părinţi. Şi mai spune el: „Nu fi iubitor de 
ceartă, ca să nu locuiască în tine tot răul”108.

Iar smerenia constă în „a se judeca 
întâi pe sine şi în a renunţa la voia proprie 
în favoarea aproapelui întru cunoştinţă”109.
103 Maxim Mărturisitorul, Cuvânt ascetic, 20-
21, p. 13.
104 idem, Dragoste, Întâia sută, 80, p. 50.
105 Chiril al Alexandriei, Închinare în Duh şi 
Adevăr, VIII, p. 275.
106 Nichita Stithatul, 300 de capete, 59, p. 237.
107 Maxim Mărturisitorul, Op. cit., Suta a patra, 
44, p. 105-106.
108 Isaia Pustnicul, Cuvinte, IX, 2, p. 96.
109 ibidem, XXII, 8, p. 177.

Şi Părintele dă o serie de mărturii 
biblice prin care suntem învăţaţi să nu 
păstrăm răutatea faţă de aproape sau 
mânia faţă de el, neiertându-l110. Fără 
să ierţi, notează părintele Dumitru Stă-
niloae, „nu eşti liber de stăpânirea unei 
patimi”, şi atunci îţi pierzi şi libertatea, 
pentru că Dumnezeu nu te poate face 
liber fără voia ta. Libertatea nu poate fi 
decât rezultat al relaţiei dintre oameni111.

Într-o legătură strânsă cu smerenia 
este şi răbdarea. Sfinţii Calist şi Ignatie 
Xanthopol recomandă răbdarea cu băr-
băţie a încercărilor112. Răbdarea nu este 
un act de slăbiciune, cum sunt tentaţi 
să creadă cei mai mulţi, ci, din contră, o 
manifestare de bărbăţie matură şi con-
ştientă de valorile supreme.

La Sfântul Petru Damaschin aflăm 
această referinţă:

„Orice om, zice marele Vasile, are nevo-
ie înainte de toate de răbdare, ca pământul 
de ploaie, ca să aşeze pe ea, cum zice Apos-
tolul, temelia sau credinţa”113.

Sigur că, până la urmă, omul se poate 
feri de patimile care conduc la violenţă, 
vieţuind în Duhul dumnezeiesc, lăsân-
du-se luminat de El, căci „Duhul este 
lumină, viaţă şi pace”, şi cel ce se lasă 
luminat de El petrece la rândul lui „viaţă 
senină, cu pace”114.

Într-un cuvânt, ceea ce se încearcă să 
se obţină prin combaterea şi anihilarea 
violenţei este pacea, pacea nu ca simplu 
armistiţiu, ci ca o stare dinamică de des-
chidere reciprocă spre trăire în armonia 
virtuţilor. Sfântul Grigorie de Nyssa dă 
această definiţie a păcii, în care el vede şi 
un leac pentru multe păcate: „Să înţele-
gem întâi ce este pacea. Ce este altceva decât 
împreunăsimţire iubitoare, îndreptată spre 
cel de aceeaşi fire? Dar atunci, ce este ceea 
ce se cugetă potrivnic păcii? Ura, mânia, 
iuţimea, pizma, pomenirea răului, făţărni-
cia, nenorocirea războiului. Vezi câtor boli 
le este leac un singur cuvânt? Căci pacea 
se împotriveşte la fel fiecărei boli din cele 
spuse şi face să înceteze răul prin venirea 
ei. Pentru că precum încetează boala când 
intră sănătatea, şi se mistuie întunericul 
când se arată lumina, aşa, când se iveşte 
pacea, se destramă toate patimile ce se nasc 
din starea potrivnică”115.

Dar izvorul general al tuturor forme-
lor de prevenire, de împotrivire, de veş-
tejire a violenţei este dragostea, căci aşa 
cum arată Cuviosul Nichita Stithatul: 
„Cel ce are dragoste nu ştie să pizmuiască; 
nu e uşuratic, fălos şi pornit; nu se îngâmfă 
faţă de cineva; nu se poartă cu necuviinţă 
faţă de aproape; nu caută numai spre folo-
sul său, ci şi spre al aproapelui; nu se mânie 
degrabă împotriva celor ce-l supără; nu ia 
în seamă dacă suferă vreodată vreun rău; 
nu se bucură de nedreptatea prietenilor, ci 
110 ibidem, XXV, 14, p. 207.
111 ibidem, II, 2, nota 423, p. 208.
112 Calist şi Ignatie, 100 de capete, 16 j, p. 53.
113 Petru Damaschin, Învăţături duhovniceşti, p. 157.
114 Nichita Stithatul, Op. cit., Suta a treia, 46, p. 325.
115 Grigorie de Nyssa, Despre Fericiri, VII, p. 390.

se bucură de adevărul dreptăţii lor; toate 
le rabdă câte vin asupra lui cu întristare; 
toate le crede din simplitate şi nerăutate; 
toate cele făgăduite nouă de Dumnezeu 
nădăjduieşte că le va lua; toate ispitele le 
rabdă, nerăsplătind răul cu rău; şi nicioda-
tă lucrătorul dragostei nu cade din dragos-
tea aproapelui”.(1 Corinteni 13, 4-8)116.

Dar pentru a ajunge la dragostea 
despre care vorbeşte Cuviosul Nichita, 
e bine să începi prin a nu-l urî pe celălalt, 
prin a-ţi vedea mai întâi propriile păcate, 
a plânge pentru fratele tău şi a te ruga 
pentru el, într-un cuvânt, după Sfântul 
Isaac Sirul, de a te comporta aşa cum 
Hristos s-ar comporta: „Să nu urăşti pe 
păcătos. Căci toţi suntem vinovaţi. Şi dacă 
te mişti către el pentru Dumnezeu, plângi 
pentru el. Şi de ce-l urăşti pe el? Urăşte 
păcatele lui şi roagă-te pentru el, ca să te 
asemeni cu Hristos, Care nu Se mânia îm-
potriva păcătoşilor, ci Se ruga pentru ei”117.

Sfântul Maxim Mărturisitorul ne 
vorbeşte cam în acelaşi fel: „Să ne iubim, 
aşadar, unii pe alţii şi vom fi iubiţi de Dum-
nezeu. Să fim cu îndelungă răbdare întreo-
laltă şi va fi şi El cu îndelungă răbdare faţă 
de păcatele noastre. Căci iertarea greşalelor 
noastre o aflăm în iertarea fraţilor. Iar mila 
lui Dumnezeu e ascunsă în milostivirea 
noastră faţă de aproape”118.

Dar nu ajunge numai să ajungi tu un 
practicant al dragostei curate, trebuie să 
faci tot ce poţi pentru ca şi cei de lângă 
tine să ajungă la aceeaşi măsură: „Deci e 
un rod al iubirii neprihănite şi potrivite cu 
bărbatul drept şi bun, a fi străin de vicleşug. 
Şi aşa zice legea că trebuie să fie cel ce slujeşte 
cu adevărat dreptăţii şi e îndrăgit de iubirea 
de fraţi, încât slava sa apare ca având slava 
aceasta nu numai pentru că refuză el însuşi 
să păgubească pe alţii, ci şi pentru că se 
face învăţător al celor din neamul său, sau 
al celor ce-i sunt apropiaţi în alt mod şi se 
bucură de faima legăturii cu el”119.

În nici un moment al vieţii omul nu 
trebuie să creadă că depărtarea lui de fap-
tele violente este definitivă. Este necesară o 
permanentă păstrare a trezviei, care curăţă 
mintea. Cel care o face nu se mai lasă abătut 
de zgomotele lumii acesteia, nu se mai clati-
nă, deoarece sufletul lui e rănit de dragostea 
lui Hristos120. Sunt păcate considerate mai 
mici şi mai neînsemnate cărora le cad pradă 
şi oameni mai avansaţi duhovniceşte: „Deci, 
uneori, apar şi în mintea celor buni mici 
greşeli, ca de pildă scurte înfurieri, porniri mo-
derate spre mânie, supărări pe fraţi, dorinţa 
de slăviri deşarte şi alte asemenea patimi care 
obişnuiesc să se ivească şi în cei ce au viaţa cea 
mai fără pată şi cu adevărat curată”121.

De aceea o recădere în păcate îi pân-
deşte şi pe cei mai îmbunătăţiţi, în măsu-
116 Nichita Stithatul, Op. cit., Suta a treia, 87, 
p. 348.
117 Isaac, Cuvinte, LX, p. 313.
118 Maxim Mărturisitorul, Cuvânt ascetic, 42, 
p. 33.
119 Chiril al alexandriei, Op. cit., XV, p. 247.
120 Calist Patriarhul, Despre rugăciune, 10, p. 
231.
121 Chiril al Alexandriei, Op. cit., XV, p. 247.

ra în care atenţia lor faţă de propria trăire 
şi vigilenţa faţă de ispite scade: „Deci cei 
ce s-au sfinţit lui Dumnezeu încă de aici, 
dacă vor să se aplece de la rugăciune, puţin 
câte puţin, spre cugetele pământeşti, care 
spurcă şi întunecă mintea, şi se vor învoi 
cu ele, vor vedea pe Dumnezeu îndepărtân-
du-Se de la ei şi vor rămâne de batjocura 
vrăjmaşilor, adică a viclenilor draci”122.

În creştinism, în viaţa duhovnicească, 
totul se joacă în sensul apropierii (până 
la unirea mistică) sau îndepărtării de 
Dumnezeu. În această opţiune omul este 
ajutat de Dumnezeu, dar, totodată, i se 
respectă libertatea voinţei şi responsabi-
litatea aferentă.

Desigur, suprema violenţă, resimţită 
de om ca atare în această viaţă, este 
moartea şi umbra ei care planează în 
fiecare clipă peste el. De aceea venirea 
lui Hristos a adus omului, printre altele, 
această mare bucurie a biruinţii asupra 
morţii: „Despre faptul că moartea a fost 
nimicită şi crucea a adus biruinţă asupra 
ei şi că ea nu mai are putere, ci e ea însăşi 
moartă cu adevărat, ne dă o dovadă şi 
un temei vădit de credinţă şi aceea că toţi 
ucenicii Lui au dispreţuit-o şi toţi pornesc 
spre ea şi nu se mai tem de ea, ci o calcă în 
picioare, ca moartă, prin semnul crucii”123.

Hristos nu a biruit moartea numai 
pentru El, ci pentru toţi oamenii. 
Violenţa morţii rămâne de acum ex-
terioară creştinului, care atunci când a 
dobândit o credinţă puternică şi duce o 
viaţă corectă o priveşte ca pe un simplu 
somn (întru fericită adormire), ca pe o 
trecere spre Domnul.

Dar Învierea lui Hristos nu numai că 
a arătat biruinţa Sa şi, prin El, a întregii 
umanităţi asupra morţii, dar a creat şi 
premize puternice pentru ieşirea din 
orice tip de violenţă: „desfrânatul să nu 
se mai desfrâneze, iar ucigaşul să nu mai 
ucidă, cel ce nedreptăţea să nu mai nedrep-
tăţească şi cei lipsiţi de dreapta credinţă să 
se facă dreptcredincioşi”124.

Crucea şi Învierea au schimbat atât de 
adânc firea umană povârnită spre păcat, 
smulgând patimile sufleteşti, încât:

„Desfrânaţii s-au făcut feciorelnici, uci-
gaşii n-au mai ţinut suliţele în mână, iar 
cei stăpâniţi de frică s-au îmbărbătat”125.

Cel care îl poate apăra cel mai bine pe 
om atât de a comite, cât şi de a suporta 
fapte violente, este Însuşi Dumnezeu. 
Rugăciunea pentru duşmani are mare 
valoare din acest punct de vedere, de-
oarece „toceşte pornirea răzbunătoare” şi 
conduce de la „dreptatea firească” (a firii, 
naturală) la cea „nepărtinitoare”. Pentru 
aceasta, spune Sfântul Grigorie de Nys-
sa, omul trebuie să fie bine îmbrăcat „în 
platoşa virtuţii”, care nu va fi străpunsă 
de „săgeţile ispitelor”126. g
122 Alăuta duhovnicească, p. 628.
123 Atanasie, Întruparea Cuvântului, XXVII, p. 
122.
124 ibidem, XXX, p. 125.
125 ibidem, L, p. 148.
126 Grigorie de Nyssa, Viaţa lui Moise, p. 99.

CETATEA 
CREŞTINA

Copilăria în sat

Toţi cei care l-au cunos-
cut mai îndeaproape pe 
Părintele Dumitru ştiu 
că Vlădenii copilăriei au 

rămas pentru el, până la sfârşitul vieţii, 
un fel de tărâm paradisiac, faţă de care 
îl lega o nostalgie neostoită: „M-a influ-
enţat foarte mult. Înţelegerea dintre oa-
meni o văd cum era în satul meu natal. 
Natura o privesc prin prisma acelui loc 
binecuvântat” (Interviu, „Alfa şi Ome-
ga”, nr. 10, oct. 1993).

De câte ori nu-l auzeai povestind cu 
duioşie despre acele timpuri şi despre 
acei ţărani. Vedea în trăirea lor manifes-
tarea unei spiritualităţi majore, grupate 
în jurul lui Dumnezeu şi a tuturor rân-
duielilor pe care satul le căpătase, de-a 
lungul timpului, din această apropiere 
neapropiată, filtrând la nesfârşit.

Mama şi tata erau figurile cele mai 
proeminente în amintirile sale. Mama, 
o ţărancă simplă fără carte, care nu 
vorbise niciodată pe nimeni de rău, 
Mama care-l îndemnase să se facă pre-
ot şi care apoi îl somase să ţie un preot 
cum se cuvine şi să nu-şi facă de ruşine 
rostul şi familia. Tatăl, pe care-l auzea 
dimineaţa bocănind uşor prin încăpere 
şi murmurând în surdină Psalmul 50, 
în timp ce copiii încercau să-şi prelun-
gească somnul dulce al dimineţii, tatăl 
care duminica după-amiază, după în-
toarcerea de la biserică, citea întregii 
familii din Ceaslov.

Copil fiind, dar şi mai târziu, în 
vacanţe, era şi el antrenat la diferitele 
munci din gospodărie. Mergea la fân, 
mergea după lemne la pădure, la sapă… 
Ba se ducea şi la joc uneori. După cum 
la şezătoare citea celor de faţă din Vie-
ţile Sfinţilor. Toate acele mici fapte şi 
gesturi de familie erau pregnante în 
memoria lui.

Vacanţele toate Părintele Dumitru 
le petrecea în sat, şi până târziu, până a 
avut forţa fizică necesară, nu trecea vre-
un an fără să facă un drum la Vlădeni, 
ca să-şi vadă casa părintească, rudele, 
alţi oameni apropiaţi. Casa părintească 
a donat-o, de altfel, bisericii, cu condiţia 
să se îngrijească de ea şi să-i păstreze în-
tru totul alcătuirea iniţială. Preotul sa-
tului s-a grăbit însă s-o închirieze pen-
tru o sumă mică de bani unei familii de 
ţigani care nu numai că n-au îngrijit-o, 
dar au stricat-o mult.

Frumuseţea colindelor şi farmecul 
străvechi al colindatului, conţinutul spi-
ritual bogat al tuturor celorlalte cântece 
din sat, le evoca ori de câte ori se ivea 
prilejul, dar mai ales în zilele din ajunul 
Crăciunului, sau de Crăciun, pentru cei 
ce mergeau să-l colinde. Părintele în-
suşi murmura cuvintele, cu glas stins, 
alături de colindători. Colindele consti-
tuiau, după el, o exprimare elocventă „a 
infinitei delicateţi om-Dumnezeu” („Alfa 
şi Omega”, nr. 2, dec., 1992). Teologia 
colindelor i se părea de o subţirime ex-
traordinară.

Satul strâns în jurul 
bisericii devine Biserică

Satul amintirilor Părintelui Dumi-
tru era minunat în toate ale sale, 

aşa strâns în jurul bisericii şi al Bisericii. 
Relaţiile între ţărani erau structurate de 
vechi rânduieli, păstrate cu înţelepciu-
ne şi cu tenacitate. Oamenii ţineau de 
Biserică şi de cele ale ei, Biserica a cărei 
cuprindere încercau să o extindă asupra 
întregului sat şi a împrejurimilor lui. „Sat 
şi biserică, în întinderea acestei ţări, se con-
fundă ca înţeles. Viaţa satului românesc se 
prezintă şi astăzi, ca întotdeauna, profund 
implicată în viaţa bisericii” („Satul şi preo-
tul”, în „Telegraful Român”, nr. 34, 1935). 
În consecinţă, Părintele Stăniloae este de 
acord cu Nicolae Iorga, care numise Bi-
serica Ardealului „o Biserică de sate şi pre-
oţi” („Biserica Ortodoxă a Transilvaniei”, 
în „TR”, nr. 37, 1942). Ceea ce caracteri-
zează relaţiile cu semenii la ţăranul ro-
mân este omenia, calitate supremă, care 
„înseamnă consideraţie faţă de oameni, 
bun simţ, atenţie, bunătate, milă, ferire de 
tot ce e ruşinos şi urât, strădanie dea câştiga 
prin vrednicie, bună cuviinţă, cinste, solidi-
tate morală, încrederea altora” („Omenia 
românească”, în „TR”, nr. 9, 1941).

Între sat şi Biserică avea loc o osmo-
ză fericită din care fiecare ieşea împlinit 
cu noi valori şi împodobit cu nuanţe 
care îi accentuau personalitatea: „Prin 
Biserică se sfinţeau, se transfigurau şi se 
conservau toate ale poporului. Dar şi Bi-
serica se umplea de cuprinsul creaţiei po-
pulare româneşti. Alta poporului devenea 
artă a Bisericii în bisericuţele de lemn cu 
uşi sculptate după motive româneşti şi ră-
sunând de troparele înduioşate de modula-
ţiile doinei noastre” („Biserica Ortodoxă 
a Transilvaniei”, în „TR”, nr. 37, 1942).

Părintele Rafael Noica a afirmat 
tranşant: „Tot omul este ortodox prin fire”. 
Pentru români ortodoxia nu este numai 
o trăsătură a firii, ci şi o trăsătură defi-
nitorie a personalităţii de neam, prin 
asumarea şi păstrarea ei nealterată pe 
parcursul a sute de ani: „De aceea iubim 
atât de mult Ortodoxia: pentru că iubim 
sufletul neamului nostru. pentru că recu-

noaştem în ea tot ce e mai adânc şi mai 
bun În noi, pentru că aspiraţiile şi idea-
lurile ei au devenit aspiraţiile şi idealurile 
noastre. Dacă orice om şi orice popor, când 
trăieşte pentru o misiune şi nu numai ca să 
consume bunuri materiale, este purtătorul 
unei idei, apoi neamul nostru este purtăto-
rul prin excelenţă al Ortodoxiei. Datorită 
Ortodoxiei neamul nostru n-a fost singur 
în lunga sa istorie, în care n-a vrut nici 
un ajutor de la oameni. Ci a fost cu Iisus 
Hristos. Şi ajutat de El în toate, le-a bi-
ruit” („Ortodoxia, lumina lumii şi inima 
neamului nostru”, în „TR”, nr. 11, 1940).

Una dintre misiunile acestui popor, 
probată de-a lungul istoriei în nume-
roase rânduri, este aceea de salvator al 
creştinismului de valurile de păgânism 
şi de stavilă în faţa „oceanului slav”. În 
acest sens, poporul român „singurul sta-
bil în zonă”, este un „popor de sacrificiu” 
(„Restaurarea românismului în desti-
nul său istoric”, în „TR”, nr. 39, 1940).

Dumnezeu era simţit de ţărani ca o 
fiinţă apropiată, iubitoare şi mereu ocro-
titoare: „Poporul simte pe Dumnezeu ca pe 
Părintele tuturor, omul simplu se simte pe 
sine copil al lui Dumnezeu. El e mai pre-
gătit să devină copilul lui Dumnezeu în 
Hristos, de aceea poporului i S-a adresat 
Fiul lui Dumnezeu” („Însemnătatea obi-
ceiurilor religioase ale poporului”, în „TR”, 
nr. 22, 1941). Încurajat în viaţa sa de 
această apropiere, poporul manifesta, la 
rândul lui, o imensă gingăşie faţă de Fiul 
lui Dumnezeu. Viaţa ţăranului devenea 
o convorbire neîncetată cu Dumnezeu 
prin cuvinte, prin gesturi, prin lucrare, 
prin gânduri, prin comportare, prin toate.

Cum am spus, Părintele Dumitru 
desluşea în lumea ţărănească o lume for-
mată la sânul Bisericii şi populată îndea-
proape cu toate persoanele de care istoria 
sfântă se umpluse pe parcursul ei. Ele 
trecuseră, cu un uluitor firesc, în cultura 
religioasă a poporului: „Duhul Bisericii 
noastre transpiră prin toate acele cărţi prin 
care se perindă ca într-un panoptic toată 
lumea ideilor noastre creştine: Dumnezeu, 
Iisus Hristos, Maica Domnului, Tainele, 
apostolii, sfinţii, icoanele, pustnicii, raiul, ia-

dul, minunea, virtutea smereniei, lupta cu 
păcatul, dragostea pentru toţi oamenii, fie 
ei cât de păcătoşi. Lumea asta este atât de 
organic una, încât nu e povestire religioasă 
tradiţională din care să lipsească o cât de 
mică parte din ea” („Literatura religioasă 
poporală”, în „TR”, nr. 34, 1932). Dintre 
toate trăsăturile caracteriologice ale aces-
tui tip de cultură, Părintele Dumitru 
consideră că smerenia este aceea care este 
distinctivă în alcătuirea intimă a sufletu-
lui românesc: „Smerenia e nota dominantă 
a literaturii care a format admirabilul ca-
racter al poporului nostru: în ea strălucesc 
concentrate şi topite toate virtuţile care sunt 
în realitate virtuţi şi nu numai aparenţe. 
Nimic nu e mai blamat în aceste cărţi ca 
aroganta sau făţărnicia” (Ibidem).

Trăirea Scripturii şi şcoala 
Bisericii

Dar cartea de căpătâi a poporului, 
în formarea sa şi în persistenţa 

sa istorică în coordonatele majore ale 
spiritualităţii creştine, a fost, fără îndo-
ială, Sfânta Scriptură. Înainte să o poată 
citi, românii au putut-o asculta şi, mai 
ales, au putut-o vieţui în toată bogăţia şi 
compunerea învăţăturilor sale: „Poporul 
nostru a avut în tot trecutul său – chiar 
înainte de traducerile scrise – Sfânta Scrip-
tură în viaţa sa. Poporul nostru a avut ade-
văratul înţeles al Scripturii, înţelesul moşte-
nit prin succesiune neîntreruptă de la apos-
toli. Poporul nostru a fost în adevăr. Biblia 
a jucat un rol uriaş, un rol primordial în 
formarea spirituală a poporului român de 
la începuturile lui”. A fost pentru români 
Scriptura Sfântă o modalitate de cu-
noaştere şi de apropiere reală şi profun-
dă de Dumnezeu, de voia Lui („Biblia şi 
sufletul românesc”, în TR, nr. 37, 1938).

O lume formată la o asemenea înaltă 
şcoală, cea a Bisericii, chiar dacă nu prea 
aplicat organizată din punct de vedere 
instituţional, este o lume matură din 
toate punctele de vedere. De aceea, Pă-
rintele Dumitru consideră şi sfătuieşte 
pe intelectuali: „Să ne dezobişnuim de a 
mai considera pe ţărani nişte copii care nu 
înţeleg şi nu se preocupă de nimic din ceea 
ce formează conţinutul credinţei şi, prin 
urmare, îi putem purta cu vorbe goale 
spuse pe un ton sentimental. Mai ales în 
zilele noastre, când mintea lor e îmbogăţi-
tă pe toate planurile prin atâtea mijloace 
de propagare a cunoştinţelor, ei sunt mai 
treji, cu judecata mai vie, mai critică, mai 
dornică de conţinut” („Şcoala ţărănească 
religioasă”, în „TR”, nr. 7, 1938).

Spiritualitatea ţăranului 
neşcolit: miza pe credinţă

Lipsa de instrucţie şcolară înaltă şi 
munca fizică prelungită nu îm-

piedică dezvoltarea unei spiritualităţi su-
perioare, probată printr-o cultură solidă 
şi de o incredibilă bogăţie a observaţii-
lor metafizice şi a nuanţelor existenţiale, 
totdeauna într-o legătură indisolubilă cu 
Dumnezeu prin Biserică. „Este greşit să se 

PĂRINTELE
DUMITRU
ŞI ŢĂRANIIA
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creadă că munca fizică nu îngăduie celui ce 
o profesează nici un fel de meditaţie în cur-
sul ei. Se poate spune dimpotrivă că regu-
laritatea mişcărilor pe care le comportă lasă 
spiritului putinţa de a se mişca şi el destul de 
slobod în tot felul de gânduri potolite, care 
stăruie cu mult mai mult în jurul anumitor 
taine ale vieţii de cum o pot face gândurile 
nestatornice ale intelectualului, care în via-
ţa lui «variată» sare mereu la alte şi alte 
preocupări, fie că e în repaus, fie că are de 
rezolvat nenumărate hârtii de birou sau ex-
terioare probleme tehnice. Câte probleme de 
concepţie asupra lumii şi vieţii nu se puii în 
vorbele schimbate între cei ce lucrează îm-
preună, fără graba şi patima discuţiilor între 
intelectuali. Iar în drumul spre casă, pe înse-
rate, gândurile îşi iau zborul şi mai slobod, 
în atmosfera de taină a amurgului, numai 
să fie cine să le declanşeze, să le dea direcţia 
care trebuie. Câte pilde, câte întrebări cu tâlc 
nu se deapănă în atâtea ocazii ale munci-
lor agricole care în multe răstimpuri sunt 
mai degrabă popasuri. Seara pe lângă vite, 
pe drum pe lângă car, în timpul prânzului, 
între cei mari şi între copii se desfăşoară o 
comuniune spirituală care constituie tot far-
mecul şi toată recreerea vieţii de muncă a 
poporului, care duce mai departe tradiţiile 
şi le îmbogăţeşte cu noi creaţii folclorice, cu 
interpretări originale ale evenimentelor noi. 
Viaţa spirituală a poporului în aceste pau-
ze ale muncii se desfăşoară.” („Predica pe 
ogoare”, în „TR”, nr. 11,1945).

Componenta identitară 
ortodoxă a ţăranului 

român

Deşi neconceptualizată, preocu-
parea ţăranilor pentru adevă-

rul de credinţă, pentru trăirea şi măr-
turisirea lui, este o prezentă detectabilă 
pentru privirea atentă: „Ar fi greşit să ne 
închipuim că Biserica Ortodoxă din Ar-
deal, fiind o biserică a poporului în sens 
naţional şi social, nu mai punea nici un 
preţ pe credinţă. Din scrupulozitatea cu 
care preoţii de atunci săvârşeau sfintele 
slujbe în toate amănuntele lor, convinşi de 
puterea sfântă ce este în ele, din neclintirea 
cu care păzeau canoanele, practicau pos-
turile, spuneau rugăciunile şi stăteau lân-
gă dogmele Bisericii. învăţând şi poporul 
să facă asemenea, s-ar putea lua pildă şi 
azi” („Biserica ortodoxă a Transilvani-
ei”, în TR, nr. 37, 1942).

Toate acestea fac ca ortodoxia să 
poată fire cunoscută ca una dintre 
principalele trăsături de identitate ale 
poporului român, definitorie pentru 
formarea personalităţii sale şi pentru 
exprimarea ei culturală: „Ortodoxia face 
parte din măduva sufletului şi a culturii 
româneşti. Fără ea ne pierdem identita-
tea şi continuitatea spirituală în timp, ne 
pierdem ca neam aparte. Din Ortodo-
xie s-a alimentat, a crescut şi s-a definit 
sufleteşte neamul nostru, fără să epuize-
ze Ortodoxia. El este legat de ortodoxie, 
întrucât este legat de sine, de identitatea 
şi de trecutul său” („Ortodoxie şi etno-

craţie”, în „TR”, nr. 24, 1938). Iar în alt 
loc Părintele menţionează: „Ortodoxia 
e ochiul prin care priveşte românul spre 
cer şi plin de lumina de acolo şi-l întoar-
ce spre lume, conducându-se după el în 
atitudinea şi paşii săi. Şi noi ştim că ea 
este singurul ochi corect, sănătos”. Intrată 
şi păstrată în fiinţa neamului ca un ele-
ment constitutiv, ortodoxia ajunge să fie 
necesară în conceperea „idealului naţio-
nal permanent” („Ortodoxia, modelul 
spiritualităţii româneşti”, în „Gândirea”, 
nr. 6, 1992). „Ortodoxia e atât de adânc 
înrădăcinată în fiinţa neamului, încât toa-
te încercările străine de a o smulge din su-
fletul lui au rămas zadarnice, chiar dacă 
o mică parte din popor a putut fi, prin 
tot felul de urziri şi înşelăciuni, desfăcută 
formal de ascultarea ierarhică a Bisericii 
Ortodoxe.” De altfel, Părintele Dumi-
tru consideră că ţăranii greco-catolici 
români au rămas, în firea şi trăirea lor, 
ortodocşi şi este încredinţat (în 1939!) 
că până la urmă românii vor fi din nou 
împreună în aceeaşi „casă” („Latinitate 
şi ortodoxie”, în „TR”, nr. 4, 1939).

Această ţesătură intimă şi organica 
a creştinism ului autentic şi corect în fi-
inţa neamului este rezultatul felului în 
care a fost primită şi păstrată credinţa 
de către români: „Noi suntem poporul 
cu spiritualitatea cea mai apropiată de 
cea genuin creştină, de lumea originară 
a lui Hristos. Ea nu ne-a venit diluată 
de marile distanţe, cum s-a întâmplat cu 
creştinismul popoarelor apusene. În acelaşi 
timp, noi n-am căzut niciodată sub forţele 
întunecate ale Asiei, cum au căzut celelal-
te popoare de lege creştină genuină. (…) 
Noi am păstrat jarul arzător al credinţei 
răsăritene, bunătatea desăvârşită a sfinţi-
lor şi spiritul lor de abnegaţie şi de jertfă 
al mucenicilor, dar asta nu ne-a făcut mai 
puţin atenţi la datoria de a apăra cu sa-
bia ordinea creştină a lumii. Noi suntem 
sinteza între Răsăritul cel luminos, păstrat 
în integralitatea lui, şi între Apusul aşeză-
rilor stabile, raţionale, civilizate. Aşezaţi 
la răscrucea drumurilor, ca o lumină ce-
rească, domolim impulsurile sălbatice ale 
năvălitorilor Asiei, dar transmitem Apu-

sului înfiorările de viaţă nouă, gâlgâitoare, 
deşteptătoare de forme învârtoşate”. („În-
tre Orient şi Occident”, în „TR”, nr. 30, 
1941)Trei elemente principale stau la 
originea „sintezei biologic-spirituale” pe 
care o constituie neamul românesc: ele-
mentul dac, elementul latin şi elementul 
ortodox. Numai cultivate împreună, în 
compunerea lor organică, pot exprima 
individualitatea şi personalitatea româ-
nilor. Orice exagerări unilaterale conduc 
la pierderea identităţii şi specificităţii. 
Nimic din ceea ce a fost împropiat de-a 
lungul istoriei în fiinţa neamului nu este 
inutil şi nu trebuie să fie abandonat, ci 
valorificat în realizarea misiunii specifi-
ce, pe care şi noi o avem în această lume 
ca, de altfel, orice neam. („Idealul nostru 
permanent, în „TR”, nr. 4, 1940).

Trecutul românilor este accentuat 
bisericesc şi veritabil religios, „e viaţa de 
închinăciune a poporului, e jertfa umilă a 
celor mulţi şi săraci pentru a-şi zidi şi îm-
podobi lăcaşuri de închinăciune potrivit 
concepţiei lor, o luptă simplă fără armele 
vicleniei, ale teologiei şi ale puterii lumeşti, 
pentru apărarea credinţei. Luptă în care, 
din primul moment, trebuie sacrificată via-
ţa ca în timpul primilor martiri ai creştină-
tăţii”. Dacă cineva vrea să cunoască sufletul 
acestui popor o poate face mai ales cercetând 
viaţa lui religioasă: „Din istoria bisericeas-
că a altor popoare se poate afla orice, nu-
mai viaţa religioasă a poporului nu, numai 
ce-i curat nu”. În schimb: „Trecutul nostru 
bisericesc e trecut religios poporal”. În el se 
poate afla o nobleţe înaltă, aceea determi-
nată de „măreţia bunătăţii” şi de „frumu-
seţea morală”. Trăsăturile de caracter ale 
poporului român sunt rezultatul unei di-
vine pedagogii: „Dumnezeu a ţinut să ne 
crească sub regimul sobru al lipsurilor şi 
să ne călească sub vântul aspru al suferin-
ţelor”. Rezultatul a fost că: „Am fost un 
popor bun, nu numai în sensul negativ, ci 
în cel pozitiv: un popor tenace în virtu-
ţile creştine. Numai aşa se explică faptul 
unic în istorie că un popor fără conducă-
tor n-a putut fi slăbit sub ordinea morală. 
El şi-a chivernisit singur viaţa religioasă 
obştească, fiindu-şi singur consistor, vlă-

dică, minister etc.” („Trecutul nostru”, în 
„TR”, nr. 7,1936). Desigur, cuvintele din 
urmă se referă la situaţia care a domnit 
mult timp în Transilvania.

Obiceiuri şi tradiţii 
impregnate de credinţă

Întreaga trăire religioasă a popo-
rului a fost transferată şi măiestrit 

„montată” în obiceiurile şi tradiţiile sale 
de viaţă diurnă: „Partea religioasă în 
aceste creaţiuni populare este cea mai 
de temelie, ea e prezentă la baza tuturor 
obiceiurilor, practicilor, ideilor poporu-
lui. Ea exprimă cea mai autentică şi cea 
mai adâncă faţă a lui. Pentru a cunoaşte 
ceea ce-i mai esenţial, mai specific unui 
popor, trebuie cercetată partea religioa-
să a manifestărilor sufletului lui.” („În-
semnătatea obiceiurilor religioase ale 
poporului”, în „TR”, nr. 22, 1941). O au-
reolă de sfinţenie înconjura rânduielile 
ţăranilor încărcate de cuminţenie: „Da-
tinile acestea parcă erau sfinte, spaţiul 
acela cu muntele la orizont, cu dealurile 
care ne înconjurau, locurile din câmp 
unde ne duceam des şi aveam atâtea 
amintiri despre întâlnirile din trecut în 
ele, parcă erau transparente, parcă dinco-
lo de ele vedeai altceva.” (în „Alfa şi Ome-
ga”, nr. 2, decembrie 1992).

Era mereu uimit de felul în care ţăra-
nii ţineau şi puteau să-şi manifeste per-
sonalitatea şi, implicit, identitatea, adă-
ugând (fiecare sat, dar, adesea, şi fiecare 
familie, fiecare dintre ei, chiar) la cele 
moştenite de la înaintaşi un „ceva” al lor, 
un element de „arhitectură”, o „floare” în 
ţesătură, o tăietură în croială, o vrâstă pe 
o haină, fără ca prin aceasta să părăseas-
că sau să altereze stilul.

Observa cum cei ce se abăteau de la 
buna rânduială a satului erau imediat 
marginalizaţi, fără a fi, însă, brutalizaţi. 
„Omul răznit de biserica lui, este socotit 
drept străin în sat şi nici un sătean nu-i va 
oferi încrederea şi simpatia, cel mult mila 
şi compătimirea datorită deaproapelui 
nenorocit al soartei” („Satul şi preotul”, în 
„TR”, nr. 34,1935).

Trăirea ţăranilor în 
Biserică naşte o limbă 

extraordinară

Cu multă fascinaţie se apleca 
Părintele Dumitru asupra reli-

efării unor aspecte specifice ale limbii, 
limbă formată prin trăirea ţăranilor în 
Biserică, Ortodoxia a coborît în graiul 
naţional „o putere sfinţitoare”. Nicăieri 
nu poate fi aflată mai deplin starea spi-
rituală a unui neam decât în limba de 
care se slujeşte spre comunicare: „Ce e 
mai intim, mai cotidian, mai esenţial vie-
ţii sufleteşti a omului decât graiul matern. 
Şi precum e graiul, aşa e şi omul. Omul 
curat foloseşte cuvinte curate şi le încarcă 
de înţelesuri curate ale sufletului propriu. 
Omul cu sufletul impur alege cuvinte urâ-
te şi le murdăreşte şi pe cele curate de în-

ţelesurile murdare ale sufletului propriu. 
Cuvintele merg în suflet şi cum sunt ele, 
aşa se face şi sufletul. Ortodoxia întrebu-
inţând la slujbă cuvintele de fiecare zi ale 
omului, le purifică de sensurile impure, 
le îmbracă în vraja evocărilor din lumea 
cerească, îl pune pe om să le exprime în 
dispoziţiile cele mai elevate ale vieţii sale 
şi omul, întrebuinţându-le după aceea în 
viaţa zilnică, va fi influenţat de aceste cu-
prinsuri ale lor, va avea în aceste sensuri 
o frână a gândurilor sale şi icoane ce-
reşti de contemplare.” Ca urmare expri-
marea românului este „ocolită şi îmbu-
nată”, marcată de „admirabilă şi specifică 
pudoare”, niciodată vulgară („Ortodo-
xia, modelul spiritualităţii româneşti”, 
în „Gândirea”, nr. 6, 1940).

Însăşi limba Părintelui păstrase în 
relaţiile diurne o simplitate şi o limpe-
zime extraordinare, de asemenea tipic 
ţărăneşti, care înlesneau comunicarea 
cu omul, pe orice treaptă de instrucţie 
şcolară s-ar fi aflat el.

De altfel, majoritatea contribuţiilor pe 
această temă au fost strânse într-o excep-
ţională lucrare („Reflexii despre spirituali-
tatea poporului român”), care analizează 
cu multă fineţe raporturile dintre limba 
română şi spiritualitatea profundă care o 
subîntinde şi pe care o exprimă cu fidelita-
te şi cu o forţă de expresie deosebită. Nu-
meroase elemente definitorii ale culturii 
spirituale şi materiale sunt luate în discuţie, 
analizate în suportul lor intim, conexate la 
adevărul de credinţă şi de viaţă. Expresiile 
şi cuvintele, limba în general, eroii tipici ai 
basmelor noastre (de pildă, Făt-Frumos, 
ciobanul din „Mioriţa”, meşterul Manole), 
portul, casa şi curtea, vechile biserici şi mă-
năstiri de sat, icoanele populare (îndeosebi 
cele pe sticlă), creaţiile artistice, cântecele, 
jocul, formele de manifestare comunitară 
(bogăţia şi profunzimea sentimentală, ca-
pacitatea de a ierta etc.), datele de caracter 
(echilibrul, cuminţenia, buna-cuviinţă, 
luciditatea, duioşia, omenia etc..), legătu-
ra tandră cu natura, dorul, înscrierea prin 
marcaje de sfinţenie în spaţiu şi timp (ma-
niera de trăire a sărbătorilor), atitudinea 
faţă de străini (ospitalitatea, comunicarea 
deschisă, dorinţa de a învăţa de la ei spre 
îmbogăţirea orizontului cultural propriu), 
capacitatea superioară de sinteză şi uma-
nizare, vederile eshatologice (legătura spi-
rituală cu cei morţi, pomenirea lor, gândul 
la obşteasca judecată. concepţia despre rai 
şi iad, nădejdea la mila lui Dumnezeu, la 
care face mereu apel etc.), toate sunt după 
Părintele Dumitru mărturii ale spirituali-
tăţii străvechi şi transfiguratoare a satului 
românesc. Ele pot fi lesne depistate în atât 
de bogatul folclor românesc, din care, de 
altfel, Părintele aduce numeroase exemple.

Mulţi vor fi tentaţi să-l suspecteze pe 
Părintele Stăniloae de naţionalism, de 
paseism, de poporanism şi de tot felul 
de astfel de lucruri, atât de rău văzute în 
lumea noastră de astăzi. Părintele şi-a 
exprimat cu sinceritate totală şi, adesea, 
cu candoare, în nici un caz cu naivitate şi 
lipsă de pătrundere, propria experienţă, 

propriile experieri, propriile observaţii, 
propriile întâlniri, propriile sentimen-
te. În general, le-a argumentat şi le-a 
susţinut cu probe pertinente, imposibil 
de demontat, dacă eşti om de bună cre-
dinţă. Experienţa unora dintre noi bate 
cu a sa, a altora poate să fie diferită (cu 
atât mai rău pentru ei!). Fiecare obţine 
din cercetările sale ceea ce caută. Şi unii 
caută cu obstinaţie răul. Îl vor afla întot-
deauna şi vor încerca să impună şi celor-
lalţi să vadă în el o dominantă.

Ţăranul sub tăvălugul 
istoriei contemporane

Ca atâţia alţii, Părintele Dumitru 
sesizase şi el pericolul unei diso-

luţii a acestei lumi genuine ţărăneşti în 
faţa unei ofensive seculare, ideologice şi 
tehnocrate, pe care o dezvoltă societatea 
contemporană. El vedea în aceasta un soi 
de probă, de încercare dificilă, din care să 
rezulte o ţărănime nouă: „Ţăranul nostru 
purificat în tradiţiile şi ocupaţiile sale, în su-
fletul său aşa de echilibrat şi de treaz. În re-
laţiile sale sobre cu copiii şi afabile cu lumea, 
de Hristos pe care ştie de-acum mai sigur 
că-L poartă cu sine, e tipul ţăranului viitor” 
(„O ţărănime nouă”, în „TR”, nr. 15-17, 
l933). Desigur, în acel moment, Părintele 
Dumitru era departe de a bănui venirea 
tăvălugului comunist devastator peste ţă-
rănime şi peste întreaga tară. Poate că este 
greu să aflăm astăzi chipul acelui ţăran 
al viitorului pe care-l aşteaptă Părintele. 
Părintele însuşi exclama într-o convor-
bire publicată în „Alfa şi Omega” (nr. 2, 
decembrie 1992): „Ce viaţă era la sat! Nu 
mai este acum.” Acel lucru îl îndurera, de-
sigur. Dar cel ce va căuta cu răbdare şi cu 
bună credinţă tot îl va mai afla încă pe acel 
ţăran, căci există întotdeauna acei şapte mii 
opriţi de Domnul, care nu şi-au plecat ge-
nunchiul înaintea lui Baal şi ale căror buze 
nu l-au sărutat (3 Regi 19,18).

Părintele Dumitru avea luciditatea şi 
forţa să observe şi să recunoască şi anumi-
te trăsături de caracter negative ale româ-
nilor: „suntem un popor iubitor de contrazi-
ceri şi de certuri”, remarca el într-un rând 

(„Dorim o Biserică!”, în TR, nr. 11, 1939). 
Aceste defecte nu trebuie cultivate sau 
ignorate. Altă dată sesiza o anumită in-
vidie cu care este privit la români oricare 
din cei care reuşesc să se ridice, o anumită 
cabală care se ţese în jurul lui pentru a-i 
împiedica ascensiunea şi a-i minimaliza 
realizările. Toate aceste trăsături, lumea 
satului a reuşit să le ţină, în bună măsură, 
în frâu, datorită sistemului tradiţional de 
relaţii bine structurat. Ele scapă însă de 
sub control pe măsura depărtării de ori-
ginea ţărănească şi de credinţă.

Vedea în ţărani o clasă trădată, ade-
sea, de cei care de abia ieşi seră din ea, 
devenind intelectuali. Cauza acestei 
„trădări” este îndepărtarea de credinţa 
în Dumnezeu: „Sau poate am vrea să 
facem cei dintâi dovada că putem crea o 
cultură fără a porni de la temelia credin-
ţei? Asemenea încercare, pe lângă că ar fi 
sortită în mod absolut riguros celui mai 
crunt eşec, ne-ar indica prin ea însăşi su-
perficialitatea, de care şi aşa intelectualita-
tea noastră a dat prea multe dovezi.” („Bi-
serica în viaţa neamului nostru”, în „TR”, 
nr. 99, 1944). Intelectualii sunt dispuşi 
spre dezbinare, spre atitudini încăpăţâ-
nate de grup, care sfârşesc prin a se pro-
paga în popor şi a aduce ţara într-o stare 
jalnică („Dorim o Biserică!”, în TR, nr. 
11, 1939). Multe din devierile morale, 
comportamentale şi estetice ale celor 
plecaţi la oraş se întorceau şi infestau, 
cu nebănuită rapiditate, o lume clădită 
şi păstrată, cu uriaşe eforturi şi împliniri 
spirituale, pe parcursul a secole de rafi-
nare şi de decantare socială. Dar Părin-
tele Dumitru a continuat să vadă o pildă 
mereu valabilă în acel neam de „ţărani de 
cremene, care nu ştiau de fleacurile şi de 
mofturile ce satisfac o lume uşuratică, zisă 
intelectuală, şi destramă tot ce e caracter, 
morală, cinste şi muncă. Simpli şi naivi ca 
ei, stăpâniţi până la rădăcini de o singură 
şi încruntată convingere şi aspiraţie, dâr-
ji ca ei, acestea să fie trăsăturile chipului 
românesc care trebuie să prindă fiinţă do-
minatoare în caracterul nostru de mâine” 
(„Ortodoxia, modelul spiritualităţii româ-
neşti”, în „Gândirea”, nr. 6, 1940).

Nobleţea Teologului cu 
suflet de ţăran

Vlădenii, aşa cum i-am cunoscut 
eu în toamna anului 1992, erau 

un sat bine întemeiat, dar, pentru un 
străin, nu neapărat cel mai frumos sat 
din România. Idealiza Părintele Dumi-
tru, cum vor fi fiind mulţi tentaţi să câr-
tească? Cred doar că ochii lui erau mai 
iubitori, mai potriviţi să cerceteze mai 
apropiat, decât cei ai acelora care trec 
pe acolo în grabă, presaţi de timp. Pen-
tru mai fiecare din noi există un sat pri-
mordial, care nu este în nici un caz unul 
abstract, ci unul real, de care ne simţim 
legaţi printr-un soi de fir nevăzut, ombi-
lical şi, ca atare, vital. Chipul Părintelui 
păstra lumina blând-aspră a chipurilor 
ţărăneşti de demult şi din totdeauna, 
mâinile sale păreau acum luate de pe 
ustensilele gospodăriei ţărăneşti, scrisul 
său părea un soi de arat cu plugul la deal. 
Înţelepciunea lui avea, şi ea, ceva ţără-
nesc şi întreaga-i nobilă ţinută o amintea 
pe aceea a preoţilor ţărani de odinioară. 
Chilia lui departe de a fi o celulă, era 
deschisă nemărginit spre orizontul vălu-
rit cu dealuri al lumii noastre, ca cel de 
acasă, de la poalele Făgăraşilor.

Într-un fel, poţi recunoaşte în Părin-
tele Dumitru pe cel ce a continuat şi a 
dus pe culme tipul emblematic de preot 
pentru satele transilvane, acela al preo-
tului ţăran, exponent al unui creştinism 
funciar care dăduse naştere la „o Biserică 
de părinţi ai satelor, îmbrăcaţi în cămaşă 
albă de in, peste care se revărsau pletele şi 
barba căruntă. Când apăreau în uşa al-
tarului cu sfântul potir ridicat de mâinile 
lor bătătorite de muncă şi în odăjdiile îm-
podobite cu motive româneşti peste albul 
nedeplin acoperit al cămăşii de in, poporul 
vedea pe Tatăl ceresc sau pe Iisus Hristos 
familiar, coborât jos între ei şi înţelegând şi 
vibraţiile etnicităţii, dar şi necazurile obidei 
lor. Preotul acesta da o autoritate de lucru 
sacru portului românesc, ferind poporul 
de imitarea inesteticelor veşminte străine” 
(„Biserica ortodoxă a Transilvaniei”, în 
„TR”, nr. 37, 1942). Cam aşa îl vedeam şi 
noi pe Părintele Dumitru când ne strân-
geam în jurul lui, pui lângă cloşcă, prin 
biserici sau acasă, în cămăruţa aceea mi-
nusculă, dar cât de cuprinzătoare.

Cel ce rostise prelegeri, precum şi 
cuvinte de învăţătură şi de folos, în au-
lele unor mari universităţi ale lumii, cel 
care se întâlnise şi convorbise cu mari 
teologi creştini ai vremurilor contem-
porane, cel care era familiar cu învă-
ţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii din 
totdeauna, cel care era vizitat şi cerce-
tat, în chilia lui din strada Cernica, de 
mari somităţi ale vieţii culturale, cel pe 
care mulţi l-au numit, în faţa eviden-
ţei, „cel mai de seamă teolog al acestui 
veac”, cel care mângâiase cu cuvântul şi 
cu prezenţa sa atâţia credincioşi, se ra-
porta mereu la satul natal, la sfinţenia 
părinţilor săi, la modul ţărănesc de vie-
ţuire, din care răsărise şi el şi pe care şi-l 
asumase, căruia simţea că-i aparţine. g
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Sfântul Cuvios Nil 
Athonitul:

„Când se va apropia vre-
mea venirii lui Anti-
hrist, se va întuneca 
mintea omului de toate 

patimile cele trupeşti ale curviei, şi foarte 
mult se va înmulţi necredinţa şi fărăde-
legea. Atunci omul va deveni de nerecu-
noscut, schimbându-se feţele oamenilor, şi 
nu se vor mai cunoaşte feţele bărbaţilor de 
ale femeilor, pentru neruşinata îmbrăcă-
minte şi a părului din cap. Atunci se vor 
schimba obiceiurile şi tradiţiile creştini-
lor şi ale Bisericii. Curăţia va pieri de la 
oameni şi va stăpâni fărădelegea. Minciu-
na şi iubirea de argint vor ajunge la cel 
mai înalt grad şi va fi vai de cei care vor 
aduna bani. Curviile, preacurviile, sodo-
miile, hoţiile şi omorurile, în vremea ace-
ea, vor fi pe toate drumurile”.

„Oamenii din vremea aceea se vor în-
răi ca nişte fiare sălbatice, fiind înşelaţi de 
Antihrist. Nu vor da respect părinţilor şi 
celor mai bătrâni, iar dragostea va pieri. 
Păstorii creştinilor, arhierei şi preoţi vor 
fi oameni cu slavă deşartă, afară de prea 
puţini, cu totul nerecunoscând calea din 
dreapta de cea din stânga”.

„Atunci se vor duce la locurile ascun-
se şi sfinte (mânăstiri şi schituri), ca să 
găsească mângâiere sufletului de multe-
le tulburări şi ispite pe care le vor întâm-
pina zilnic; dar uşurare nu vor găsi, căci 
peste tot vor fi piedici şi sminteli. Şi toate 
acestea se vor face pentru că Antihrist va 
stăpâni peste tot, va domni în toată lumea, 
va face semne şi minuni cu înşelăciune şi îi 
va înşela pe oameni cu viclenie, ca să năs-
cocească şi să vorbească unul cu altul de la 
un capăt al pământului la celălalt. Atunci 
vor zbura prin aer ca păsările şi vor înnota 
prin adâncul mării ca peştii.”

„Şi toate acestea le vor face oamenii, 
trăind în tihnă, necunoscând că acestea 
sunt înşelăciunile lui Antihrist. Şi aşa 
de mult va înainta ştiinţa vicleanului, ca 
să înşele prin nălucire pe oameni, pentru 
a nu mai crede în Dumnezeu Cel în Sfân-
ta Treime închinat.”

„Fiindcă după 1913 trecând 79 de ani 
se vor face toate răutăţile profeţite despre 
venirea lui Antihrist.”

Suntem în 2010... Să se fi înşelat 
oare Sfântul? Sau poate că nu... Să ne 
amintim că în 1992 a fost semnat Tra-
tatul de la Maastricht, act care a dus la 
crearea Uniunii Europene. Aşadar, e 
foarte probabil ca acela să fie începutul 
sfârşitului.

Iată ce mai profeţeşte Sfântul Cuvios 
Nil Athonitul:

„Atunci, văzând Prea Bunul Dum-
nezeu pierzania neamului omenesc, va 
scurta zilele pentru cei puţini care se vor 
mântui; că se va sili Antihrist cu slugile 
sale să înşele – de va fi cu putinţă -, şi pe 
cei aleşi. Atunci fără de veste va veni sabia 
cu două tăişuri şi va omorâ pe înşelătorul 
şi pe cei ce-i slujesc lui.”

Sfântul Nil Athonitul (1612-1692) 
mai prooroceşte zile negre Sfântului 
Munte, anume pierderea protecţiei 
Fecioarei Maria: „Se va lăsa din mâini-
le ei, nu din pricina slăbiciunilor ei, nici 
din puterea neamurilor, ci numai pentru 
păcatele celor ce locuiesc într-însul”. Pro-
oroceşte cum că mama antihristului va 
fi o preadesfrânată, idee întâlnită şi la 
alţi prooroci: ”Când se va înmulţi fară-
delegea, se vor aduna toate prihănirile şi 
necuraţiile lumii şi se vor învistieri într-o 
necurată fiică a desfrânarii, care va fi locaş 
al preadesfrânării”. De asemenea, preve-
de şi izbucnirea unor epidemii infecţi-
oase: ”Se vor împuţina şi oamenii, vor slă-
bi şi vor muri pe drumuri ca păsările; cei 
pecetluiţi de antihrist vor mânca cărnuri 
de oameni morţi, neputând suferi foamea 
şi leşinătatea şi, mâncând trupuri moarte, 
vor muri şi ei„.

Pare incredibil pentru unii că acest 
loc binecuvântat, care s-a aflat sub pro-
tecţia Sfintei Fecioare timp de secole, va 
fi părăsit de aceasta în cele din urmă:

„Ascultaţi, o, părinţi, iată că v-am spus 
propovăduirea lui Iona spre pildă, ca cel 
ce are urechi de auzit să audă şi să nu se 
întoarcă către altele, spre vătămarea su-
fletului său. Precum a desluşit acel filosof 
propovăduirea lui Iona, aşa şi eu vă spun: 
precum magnetul nu a lăsat fierul, la înălţi-
me de patru vânturi lovindu-se, şi apoi din 
pricina ruginei l-a lăsat, şi iarăşi, după ce 
a fost curăţit, l-a ridicat magnetul; aşa este 
Doamna noastră, de Dumnezeu Născă-
toarea, Acoperământul binecredincioşilor, 
că a ţinut muntele acesta până în ziua de 
astăzi, precum magnetul pe fier. Şi dacă 
magnetul, fiind lucru neînsufleţit, are atâta 
putere, oare câtă putere şi tărie şi îndrăz-
neală are Doamna noastră de Dumnezeu 
Născătoarea? Singuri vedem cum ţine 
muntele acesta cu atotţiitoarea putere. Însă 
cum clatină vântul magnetul ca să lase fie-
rul, aşa se ridică asupra acestui munte nea-
murile, şi în tot chipul umblă să-l răpească 
din mâinile Maicii Domnului, dar nu pot. 
În sfârşit se va lăsa din mâinile ei, nu din 
pricina slăbiciunii ei, nici din puterea nea-
murilor, ci numai pentru păcatele celor ce 
locuiesc într-însul; pentru că acestea s-au 

făcut ca o rugină înaintea Maicii Domnu-
lui. Că dacă veţi subţia gâtlejul vostru cu 
postul, ca pânza, şi veţi usca trupul vostru 
ca ţârul, dar între voi nu aveţi dragoste şi 
unire, cu curăţenia trupului vostru, nici un 
rod al dreptăţii nu aveţi”.

Când „avaton-ul” va fi desfiinţat, 
atunci vom şti că pentru păcatele noas-
tre şi pentru puţina noastră rugăciu-
ne, Biserica Ortodoxă a fost lipsită de 
scumpul şi nepreţuitul Sfânt Munte 
Athos. Când dragostea şi rugăciunea 
se împuţinează, urmările nu întârzie 
niciodată să apară, iar o lume lipsită 
de dragoste şi rugăciune este o lume în 
care păgânii şi necredincioşii, oameni 
trupeşti şi străini de orice formă de vie-
ţuire duhovnicească, fac ce vor, urmând 
poftelor trupului şi setei de putere.

Sfântul Lavrentie de 
Cernigov:

„Acum, noi îi votăm pe conducă-
torii noştri: suntem fie cu cei 

„de dreapta” fie cu cei „de stânga”. Dar nu 
ăsta e amarul, căci va veni o vreme când 
vor impune lumii să-şi aleagă un singur 
împărat. Iar când omenirea va vota pen-
tru un singur împărat, să ştiţi că acela „el 
e” - antihristul - şi să te ferească sfântul de 
vei vota.”

„Va fi un asemenea război mare încât 
atât de mulţi se vor pierde că vor rămâ-
ne foarte puţini care vor supravieţui, dar 
cei ce vor rămâne nu vor putea scăpa de-
cât dacă se vor adăposti prin crăpăturile 
pământului, prin peşteri. În acest război 
se vor distruge atâtea state încât până 
la urmă vor mai rămâne doar două sau 
trei. Atunci ei se vor hotărî să-şi aleagă 
un singur împărat peste tot pământul. 
În ultimele timpuri, la sfârşit, va începe 
prigoana împotriva adevăraţilor creştini, 
care vor trebui să scape fugind”.

„Vine timpul, şi nu e departe, când 
foarte multe biserici şi mănăstiri se vor 
deschide în slujba Domnului şi se vor re-
para, le vor reface nu numai pe dinăuntru 
ci şi pe dinafară. Vor auri şi acoperişurile 
atât ale bisericilor, cât şi ale clopotniţe-
lor, dar preoţimea nu va lucra la sufletul 

credinciosului ci numai la cărămizile lui 
Faraon. Preotul nu va mai face şi misiu-
ne. Când vor termina lucrările nu se vor 
putea bucura de slujbe duhovniceşti în ele 
că va veni vremea împărăţiei lui antihrist 
şi el va fi pus împărat”.

„Rugaţi-vă ca Bunul Dumnezeu să 
mai lungească acest timp ca să ne putem 
întări în credinţă, căci vremuri groaznice 
ne aşteaptă.

Luaţi aminte la toate cele ce vă spun 
căci totul se pregăteşte cu foarte mare vi-
clenie . Toate bisericile şi mănăstirile vor 
fi într-o bunăstare imensă, pline de bogă-
ţii, ca niciodată, dar să nu mergeţi în ele. 
Antihrist va fi încununat ca împărat în 
marea biserică din Ierusalim cu partici-
parea clerului şi a Patriarhului. Intrarea 
şi ieşirea din Ierusalim va fi liberă pentru 
orice om, dar atunci să vă străduiţi să nu 
vă duceţi, căci totul va fi spre a vă linguşi 
pe voi, ca să vă atragă în ispită.

Antihrist va proveni dintr-o femeie 
curvă, o evreică dintr-al doisprezecelea 
neam de preadesfrânaţi. Deja de la ado-
lescenţă se va deosebi de semenii săi prin 
capacităţile sale intelectuale deosebite, care 
se vor manifesta la el mai ales după vârsta 
de 12 ani când, plimbându-se prin parc 
cu mama lui, se va întâlni cu satana care 
ieşind din beznă (din adâncul iadului) 
va intra în el. Băiatul se va cutremura 
de spaimă dar satana îi va spune: „nu te 
teme şi nu te înspăimânta, eu te voi înăl-
ţa pe tine”. Acest copil îi va uimi pe toţi 
cu inteligenţa sa. Şi aşa, din el va încolţi 
şi se va coace în chipul omului „antihris-
tul”. Când satana va fi întronat, în timpul 
punerii coroanei se va citi Simbolul Cre-
dinţei - Crezul -, dar el nu va permite ca 
acesta să fie citit corect, iar acolo unde vor 
fi scrise cuvintele „şi întru Unul Domn 
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” el se 
va lepăda de acestea şi se va recunoaşte 
doar pe sine. La încoronare, antihristul va 
avea mănuşi pe mâini, iar când le va da 
jos ca să-şi facă Sfânta Cruce, Patriarhul 
va observa că el în loc de unghii are gheare 
şi aceasta îi va întări bănuiala sa că aces-
ta este antihristul. Atunci Patriarhul va 
exclama: „Acesta este antihristul” pentru 
care Patriarhul va fi omorât.

Pe el îl vor vedea toţi şi îl va auzi lu-
mea întreagă. Pe oamenii săi el îi va ştam-
pila cu semnul său. Însă pe adevăraţii 
creştini, care i se vor opune, are să-i urască 
cu ură mare. Atunci va începe ultima şi 
cea mai mare prigoană a creştinilor care 
vor refuza ştampila satanei (semnul 666). 
Prigoana va începe îndată de pe pămân-
tul Ierusalimului iar apoi se va extinde pe 
tot globul şi se va vărsa ultima picătură 
de sânge în numele Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos. Dintre voi, copiii mei, mulţi 
veţi ajunge aceste vremuri îngrozitoare. 
Ştampila lui satana (666) va fi de aşa 
natură încât toţi vor vedea dacă a primit 
omul sau nu semnul satanicesc. Creştinul 
care nu va primi semnul satanei (666) nu 
va putea nici să vândă şi nici să cumpere 
nimic. Dar nu vă pierdeţi nădejdea şi nu 
vă descurajaţi, că Dumnezeu nu-Şi va 

CETATEA 
CREŞTINA

părăsi turma Sa. Să nu vă fie frică, nu 
cumva să vă deznădăjduiţi!

Bisericile vor fi deschise, dar creştinul 
ortodox (trăitor, viu cu sufletul) nu va 
putea intra în ele să se roage, căci în ele 
nu se va mai aduce jertfa fără de sânge a 
lui Iisus Hristos. În ele va fi toată „adu-
narea satanică”. Şi iată că, pentru aceste 
fărădelegi, pământul nu-şi va mai da 
roada sa şi va fi o secetă aşa de mare, 
încât pământul va face aşa nişte crăpă-
turi că va putea să cadă omul într-în-
sele. Creştinii vor fi omorâţi sau izgoniţi 
în locuri pustii, dar Dumnezeu are să-Şi 
îngrijească turma Sa, dându-le de mân-
care şi apă de băut celor ce urmează Lui. 
Pe evrei de asemenea îi va goni într-un 
loc. Mulţi evrei care au trăit cu adevă-
rat după legea lui Moise, nu vor primi 
pecetea lui antihrist. Ei vor sta în aştep-
tare, urmărindu-i toate activităţile lui. Ei 
ştiu că strămoşii lor nu L-au recunoscut 
pe Hristos drept Mesia, dar aici va lucra 
Dumnezeu, căci ochii lor se vor deschide 
şi ei nu vor primi ştampila lui satana, 
iar în cel de-al unsprezecelea ceas îl vor 
recunoaşte pe Iisus Hristos drept Mesia, 
vor trece la ortodoxie, iar pentru credinţa 
lor se vor mântui. Restul poporului, fiind 
slab în credinţă, va merge după satana. 
Iar când pământul nu va mai rodi, oame-
nii vor merge la satana cerându-i pâine, 
la care el le va răspunde: „dacă pămân-
tul n-a rodit, eu nu pot face nimic”. Vor 
seca râurile şi lacurile, şi nu va mai fi nici 
apă în fântâni. Acest dezastru se va lungi 
vreme de trei ani şi jumătate, dar pentru 
aleşii Săi Dumnezeu va scurta aceste zile. 
În aceste grele vremuri încă vor fi luptă-
tori puternici, adevăraţi stâlpi ai Bisericii 
Ortodoxe care vor avea harul Rugăciunii 
lui Iisus (rugăciunea inimii) şi Dumnezeu 
îi va acoperi pe ei cu harul Său cel sfânt şi 
binefacerea Sa cea atotputernică şi ei nu 
vor vedea acele minuni şi semne false care 
vor fi pregătite de antihrist pentru toţi oa-
menii şi pe care le va vedea restul lumii, 
unele chiar în bisericile creştinilor. Încă o 
dată vă repet: să nu mergeţi în aceste bi-
serici, căci Hristos şi binefacerea Lui nu 
vor fi acolo .

Va fi război, iar locurile prin care el 
va trece vor fi pustiite, vor dispărea şi oa-
menii şi toate vieţuitoarele. Dar înainte 
de aceasta Dumnezeu va trimite tot felul 
de boli pentru oamenii cei slabi şi ei vor 
muri. Când va veni antihrist la putere, 
bolile însă vor dispărea.

Cel de-al treilea război mondial nu 
va fi pentru pocăinţă, ci pentru nimicire, 
pentru distrugere.

Cei credincioşi îşi vor vărsa sângele 
pentru credinţă şi atunci ei vor trece în 
rândul mucenicilor, iar cei necredincioşi 
vor merge direct în iad. Până când nu se 
vor completa rândurile îngerilor căzuţi, 
Dumnezeu nu va veni la judecată. În 
timpurile cele de apoi, Dumnezeu şi pe 
cei vii înscrişi în cartea vieţii îi va trece 
în rândurile îngerilor, completând astfel 
rândurile.

Mulţi duhovnici şi slujitori ai Bisericii îşi 

vor pierde sufletul în vremea antihristului!
În timpurile acelea nu vor mai fi draci 

în iad, ci toţi vor fi pe pământ şi în oa-
meni.Va fi o mare calamitate atuncea pe 
pământ, nici măcar apă nu va mai fi, apoi 
va fi războiul mondial . Vor fi nişte bombe 
atât de puternice, încât şi fierul şi pietre-
le se vor topi. Focul şi fumul se vor ridi-
ca până la cer şi pământul va arde, vor 
rămâne foarte puţini oameni, şi atunci ei 
vor striga: „Terminaţi cu războiul şi să ne 
alegem un singur împărat pe tot globul!”

Acum, când vremurile apocaliptice 
bat la uşi, din ce în ce mai mulţi creştini, 
în loc să se pregătească pentru mărturi-
sire până la mucenicie, în loc să-şi înmul-
ţească faptele bune, în loc să se roage mai 
mult, în loc să studieze mai mult Sfân-
ta Scriptură, Vieţile Sfinţilor, Scrierile 
Sfinţilor Părinţi, în loc să propovăduias-
că, într-un cuvânt, în loc să conştienti-
zeze ce vremuri vin, ei se apucă să caute 
„soluţii” lumeşti, să promoveze ideea că 
Dumnezeu nu va îngădui să se petrea-
că asemenea evenimente, că Apocalipsa 
este o metaforă, că va veni un bun împă-
rat omenesc, că România (sau alte ţări) 
vor fi raiul pe pământ, că prin „mijloace 
specifice” putem învinge uneltele anti-
hristului sau alte asemenea iluzii…

Sfântul EFREM SIRUL:

„Eu, Efrem cel prea mic şi păcă-
tos şi plin de greşeli, cum voi 

putea să spun cele mai presus de puterea 
mea? Dar, de vreme ce Mântuitorul plin 
de a Sa milostivire, pe cei neînţelepţi i-a 
învăţat înţelepciunea şi prin ei pe credin-
cioşii de pretutindeni i-a Luminat; şi pe a 
noastră limbă cu îndestulare o va lămuri 
spre folosul şi zidirea mea, a celui ce zic, 
şi a tuturor ascultătorilor, şi voi grăi întru 
durere şi voi spune întru suspinuri pentru 
sfârşitul lumii acesteia de acum, şi pentru 
cel fără de ruşine şi cumplit balaur (adică 
Antihrist) cel ce va tulbura toate de sub 
cer, şi să bage teama şi spaima şi cumplita 
necredinţă în inimile oamenilor... Va face 
arătări, semne şi înfricoşări, încât, de ar 
putea să amăgească şi pe cei aleşi. Şi se va 
sârgui ca pe toţi să-i înşele cu mincinoase-
le semne, cu năluciri de arătări vrăjitoreşti 
şi cu fermecătoriile care se vor face de el... 

Căci cu îngăduinţa lui Dumnezeu va 
lua stăpânire ca să înşele lumea, fiindcă 
s-au înmulţit păgânătăţile oamenilor, şi 
pretutindeni se lucrează tot felul de lucruri 
cumplite... Pentru aceasta Dumnezeu va 
slobozi a fi ispitită lumea cu duhul înşelă-
ciunii, pentru păgânătatea oamenilor. De 
vreme ce aşa au voit oamenii a se depărta 
de Dumnezeu şi a iubi pe vicleanul. Mare 
nevoinţă va fi fraţilor în vremurile acelea, 
mai ales celor credincioşi, când se vor să-
vârşi semne şi minuni de însuşi balaurul 
cel cu multe stăpâniri; când se va arăta 
ca un Dumnezeu, cu năluciri înfricoşa-
te, zburând în văzduh, şi toţi dracii ca 
îngerii înălţându-se înaintea tiranului. 
Şi va striga cu tărie schimbându-şi chipul 
şi înfricoşând fără de măsură pe toţi oa-

menii. Atunci fraţilor, oare cine se va afla 
îngrădit şi neclintit petrecând? Având în 
sufletul său semnul Unuia-Născut Fiului 
lui Dumnezeu, adică sfânta lui venire.

Şi în vremea aceea nu va fi slăbire pe 
pământ, şi marea văzându-o toată lumea 
tulburată, va fugi fiecare să se ascundă în 
munţi. Unii vor muri de foame, alţii de 
sete se vor topi ca ceara. Şi nu va fi cine 
să-i miluiască pe ei. Atunci vor vedea 
toate feţele lăcrimând şi cu durere între-
bând: Nu cumva se află vreun grai a lui 
Dumnezeu pe pământ? Şi nu vor auzi de 
nicăieri răspuns... 

Cine va suferi zilele acelea? Şi cine va 
răbda necazul cel nesuferit, când vor vedea 
amestecarea popoarelor care vor veni de 
la marginile pământului, pentru vederea 
tiranului. Mulţi se vor inchina înaintea 
spurcatului şi vor striga cu cutremur, încât 
şi locul se va clătina de strigătele lor, zi-
când: Tu eşti mântuitorul nostru... Atunci 
marea se va tulbura şi pământul se va 
usca. Cerurile nu vor ploua şi sadurile se 
vor usca. Şi toţi cei ce vor fi pe pământ, 
de la răsărit până la apus vor fugi cu mul-
tă frică. Şi iarăşi cei ce vor fi în părţile de 
apus vor fugi în răsărit cu cutremur... 

Luând atunci obraznicul stăpânirea, 
va trimite pe draci în toată lumea, ca să 
propovăduiască cu îndrăzneală, că s-a 
arătat cu slavă: Veniţi de-l vedeţi pe el. 
Cine oare va avea suflet de diamant, ca 
să sufere vitejeşte toate smintelile acelea? 
Cine oare va fi acest om precum am zis, 
ca toţi îngerii să-l fericească pe el? Căci 
eu fraţilor, iubitor de Hristos, desăvârşit 
m-am înfricoşat numai din pomenirea 
balaurului, cugetând întru sine necazul 
ce va să fie asupra oamenilor în vremea 
aceea, şi în ce fel se va arăta acest bala-
ur pângărit asupra neamului omenesc. 
Însă sfinţilor mai cumplit se va arăta. Că 
vor fi mulţi cei ce se vor arăta bine plă-
cuţi lui Dumnezeu, care vor putea scăpa 
prin munţi şi dealuri şi locuri pustii, cu 
multe rugăciuni şi plângeri nesuferite. Ca 
văzându-i Dumnezeu în aşa plângere ne-
mângâiată şi întru credinţa curată, se va 
milostivi spre dânşii ca un Părinte milos-
tiv, iubitor de fii, şi-i va păzi pe ei unde 
se vor ascunde. Că prea pângăritul nu va 
înceta să caute pe sfinţi pe pământ şi pe 
mare, socotind că stăpâneşte tot pămân-
tul. Şi pe toţi îi va supune, şi va socoti că 
se poate împotrivi lui Dumnezeu din cer, 
neştiind ticălosul neputinţa sa şi mandria 
pentru care a căzut... 

Cu toate acestea va tulbura pământul, 
va înfricoşa cu semnele sale vrăjitoreşti pe 
toţi. Şi în vremea aceea nu va fi slăbire 
pe pământ, ci necaz mare, tulburare şi ne-
caz, moarte şi foamete peste tot pământul. 
Că Însuşi Domnul a zis: „Că unele ca 
acestea nu s-au făcut de la întemeierea 
lumii”. Iar noi păcătoşii, cu ce vom asemă-
na acele nevoi peste masură de mari. Însă, 
să-şi pună fiecare în mintea sa cuvintele 
Mântuitorului, cum că, pentru nevoia şi 
necazul cel prea mare, va scurta zilele ace-
lea prin milostivirea Sa.

Viteaz suflet va fi acela care va putea 

să-şi ţină viaţa atunci în mijlocul sminteli-
lor; că dacă puţin va slăbi credinţa sa, les-
ne va fi înconjurat şi va fi robit de semnele 
balaurului celui rău şi viclean. Şi neiertat 
se va afla unul ca acesta în ziua judecăţii, 
că însuşi lui-şi vânzător se va afla, ca cel ce 
a crezut tiranului de bună voie. De mul-
te rugăciuni şi lacrimi avem trebuinţă, o, 
fraţilor! ca să fie cineva dintre noi întărit 
întru ispite. Fiindcă multe vor fi nălucirile 
fiarei. Căci luptător împotriva lui Dum-
nezeu fiind, va voi să le piardă pe toate...

Luaţi aminte, fraţii mei! Covârşirea 
fiarei şi meşteşugirea ei de la pântece înce-
pe. Căci după ce va fi strâmtorat cineva, 
de lipsa de bucate, să fie silit a primi pe-
cetea lui. Nu oricum, ci pe mâna dreaptă 
şi pe frunte va fi pus semnul. Ca să nu 
mai aibă stăpânire omul a se pecetlui cu 
mâna dreaptă, cu semnul Sfintei Cruci, şi 
nici pe frunte a se mai însemna cu numele 
sfânt al Domului, nici cu preasfânta şi slă-
vita cruce a Domnului nostru Iisus Hris-
tos. Că ştie ticălosul că dacă se va pecetlui 
cineva cu crucea Domnului, îi risipeşte 
toată puterea lui. Pentru aceasta pecetlu-
ieşte dreapta omului, că aceasta este care 
pecetluieşte toate mădularele noastre. Ase-
menea şi fruntea care este ca un sfeşnic ce 
poartă făclia luminii. Deci fraţii mei, în-
fricoşată nevoinţă va fi tuturor oamenilor 
celor iubitori de Hristos, şi până în ceasul 
morţii să nu se teamă, nici să stea cu mo-
leşire când balaurul va începe a pune pece-
tea sa, în locul crucii Mântuitorului. Şi va 
face în aşa fel încât să nu se mai facă nici 
un fel de pomenire Domnului şi Mântui-
torului nostru Iisus Hristos.

Şi aceasta o va face, fiindcă se teme şi 
se cutremură de puterea Mântuitorului 
nostru. Că de nu se va pecetlui cineva cu 
pecetea sa, nu va putea fi robit de nălu-
cirile vicleanului, şi nici Dumnezeu nu-i 
va părăsi, ci îi va lumina şi-i va atrage 
la Sine. Ni se cade, nouă fraţilor, a înţe-
lege nălucirile vicleanului, că nemilostiv şi 
fără de omenie este. Iar Domnul nostru cu 
linişte va veni la noi, ca să gonească meş-
teşugirile balaurului. Deci noi ţinând nea-
bătută şi curată credinţa în Hristos, lesne 
vom birui puterea vrăjmaşului; şi se va 
depărta de la noi neputinciosul, neavând 
ce să ne facă. Că eu, fraţilor, vă rog pe voi 
iubitorilor de Hristos, să nu ne moleşim, ci 
mai ales puternici să ne facem cu puterea 
crucii. Cu toate acestea ni se cade nouă a 
ne ruga, ca să nu cădem în ispită. Deci fiţi 
gata ca nişte credincioşi robi, neprimind 
pe altul. Că de vreme ce furul şi pierză-
torul şi cel fără de omenie, mai întâi va 
veni întru ale sale vremuri, vrând să fure 
şi să junghie şi să piardă turma cea aleasă 
a lui Hristos, adevăratul Păstor; Căci se 
va da pe sine drept adevăratul Păstor, ca 
să înşele oile turmei lui Hristos. 

Aceasta cunoscând-o vrajmaşul, că 
iarăşi va să vină din cer Domnul cu sla-
vă, a socotit aceasta ca să ia asupra sa 
chipul venirii Lui, ca să ne înşele pe noi. 
Iar Domnul nostru va veni ca un fulger 
înfricoşat pe pământ. Dar vrăjmaşul nu 
va veni aşa. Se va naşte cu adevarat din-

CE NE SPUN SFINŢII
DESPRE
ANTIHRIST,
VREMURILE APOCALIPTICE
ŞI
SEMNUL FIAREI

5Gabriel BOHOLŢ / fotografie alb-negru
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tr-o femeie spurcată, care va fi unealta a 
lui. Deci nu se va întrupa diavolul, ci în 
acest fel va veni ca să înşele pe toţi. Fi-
ind smerit, liniştit, urând cele nedrepte, 
spre iudei întorcându-se, bun, iubitor 
de săraci, peste măsură de frumos, cu 
bună aşezare, lin către toţi, cinstind în 
mod special pe evrei (căci ei aşteaptă 
venirea lui). Iar întru toate acestea se 
vor face semne, arătări şi înfricoţări cu 
multă stăpânire, şi se va meştesugi cu 
vicleşug ca să placă tuturor, şi să fie iubit 
de mulţi. Şi daruri nu va lua, cu mânie 
nu va grăi, mâhnit nu se va arăta, şi cu 
chipul bunei rânduieli va amăgi lumea, 
până ce se va face împărat. Şi, după ce 
vor vedea multe popoare nişte fapte 
bune ca acestea, toţi împreună cu o so-
coteală se vor face, şi cu bucurie mare 
îl vor propovădui pe el împărat, zicând 
unii către alţii: Au doară se mai află vre-
un om ca acesta bun şi drept? Şi mai 
mult poporul cel ucigaş al evreilor îl vor 
cinsti şi se vor bucura de împărăţia lui. 
Pentru aceea şi ca unul ce va cinsti mai 
mult locul şi templul, va arăta tuturor 
că are grijă de ei. Şi când va împărăţi ba-
laurul pe pământ, cu mare sârguinţă, toa-
te popoarele îi vor veni în ajutor: Edom şi 
iarăşi Moab, încă şi fiii lui Amon, ca unui 
adevărat împărat i se vor închina lui cu 
bucurie, şi ei se vor face cei dintâi apără-
tori ai lui. 

Apoi împărăţia aceluia se va întări şi 
va bate cu mânie pe trei împăraţi mari. 
Iar după aceasta se va înălţa inima lui, 
şi-i va vărsa amărăciunea lui, punând 
înainte, din Sion, veninul morţii, tulbu-
rând lumea, va clătina marginile, va ne-
căji toate, va pângărî sufletele. Nu se va 
arăta ca un cucernic, ci în toate ca unul 
fără de omenie: mânios, cumplit, nesta-
tornic, înfricoşat, urât, urâcios, sălbatic, 
pierzător şi silindu-se a arunca în groa-
pa păgânătăţii tot neamul omenesc, 
prin a sa nebunie.

Şi stând mulţimea înaintea lui şi alte 
popoare multe, lăudându-l pe el pentru 
năluciri, vor striga cu glas mare, încât se 
va clătina locul în care popoarele vor sta 
înaintea lui. Şi le va grăi cu îndrăznea-
lă: Cunoaşte-ţi toate popoarele puterea şi 
stăpânirea mea? Iată dar înaintea voastră 
a tuturor, poruncesc acestui munte mare 
ce este de cealaltă parte ca să vină aici la 
noi. Şi va zice spurcatul: şi va alerga, adi-
că muntele în privirea tuturor, însă nici-
decum din temeliile lui mutându-se. Căci 
cele ce Dumnezeu Prea Înalt dintru înce-
putul zidirii le-a întemeiat şi le-a înălţat, 
asupra acestora spurcatul Antihrist, stă-
pânire nu are, ci va amăgi lumea cu nălu-
ciri vrăjitoreşti. Şi iaraşi altui munte ce va 
sta în adâncul mării, ostrov foarte mare 
fiind, îi va porunci să se ducă pe uscat. 
Dar ostrovul nu se va mişca nicidecum, ci 
nălucire va fi. Şi iarăşi îşi va întinde mâi-
nile lui, şi va aduna mulţime de târâtoare 
şi păsări. Aşijderea încă va păşi pe dea-
supra adâncului, şi pe mare şi pe uscat va 
umbla; însă toate acestea vor fi năluciri. 
Şi mulţi vor crede întru el şi-l vor slăvi ca 
pe un Dumnezeu tare. Iar cei ce vor avea 

pe adevăratul Dumnezeu, li se vor lumi-
na ochii inimii lor, şi cu de-amănuntul vor 
privi prin credinţa curată şi vor cunoaşte 
înşelăciunea lui. Acestea, toate făcându-
le, va înşela lumea şi mulţi vor crede lui, 
slăvindu-l ca pe un Dumnezeu tare. Iar 
câţi vor avea frica lui Dumnezeu în ei şi 
ochii inimii luminaţi, vor cunoaşte că nici 
muntele nu s-a mutat din locul său, nici 
ostrovul nu a ieşit din mare pe pământ. 
Şi toate acestea întru numele său le va 
săvârşi Antihrist şi nu vor fi adevărate, 
precum am zis mai sus. Căci cu farmece 
va săvârşi toate mincinoasele lui minuni, 
fermecând vederile oamenilor ce se vor 
pleca a crede lui.

Şi acestea aşa făcându-se, şi popoarele 
închinându-se lui, lăudându-l ca pe un 
Dumnezeu, din zi în zi se va mânia Cel 
Prea Înalt în ceruri şi îşi va întoarce faţa 
Sa de la el. Şi după aceea se vor face cum-
plite semne: foamete neîntreruptă, cutre-
mur neîncetat, morţi necontenite şi te-
meri înfricoşate. Atunci cerul nu va mai 
ploua, pământul nu va mai rodi, izvoare-
le vor seca, râurile se vor usca, iarba nu 
va mai răsări, verdeaţa nu va fi, copacii 
din rădăcină se vor usca şi nu vor odrăsli. 
Peştii şi chitii mării în ea vor muri şi pu-
toare pierzatoare va trimite marea şi su-
nete înfricoşate, şi de huietul valurilor vor 
muri oamenii de frică. Atunci va plânge 
şi va suspina cumplit tot sufletul, şi ziua 
şi noaptea se vor chinui. Nicăieri nu vor 
afla să se sature de mâncare, căci se vor 
pune peste tot conducători tirani. Şi 
dacă cineva va aduce cu sine pecetea ti-
ranului însemnată pe frunte şi pe mâna 
dreaptă, va cumpăra puţine din cele 
ce se vor afla. Atunci vor muri pruncii 
la sânul mamelor, vor muri şi mamele 
deasupra pruncilor lor. Va muri tatăl 
cu fiii şi femeia pe drum, şi nu va fi cine 
să-i îngroape sau să-i strângă în mor-
minte.

Putoare rea va fi din cauza mulţimii 
mormintelor, şi a trupurilor ce vor fi arun-
cate pe străzi şi pretutindeni, care mult 
vor necăji pe cei vii. Dimineaţa toţi vor 
zice cu suspinuri şi cu durere: când se va 
face seara ca să dobândim odihna? Şi ve-
nind seara, iarăşi cu lacrimi prea amare 
vor grăi între dânşii: oare când se va lu-
mina, ca de necazul ce ne stă deasupra să 
scăpăm? Atunci se va vesteji frumuseţea 
feţei tuturor, şi vor fi feţele lor ca de morţi, 
şi va fi urâtă frumuseţea femeilor. Şi toţi 
cei ce s-au plecat cumplit fiarei şi au luat 
pecetea aceluia, adică păgânescul chip al 
spurcatului, alergând către el, vor zice cu 
durere: dă-ne nouă să mâncăm şi să bem, 
că toţi murim de foame, şi goneşte de la 
noi fiarele cele veninoase. Şi neavând ce 
răspunde ticălosul, va zice cu multă as-
prime: de unde să vă dau eu oamenilor 
ca să mâncaţi şi să beţi? Că cerul nu vo-
ieşte să dea pământului ploaie, şi pămân-
tul nicidecum n-a dat seceriş sau roadă. 
Şi auzind acestea mulţimile, vor plânge 
şi se vor tângui cu totul, neavând nici o 
mângâiere. Necaz peste necaz va fi lor ne-
mângâierea, căci de bună voie au crezut 
tiranului. Şi ticălosul nu va putea nici lui 

să-şi ajute, şi cum ar putea să-i miluiască 
pe ei? Întru acele zile vor fi nevoi mari din 
cauza balaurului, de frica, şi de cutremu-
rul cel mare şi huietul mării, de foamete, 
de sete şi de muşcările fiarelor. Toţi cei ce 
vor lua pecetea lui Antihrist şi se vor 
închina lui, nu vor avea nici o parte de 
Împărăţia lui Hristos, ci dimpreună cu 
balaurul se vor arunca in iad.

Fericit va fi acela ce se va afla curat 
şi credincios, şi va avea în inima lui cre-
dinţă fără de îndoială către Dumnezeu, 
că fără de frică vor lepăda întrebările lui 
Antihrist, defăimând muncile şi nălucirile 
lui. Iar mai înainte de acestea, va trimite 
Dumnezeu pe Ilie Tesviteanul şi pe Enoh, 
ca un milostiv ca să propovăduiască cu în-
drăzneală cunoştinţa de Dumnezeu tutu-
ror, ca să nu creadă lui Antihrist. Că vor 
striga şi vor zice: Înşelător este, o, oame-
nilor! Nimeni să nu creadă lui nicidecum, 
sau să-l asculte pe acest luptător de Dum-
nezeu! Nimeni din voi să nu se înfricoşe-
ze, că degrab se va surpa. Iar Domnul Cel 
Sfânt vine din cer, să judece pe toţi cei ce 
s-au plecat semnelor lui. 

Însă puţini vor fi cei ce vor asculta şi 
vor crede propovăduirea proorocilor. Iar 
aceasta o va face Mântuitorul ca să-şi 
arate negrăita Sa iubire de oameni, că 
niciodată nu voieşte moartea păcătosu-
lui, ci voieşte ca toţi să se mântuiască. Că 
nici în vremea aceea nu va lăsa neamul 
omenesc fără de propovăduire, ca fără 
de răspuns să fie toţi la Judecată. Deci 
mulţi din sfinţii care se vor afla atunci vor 
vărsa râuri de lacrimi cu suspinuri către 
Dumnezeu Cel Sfânt, ca să fie izbăviţi de 
balaur, şi cu mare sârguinţă vor fugi în 
pustietăţi, în munţi şi în peşteri şi cu frică 
se vor ascunde. Şi li se va dărui aceasta 
de la Dumnezeu Cel Sfânt, şi-i va povă-
ţui pe ei harul în locuri hotărâte şi se vor 
mântui, fiind ascunşi în găuri şi în peş-
teri, nevăzând semnele şi înfricoşările lui 
Antihrist. Că celor ce au cunoştinţă, cu 
lesnire le va fi cunoscută venirea lui. Iar 
celor ce îşi au mintea permanent la lu-
cruri lumeşti, măcar dacă ar şi auzi, nu 
vor crede, şi urăsc pe cei ce le-ar spune. 
Pentru aceasta sfinţii primesc putere de 
a scapa, pentru că toată învăluirea şi gri-
jiile vieţii acesteia le-au lepădat.

Atunci va plânge tot pământul. Ma-
rea şi aerul vor plânge împreună, şi dobi-
toacele cele sălbatice cu păsările cerului. 
Vor plânge munţii şi dealurile şi lemnele 
câmpului. Vor plânge şi luminătorii ce-
rului dimpreună cu stelele pentru nea-
mul omenesc. Căci toţi s-au abătut de la 
Dumnezeu Cel Sfânt şi ziditorul tuturor, 
şi au crezut înşelătorului, primind pece-
tea spurcatului Antihrist, în locul făcă-
toarei de viaţă Cruci. Vor plânge toate 
bisericile lui Hristos cu plângere mare, 
că nu va mai sluji sfinţirea şi prinosul! 
Iar după ce se vor împlini trei ani şi ju-
mătate ai stăpânirii spurcatului şi după 
ce se vor împlini toate smintelile în tot 
pământul, după cum zice gura Dom-
nului, atunci va veni Domnul şi Mân-
tuitorul nostru ca un fulger strălucind, 

din cerul cel sfânt, cel prea curat şi în-
fricoşat şi prea slăvit. Dumnezeul nostru 
şi Împăratul şi Mirele cel fără de moarte, 
pe nori cu slavă neasemănată, alergând 
înaintea lui îngerii şi arhanghelii, toţi 
văpaie de foc fiind. Heruvimii având 
ochii în jos, şi Serafimii zburând şi feţe-
le şi picioarele ascunzându-le cu aripile, 
strigând cu frică unul către altul: Sfânt, 
Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot. Şi glas de 
trâmbiţă grăind cu frică: Sculaţi-vă cei ce 
dormiţi, iată a venit Mirele.

Atunci se vor deschide mormintele şi 
va auzi ţarina cea putrezită, acea mare şi 
înfricoşată venire a Mântuitorului, şi într-
o clipă se vor scula toate seminţiile şi vor 
căuta la frumuseţea cea sfântă a Mirelui. 
Şi milioane şi mii de mii de îngeri şi de ar-
hangheli şi nenumarate oştiri se vor bucu-
ra cu bucurie mare. Atunci sfinţii, drepţii 
şi toţi care nu vor lua pecetea balaurului 
celui păgân, se vor bucura foarte mult. Şi 
se va aduce tiranul legat de îngeri cu dra-
cii împreună înaintea divanului. Iar cei ce 
vor fi luat pecetea lui şi toţi păgânii şi păcă-
toşii vor fi aduşi legaţi. Şi va da Împăratul 
hotărarea asupra lor, aceea a osândei celei 
veşnice în focul cel nestins. Amin”.

Sfântul ANATOLIE al 
OPTINEI:

„Fiul meu, să ştii că în zilele de pe 
urmă vor veni vremuri grele, 

după cum spune Apostolul vei vedea că 
din pricina împuţinării credinţei, rătăciri-
le şi dezbinările vor apărea în biserici şi, 
cum mai dinainte au spus Sfinţii Părinţi, 
pe scaunele ierarhilor şi în mânăstiri nu 
va mai fi atunci niciun bărbat încercat 
în viaţa duhovnicească. Din care prici-
nă, rătăcirile se vor răspândi pretutindeni 
şi pe mulţi vor înşela. Vrăjmaşul neamu-
lui omenesc va lucra cu pricepere, ducând 
în rătăcire, de e cu putinţă, şi pe cei aleşi. 
Nu va începe prin lepădarea dogmelor 
despre Sfânta Treime, Dumnezeirea lui 
Iisus Hristos sau Născătoarea de Dum-
nezeu ci pe nesimţite va începe a strâmba 
învăţăturile Sfinţilor Părinţi primite de la 
Duhul Sfânt- însăşi învăţătura Bisericii. 
Viclenia vrăjmaşului şi uneltirile lui 
vor fi îndreptate împotriva unui număr 
foarte mic, al celor încercaţi în viaţa du-
hovnicească. Ereticii vor pune mâna pe 
Biserică, îşi vor numi peste tot slugile, 
iar viaţa religioasă va fi lepădată. Însă 
Domnul nu lăsa pe robii Săi fără apărare 
şi întru neştiinţa. El a spus: „După roade-
le lor îi veţi cunoaşte„ (Matei 7, 16-20). 
Şi sârguieşte-te să-i osebeşti de păstorii 
adevăraţi; acei furi de cele ale Duhului, 
care sfâşie turma duhovnicească, „nu in-
tră pe uşă în staul, ci sar pe aiurea„, după 
cum a spus-o Domnul, adică vor intra ne-
legiuit, nimicind cu dea sila dumnezeiasca 
orânduială- pe aceştia Mântuitorul îi nu-
meşte „tâlhari” (Ioan 10, 1).

După lucrare, adevărata lor slujire 
este prigonirea adevăraţilor păstori, 
întemniţarea lor, căci fără această slujire, 
turma duhovnicească ar putea să nu fie 
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prinsă. Drept aceea, fiul meu, când vei 
vedea în biserică batjocorindu-se lu-
crarea dumnezeiască, învăţăturile Pă-
rinţilor şi orânduirea lăsată de Dum-
nezeu, să ştii că ereticii au şi apărut, 
chiar dacă pentru o vreme s-ar putea 
să-şi tăinuiască relele voiri sau vor 
strâmba pe nesimţite credinţa dumne-
zeiască pentru a izbuti mai bine, înşe-
lându-i pe cei neiscusiţi.

Îi vor prigoni nu doar pe păstori, ci 
şi pe slujitorii lui Dumnezeu, căci dia-
volul, care ocârmuieşte rătăcirea, nu poate 
suferi vieţuirea după rânduiala lui Dum-
nezeu. Asemenea lupilor în piei de oaie, 
vor fi cunoscuţi după firea lor îngâmfa-
tă, iubirea de desfătări şi pofta de pute-
re - aceia vor fi trădători care vor pricinui 
ură şi răutate pretutindeni; şi de aceea a 
spus Domnul că se vor cunoaşte „după 
roade” (Luca 6, 43-45). Adevăraţii sluji-
tori ai lui Dumnezeu sunt supuşi, iubitori 
de fraţi şi ascultători de Biserică.

În vremea aceea, monahii vor îndura 
mari strâmtorări din partea ereticilor, 
iar viaţa monahală va fi luată în batjo-
cură. Obştile monahale vor fi sărăcite, 
numărul monahilor se va împuţina. Cei 
rămaşi vor îndura silnicii.

Aceşti urâtori ai vieţii monahale, care 
au numai înfăţişarea credinţei, se vor nevoi 
să-i atragă pe monahi de partea lor, făgă-
duindu-le ocrotire şi înlesniri lumeşti, 
dar ameninţându-i cu exilul pe cei care nu 
se supun. Din pricina acestor ameninţări, 
cei împuţinaţi cu sufletul vor fi foarte umi-
liţi, chinuiţi de propria neputinţă.

De vei trăi să vezi acel veac, bucură-te, 
căci în vremea aceea cei credincioşi care 
nu au alte virtuţi, vor primi cununi nu-
mai pentru stăruinţa în credinţă, după 
cuvântul Domnului: „Oricine Mă va măr-
turisi înaintea oamenilor, mărturisi-l-voi 
şi Eu înaintea Tatălui Meu celui Ceresc” 
(Matei 10,32).

Să ai frica lui Dumnezeu, fiul meu! 
Nu pierde cununa primită, ca să nu fii 
lepădat de Hristos în întunericul cel cum-
plit şi în veşnicul chin.

Stai tare în credinţă şi, dacă e nevoie, 
îndură cu bucurie prigonirile şi alte neca-
zuri, căci atunci Domnul îţi va ajuta ţie; 
iar Sfinţii Mucenici şi Mărturisitori vor 
privi cu bucurie la lupta ta.

Însă, în acele zile, vai monahilor le-
gaţi de averi şi bogăţii şi care de dragul 
celor materialnice se învoiesc ca înşişi să se 
robească ereticilor. Îşi vor adormi conşti-
inţa spunând: „Vom cruţa mănăstirea, iar 
Domnul ne va ierta”. Nenorociţi şi orbi, ei 
nici nu gândesc că prin rătăciri (erezii) şi 
rătăciţi, diavolul va intra în mănăstire şi 
că apoi nu va mai fi o sfântă mănăstire, ci 
ziduri goale din care harul va pleca pe veci.

Dar Dumnezeu este mai puternic de-
cât diavolul şi nu-i va părăsi niciodată pe 
robii Săi. Vor exista mereu creştini ade-
văraţi, până la sfârşitul veacurilor, dar 
ei vor alege locuri singuratice şi pustii. 
Nu te teme de necazuri, ci teme-te de pri-
mejdioasa rătăcire, căci ea izgoneşte harul 

şi desparte de Hristos; din care pricină, 
Domnul a poruncit ca în aşa fel să-l soco-
teşti pe eretic, încât „să-ţi fie ca un păgân 
şi un vameş” (Matei 18, 17).

Şi aşa, întăreşte-te, fiul meu, în harul 
lui Iisus Hristos. Cu bucurie grăbeşte-te la 
mărturisire şi la îndurarea suferinţei ca 
bun ostaş al lui Iisus Hristos, Care a spus: 
„Fii credincios până la moarte şi îţi voi da 
cununa vieţii„ (Apocalipsa 2, 10) Acestu-
ia, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, 
cinste şi slavă în vecii vecilor. Amin”.

Nu am ajuns acolo, dar mult nu mai 
este. Dar deja s-a început. Suntem în 
perioada de tranzit. Şi desigur, profeţia 
Sfântului ANATOLIE al OPTINEI 
(1855-1922) este strâns legată de celelal-
te profeţii despre vremurile apocaliptice.

Şi în România, observăm clar cum 
cei cu viziuni ecumeniste ocupă din 
ce în ce mai multe scaune înalte. Şi pe 
măsură ce ei se înmulţesc, numărul pre-
oţilor vrednici se împuţinează. Ba mai 
rău, chiar din rândul celor ce figurau a 
fi tradiţionalişti, din ce în ce mai mul-
ţi clerici şi mireni atacă sau denigrează 
sau îndeamnă la neascultare de marii şi 
bătrânii duhovnici...

Părintele PAISIE 
AGHIORATUL:

În spatele duhului lumesc al „libertă-
ţii” de astăzi, al lipsei de respect în 

Biserica lui Hristos faţă de cei mai mari 
părinţi şi dascăli, care au frică de Dumne-
zeu, se ascunde sclavia duhovnicească, stre-
sul şi anarhia, care conduce lumea la im-
pas, la catastrofă sufletească şi trupească.

Iar în spatele sistemului perfect de 
asigurare computerizată, ce se face prin 
„cartela” electronică, se ascunde dicta-
tura mondială, sclavia lui antihrist. „...
ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreap-
tă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată 
cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are 
semnul, adică numele fiarei, sau numărul 
numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. 
Cine are pricepere să socotească numele 
fiarei, căci este număr de om. Şi numărul 
lui este şase sute şaizeci şi şase” (Apocalip-
sa 13, 16-18).

Sfântul Andrei al Cezareii 
scrie următoarele:

„Despre numele cel murdar al lui 
antihrist şi despre tâlcuirea 

numărului precum şi despre altele ce s-au 
scris despre acela, vremea le va descoperi 
şi experienţa celor înţelepţi..., dar nu a 
binevoit harul dumnezeiesc să se scrie în 
dumnezeiasca carte numele lui cel pierză-
tor. Însă cercetând cu raţiunea, cu adeva-
rat multe (nume) se pot afla...”. (Sfântul 
Andrei al Cezareii, Tâlcuire la Apocalip-
să, cap.58, pp. 541-342, ediţie greacă).

Dar lucru ciudat este că mulţi oa-
meni duhovniceşti, pe lângă faptul că 
fac tâlcuirile lor proprii, se mai şi tem 
cu o frică lumească de „punerea la do-

sar”, în timp ce ar fi trebuit să se neli-
niştească duhovniceşte, să-i ajute pe 
creştini cu neliniştea cea bună şi să le 
întărească credinţa, şi astfel să simtă 
mângâierea dumnezeiască.

Mă mir cum toate aceste evenimente 
nu le crează probleme de conştiinţă! De 
ce nu-şi pun măcar un semn de întreba-
re la tâlcuirile minţii lor? Şi dacă îl ajută 
pe antihrist la pecetluirea lor, de ce mai 
trag şi alte suflete la pierzare? Căci la 
aceasta se referă: „...ca să înşele, dacă este 
cu putinţă, şi pe cei aleşi” (Mc. 13, 22).

Se vor înşela cei care le vor tâlcui pe 
acestea cu mintea lor. În timp ce semnele 
sunt foarte clare. „Fiara” de la Bruxelles 
a sorbit în computer cu 666 aproape toa-
te statele. Cartela, buletinul electronic, 
„înainte mergătoare ale pecetluirii”, ce 
arată? Din păcate la radio ascultam nu-
mai timpul probabil.

Ce ne va spune Hristos? „Făţarnicilor, 
faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele 
vremurilor nu puteţi” (Mt. 16, 3).

Aşadar, după cartelă şi după buleti-
nul electronic, adică „îndosarierea” per-
soanelor, ce se face pentru a înainta cu 
viclenie la pecetluire? Vor spune mereu 
la televizor că oarecare a furat cartela cu-
tăruia şi i-a luat banii din bancă. Pe de 
altă parte vor face reclamă „sistemului 
perfect”, adică pecetluirii pe mână sau pe 
frunte cu raze laser, a numărului 666, nu-
mele antihristului, care nu se va distinge 
cu ochiul liber.

Din păcate, iarăşi „anumiţi cunos-
cători” îi vor „înfăşa” pe fii lor duhov-
niceşti ca pe nişte prunci, chipurile ca 
să nu-i mâhnească. „Aceasta nu are 
importanţă”. „Nu-i nimic, este destul să 
credeţi lăuntric”. Şi, deşi vedem că Apos-
tolului Petru, care s-a lepădat numai la 
exterior de Hristos, i s-a socotit aceasta 
cu adevărat lepădare, aceştia se leapădă 
de Sfânta pecete a lui Hristos, ce le-a fost 
dată la Sfântul Botez, care este „Pecetea 
darului Sfântului Duh”, prin primirea pe-
ceţii lui antihrist şi mai spun apoi că îl au 
pe Hristos înlăuntrul lor.

Din păcate, o astfel de logică aveau şi 
unii „gnostici” pe vremea sfinţilor muce-
nici, care încercau să întoarcă pe muce-
nici de la mărturisirea lor, aşa cum spune 
Sfântul Vasile cel Mare în „Cuvântul” său 
la mucenicul Gordie:

„...mulţi încercau să-l convingă pe mu-
cenic să se lepede numai cu gura şi să-şi 
păstreze credinţa în suflet prin aceiaşi 
dispoziţie lăuntrică, pentru că Dumnezeu 
nu caută la cele pe care le rosteşte limba, ci 
la intenţia omului. Însă mucenicul Gordie 
a rămas neînduplecat şi a răspuns: „Nu 
suferă limba cea zidită de Hristos să ros-
tească ceva împotriva Ziditorului... Nu 
vă înşelaţi, Dumnezeu nu se lasă batjoco-
rit căci din cele ce ies din gura sa, fiecare 
va fi judecat; din cuvintele tale te va în-
dreptăţi şi din cuvintele tale te va osândi”.

De asemenea, sub stăpânirea lui De-
ciu, s-a poruncit creştinilor să mărturi-
sească religia închinătorilor la idoli şi creş-

tinii care au mărturisit şi au jertfit idoli-
lor, au primit un certificat scăpând astfel 
de mucenicie. Dar nu numai aceştia s-au 
lepădat de Hristos, ci şi cei care au dat 
bani închinătorilor la idoli şi au luat cer-
tificatul fără să se lepede de Hristos, aşa 
numiţii „libellus”. Dar şi pe aceştia Biseri-
ca noastră i-a considerat lepădaţi, căzuţi.

Să ne amintim şi de minunea săvârşi-
tă de Sfântul Teodor, care se prăznuieşte 
în fiecare an în sâmbăta din prima săptă-
mână a Postului Mare: „Iulian Paravatul 
ştiind că poporul lui Hristos, mai cu sea-
mă în săptămâna întâi a Postului Mare, 
caută să se curăţească şi să se apropie mai 
mult de Dumnezeu, a voit să-i spurce. De 
aceea a poruncit să pună în piaţă în acele 
zile mâncăruri spurcate cu sângele jertfe-
lor idoleşti. Dar Sfântul mucenic Teodor 
s-a arătat în vis lui Evdoxie, arhiepiscopul 
de atunci al Constantinopolului, şi desco-
perindu-i fapta împăratului, i-a poruncit 
să-i adune pe credincioşi dis-de-dimineaţă 
ca să-i împiedice să folosească acele mân-
căruri spurcate. Iar lipsa hranei necesare 
să o înlocuiască vremelnic prin colivă... 
În felul acesta scopul Paravatului a fost 
zădărnicit şi poporul cel credincios a fost 
păzit nespurcat...”.

Depărtarea de cele jertfite idolilor a 
fost rânduită printr-un canon al Sfinţilor 
Apostoli: „Şi apostolii şi preoţii s-au adu-
nat... (şi au hotărât) să se ferească de cele 
jertfite idolilor şi de desfrâu şi de (anima-
le) sugrumate şi de sânge” (Fp. Apostoli-
lor 15, 6, 20).

Dar cu toate cele pe care le-am arătat, 
auzi, din păcate, o grămadă de neghiobii 
ale minţii unor „gnostici” de astăzi. Unul 
spune: „Eu voi primi buletinul cu 666, şi 
voi pune şi o cruce alaturi”. Altul spune: 
„Eu voi primi pecetea cu 666 pe frunte şi 
voi face şi o cruce pe cap...”. Iar alţii spun 
o gramadă de alte neghiobii, crezând că se 
vor sfinţi în felul acesta. Dar toate acestea 
sunt înşelări.

Numai cele care primesc sfinţire, nu-
mai acelea se sfinţesc. De pildă, apa pri-
meşte sfinţire şi se face agheasma. Însă 
urina nu primeşte sfinţire. Piatra se poate 
face pâine prin minune, dar necurăţia nu 
primeşte sfinţire.

Prin urmare, diavolul, antihristul, 
atunci când este pe buletin, pe mână sau 
pe fruntea noastră prin simbolul lui, nu se 
sfinţeşte chiar şi o cruce de ai face.

Avem puterea Cinstitei Cruci, a sim-
bolului sfânt, şi harul dumnezeiesc al lui 
Hristos numai atunci când ne îndestulăm 
cu Sfânta pecetluire a Botezului, prin care 
ne lepădăm de satana, ne unim cu Hristos 
şi primim sfânta pecetluire: „Pecetea da-
rului Duhului Sfânt”.

Hristos să ne lumineze pe toţi. Amin”.
Sfîntul Munte Athos
Chilia Tanaguda - Mănăstirea Cutlumuş
Sâmbăta din prima săptămână a Pos-

tului Mare 1987
Cu multă durere şi dragoste în Hristos
Monahul Paisie g



36 www.axa.info.ro www.axa.info.ro 37

Care este secretul unei 
organizaţii filantropice

(...) Este greu să 
trecem peste 
un specific al 
vieţii româneşti 

interbelice: cel al înmulţirii lojelor ma-
sonice. În Constituţia Marelui Orient 
al Franţei se spune: „Francmasoneria, 
instituie esenţialmente filantropică, fi-
lozofică şi progresistă, are drept obiect 
căutarea adevărului, studiul moralei 
şi practica solidarităţii. Ea lucrează la 
ameliorarea materială şi morală pre-
cum şi la perfecţionarea intelectuală şi 
socială a omenirii.”(sublinierea noastră 
– n.a.) Evident, căutarea adevărului nu 
poate constitui funcţia unei instituţii 
sau organizaţii; de pildă, Biserica nu 
este instituţie de căutare a adevărului; 
nici Academia, nici Universitatea, nici 
Institutele de cercetare ştiinţifică, nici 
Justiţia nu afirmă că rostul lor social 
este să caute adevărul. De altfel ar fi şi 
confuz: despre ce adevăr e vorba şi care 
ar fi obiectul la care s-ar referi adevă-
rul? Pretinde, prin afirmaţia sus citată, 
francmasoneria că se substituie religiei, 
ştiinţei, justiţiei şi moralei? Dacă da, e 
absurd să cauţi adevărul care să întru-
nească patru validităţi dintr-o dată: să 
fie religios şi ştiinţific şi moral şi juridic!

Francmasoneria studiază morala? 
Dar morala nu e studiată de o institu-
ţie, ci de etnici, de psihologi, de socio-
logi, de antropologi care nu-i necesar 
să fie înrolaţi într-o organizaţie pentru 
a ajunge la concluzii teoretice, iar dacă 
sunt, totuşi, aceasta impietează asupra 
obiectivităţii demersurilor lor datorită 
partizanatului inevitabil. Atunci de ce 
ai avea nevoie de slujbaşi proprii dacă 
poate lua de-a gata concluziile teoreti-
cienilor din toată lumea?

Francmasoneria are ca obiect practi-
ca solidarităţii? Solidarităţii cui? A cla-
selor sociale? A naţiunilor? A statelor? 
De ce îşi propune francmasoneria ase-
menea obiectiv când el există în cadrul 
creştinismului, iubirea creştină con-
stituind, teoretic şi practic, finalitatea 
îndestulătoare pentru fiinţa persoanei, 
a naţiunilor şi statelor? Consideră oare 
francmasoneria că solidaritatea promo-
vată de ea e superioară iubirii creştine? 
Dacă da, ea se întâlneşte cu comunis-
mul care, de asemenea, consideră că so-
lidaritatea sa e superioară iubirii creşti-
ne. Or, ce este solidaritatea umană ex-
terioară iubirii, în afara lui Dumnezeu? 
Simplu: este un pact, o convenţie, ca 
orice pact, nu are rădăcini, nu are fructe. 
E important să reţinem că solidaritatea 
e întotdeauna împotriva cuiva pe când 
iubirea e întotdeauna absolut unifica-
toare, integratoare. 

Este cel puţin straniu ca o institu-
ţie care se dedică filantropic amelio-
rării materiale şi morale, să pretindă 
membrilor săi să jure: „Mă angajez să 
păstrez în mod inviolabil secretul ma-

sonic ... etc.” E natural să te întrebi: ce 
fel de secrete poate ascunde o instituţie 
filantropică, morala ce-şi propune cău-
tarea adevărului şi ameliorarea condiţi-
ei umane? Şi de ce să aibă secrete? Se 
teme masoneria că dezvăluirea secrete-
lor ei ar prejudicia filantropia, căutarea 
adevărului şi progresul moral? Ar veni 
cum că acela care intră în Asociaţia 
Mondială a Juriştilor, Uniunea Socio-
logilor Europeni, Asociaţia Internaţi-
onală a Etnicilor, Societatea Culturală 
Mondială a Filozofilor să jure să păs-
treze în mod inviolabil secretul jurişti-
lor, sociologilor, eticienilor, filozofilor 
etc.? Pare ridicol, cu o singură condiţie: 
ca respectivele asociaţii să existe cu alt 
scop decât cel declarat şi, ipso facto, acel 
„alt scop” trebuie păstrat secret. 

Aceasta e de observat şi cu privire la 
Francmasonerie: numai dacă ea are alt 
scop decât cel declarat şi în mod necesar 
el trebuie păstrat cu stricteţe de mem-
brii ei. Dar, dacă declaraţia e de căutare a 
adevărului, de filantropie, de ameliorare 
materială şi morală, de practică a solida-
rităţii atunci decurge cu rigoare logică 
faptul că scopul nedeclarat e opusul a 
ceea ce e declarat: nu căută adevărul, nu 
e filantropică, nu o interesează amelio-
rarea materială şi morală, nu vizează nici 
o practică a solidarităţii. Analiza logică 
obligându-ne să considerăm declaraţia 
publică drept o propoziţie falsă rămâne 
să ne întrebăm: ce urmăreşte Francma-
soneria? Nu ştim, bineînţeles, dar putem 
presupune câte ceva, pe cale deductivă: 
A) propunându-şi realizarea solidarită-
ţii ea socoteşte calea iubirii creştine ori 
inferioară ori inutilă – în ambele vari-
ante Francmasoneria e adversara creşti-
nismului, adică este atee indiferent dacă 
o mărturiseşte ori nu – ierarhizându-şi 
lojile în ordine: loje locale, regionale, 
naţionale, internaţionale conduse de 
un Consiliu Mondial, decurge că ea e 
exterioară aspiraţiilor, dezideratelor, nă-
zuinţelor naţionale; Consiliul Mondial 
decide asupra solidarităţii universale sa-

crificând oricând un popor, o cultură în 
numele destinului general hotărât! Cele 
două principii organizatorice ale parti-
dului comunist impuse de Lenin sunt 
de origine masonici: minoritatea ascultă 
de majoritate în cadrul unei organizaţii 
de acelaşi nivel şi organizaţiile inferioare 
ascultă neabătut hotărârile organizaţii-
lor superioare cărora se subordonează. 
Hotărârile CC al PC (rusesc, românesc, 
bulgar, chinez, francez, congolez, bir-
manez etc.) sunt executate întocmai de 
către toate organizaţiile sale. Dacă PC 
(chinez, filipinez, haitian, columbian, 
canadian, francez, englez, german, ita-
lian, român etc.) este filiala (secţiune) a 
Cominternului (Internaţionalei Comu-
niste), iar conducerea Cominternului 
de la Moscova hotărăşte ceva, hotărârea 
trebuie executată întocmai de toate or-
ganizaţiile-filiale chiar dacă ea ar con-
traveni intereselor naţionale sau statale. 
La fel şi cu Masoneria: Consiliul Mon-
dial Francmasonic ca şi Internaţionala 
Comunistă are Filiale în diferite ţări 
(organizaţii inferioare); ceea ce decide el 
trebuie executat fără crâcnire chiar dacă 
decizia contravine intereselor naţionale, 
populare sau etatice. Lenin a învăţat de 
la Francmasonerie şi nu invers. 

În acest sens ar fi deosebit de capti-
vant să se ştie: Armand Călinescu, mi-
nistru de interne sub Carol II, era Mare 
Maestru al Lojii Masonice Române. El 
de cine asculta? De regele Carol II sau 
de Consiliul Mondial Francmasonic? 
Presa română a publicat în 1990 lista 
politicienilor noştri liberali şi naţionali-
ţărănişti, şi nu numai, membri ai Franc-
masoneriei care vizează „perfecţionarea 
intelectuală şi socială a omenirii”. Prin 
urmare, Consiliul Mondial Francma-
sonic îşi arogă dreptul, se declară în 
drept, să hotărască soarta popoarelor, 
naţiunilor, categoriilor sociale, state-
lor, destinul culturii europene, asiatice, 
africane, destinul culturii ştiinţifice ro-
mâneşti, italiene, nigeriene etc., când şi 
unde să fie sau să nu fie război, să fie 

sau să nu fie foamete, să fie sau să nu fie, 
o maladie contagioasă, să moară sau să 
nu moară oameni în revoluţii, răscoale, 
catastrofe sociale etc. Pe scurt, se sub-
stituie Istoriei. 

De aici ar rezulta că piedicile majo-
re în calea solidarităţii universale s-ar 
numi: clasele sociale, naţiunile, religiile. 
Deşi nu puţini sunt savanţii care arată că 
noţiunile de clasă socială, naţiune, religie 
nu se bucură de univocitate semantică 
( J. M. Bochenski, Ce Este Autoritatea?, 
Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 7. 
La fel, Levy-Bruhl, Lenin, Rădulescu-
Motru, Erich Fromm ca teoreticieni 
ai ideii de naţiune propun unghiuri de 
vedere proprii asupra înţelesului ce ar fi 
de dat realităţii naţionale. Desigur sunt 
savanţi care susţin că naţiunea constituie 
o etapă depăşită în viaţa omenirii, fără să 
ne lămurească prea mult ce înţeleg prin 
aceasta. La fel cercetătorii nu se înţeleg 
asupra etimologiei cuvântului religie, 
asupra conţinutului noţiunii religie: Ci-
cero, Virgiliu, Fericitul Augustin, Spino-
za, Hegel, Feuerbach, Frazer, S. Reinach 
etc.) adică nu ştim dimensiona obiecte-
le la care se referă, totuşi se uzează ca 
şi cum conţinutul lor este cunoscut de 
toata lumea. Exact pe acest „ca şi cum” se 
bizuie discursurile sofiste – inclusiv ale 
masonilor – pentru a-i înşela pe oameni; 
clasele sociale se confruntă între ele ape-
lând la cele mai variate mijloace de vio-
lenţă în interiorul statelor naţionale şi 
multinaţionale, a naţiunilor, în interiorul 
aceloraşi comunităţi religioase; naţiunile 
se sfâşie între ele prin războaie intermi-
nabile sau în interiorul aceluiaşi stat se 
războiesc naţiunile cu minorităţile na-
ţionale; macro şi micro grupurile religi-
oase se sfâşie între ele în cadrul aceleiaşi 
clase sociale, în cadrul aceleiaşi naţiuni, 
în cadrul aceleiaşi rase, în interiorul ace-
leiaşi civilizaţii etatice ş.a.

Noua Ordine Mondială schiţată 
de Francmasonerie în a doua jumătate 
a secolului XIX consta în construirea 
unei societăţi – aceeaşi – pe întreaga 
planetă prin desfiinţarea claselor soci-
ale, a naţiunilor, a religiilor, a statelor 
şi culturilor naţionale. Problema era 
să se stabilească drumul optim spre o 
asemenea societate. Masonul Max Stir-
ner a propus una, masonul Karl Marx 
a propus alta, masonul Lassalle a pro-
pus alta, masonul Bernstein (toţi evrei) 
a propus alta ş.a.m.d. Regula după 
care s-a condus Ordinul Iluminaţilor a 
constat în încurajarea oricărei mişcări 
practice izvorâtă din răspândirea uneia 
sau altei teorii care submina entităţile 
numite Stat naţional, naţiune, religie, 
biserică creştină, armată, conştiinţă de 
neam, cultură naţională; limbă naţio-
nală, istorie, clasă socială. În acest sens 
societatea zisă capitalistă a constituit 
o cale de experimentat (Dumnezeul 
societăţii capitaliste e Banul, templele 
ei luciferice sunt ale Banului) în egală 
măsură ca şi societatea zisă socialistă, 
opusă în aparenţă (Dumnezeul societă-

ţii comuniste omul-comunist-activist) 
capitalismului; prima viza distrugerea 
claselor sociale, a naţiunilor şi statelor 
naţionale, religiei, a bisericilor creştine 
prin satisfacerea fără reproş a celor pa-
tru impulsuri elementare ale individu-
lui: foamea, sexul, adăpostul, somnul şi 
a corelativelor acestora căci individul în 
căutare de satisfacere a impulsurilor lui 
elementare nu are etnicitate, credinţă, 
naţionalitate, clasă socială iar dacă este 
continuu pe deplin satisfăcut, le pierde. 
A doua, viza aceleaşi distrugeri pe ca-
lea uniformizării conştiinţei de clasă; 
în ciuda profesiunii sale materialiste, 
comunismul a practicat un idealism 
trivial în ipostaza ideologiei doctrinare. 
Individul nu e persoană, cu atât mai pu-
ţin personalitate, decât un apartenent al 
clasei producătoare dedicat total ei, to-
pit în idealurile ei. 

În interiorul căii capitaliste, Franc-
masoneria, elita ei conducătoare a încu-
rajat încercarea câtorva variante:

A) Liberalismul în diferite forme de 
partide liberale care, sub mincinoasa lo-
zincă „a porţilor deschise”, urmărea încă 
din fazele incipiente aducerea tuturor 
naţiunilor în stare de proletariat, în 
folosul cuiva desigur; liberalii masoni 
sunt inamici ai monarhiilor, ai statele 
naţionale, ai moralei creştine.

B) Socialismul, aparent anticomu-
nist, expus viguros de teoreticienii de 
mare prestigiu, toţi evrei – Lassalle, 
Aron Liberman, Adler, Moise Kahn, 
James Cohen, Levi Armand, B. Lazare, 
Roza Luxemburg, Dobrogeanu-Ghe-
rea etc., – care urmăreşte instaurarea 
proprietăţii comune etatice, suprimarea 
religiei, ruinarea familiei, eliminarea 
vocaţiei educative a copiilor din partea 
părinţilor.

C) Autoritarismul de tip franchist, 
salazarist, Chang Kaişist, peronist care 
aservind biserica au subminat-o din in-
terior au instrumentalizat dreptul pozi-
tiv transformându-l în morala statului 
şi a naţiunii.

Unii considerau aceste fraze succe-
sive inevitabile în istorie „ ... noi n-am 
părăsit încă epoca medievală şi trebuie 
să intrăm în cea capitalistă – adică li-
beralistă – pe când ţările occidentale 
încep să iasă din perioada capitalistă şi 
se orientează către socialistă ... (regimul 
socialist) ... va veni fără doar şi poate şi 
de acest lucru nu trebuie să aibă nimeni 
nici cea mai mică îndoială” (sublinierile 
ne aparţin – n.a.), scria în zorii veacului 
nostru Nuharn Karz. S-ar putea apre-
cia rândurile de mai sus drept o biza-
ră proorocire dacă nu le-am asocia cu 
altele din aceeaşi vreme: „numai în so-
cialism şi anume în socialismul aplicat 
în întregime, se găseşte cheia proble-
melor sociale ... socialismul este con-
cluzia logică şi încoronarea consecventă 
a ideilor de solidaritate ale Masoneriei 
universale”. În 1990 Consiliul Relaţiilor 
Externe ale Masoneriei americane de-

clara că „naţiunile trebuie să dispară şi 
să se contopească sub conducerea unui 
unit guvern socialist mondial”.

În toate textele publice, în comen-
tariile la diferite texte masonice sau în 
exegeze vom întâlni – ca un laitmotiv 
– afirmaţia că francmasonii simboli-
zează pe zidarii care în vremea regelui 
Solomon (sec. X î.e.n.) au clădit tem-
plul din Ierusalim. Dărâmat şi recon-
struit în mai multe rânduri, în urma 
unor războaie, templul nu a mai fost 
refăcut după ce Titus – fiul împăra-
tului roman Vespasian – înfrânse o 
răscoală a iudeilor în 70 e.n. Scopul 
francmasoneriei e rezidirea templului 
lui Solomon. E firesc să te întrebi de 
ce tocmai rezidirea templului lui So-
lomon şi nu templul lui Ramses II sau 
Nabucodunosor ori Minos ori Şuppi-
luliuma sau Cyrus cel Mare sau Oro-
des sau Arghisti? Dar aceştia sunt per-
sonalităţi cel puţin la fel de strălucite şi 
de puternice ca şi Solomon. 

Acest rege al unui popor de circa o 
sută de mii de oameni răspândiţi prin 
toată peninsula arabică a înălţat în mă-
runta cetate numită Ierusalim (sec. X 
î.e.n.) un templu zeului său, Elohim. 
Fără a putea rivaliza ca stil arhitecto-
nic şi valoare culturală cu Ramaseum 
(Egipt) sau Etemenaki (Babilon) tem-
plul i-a impresionat profund pe izrae-
liţii din acea vreme. După moartea lui 
Solomon, statul lui s-a scindat: tri-
burile se încăierară între ele preţ de o 
jumătate de veac, se împăcară şi iar se 
certară; pe la sfârşitul secolului al VIII 
î.e.n. asirienii cerură şi statele israelite le 
plătiră tribut, cu timpul deveniră pro-
vincii babiloniene ş.a.m.d. 

O logică a bunului simţ ne-ar spu-
ne că rezidirea templului lui Solomon, 
azi, la distanţă de 3.000 de ani de acele 
vremuri, ar reveni celor ce se închină 
zeului Elohim şi numai lor. Or, Franc-
masoneria, organizaţie internaţională 
filantropică, filozofică şi morală, cu fi-
liale în peste o sută de state are ca fi-
nalitate declarată tocmai rezidirea tem-

plului cu pricina! De ce nu templul ze-
ului Ra? De ce nu templul zeului aztec 
Quetzalcuatl? De ce nu templul zeului 
Ahura Mazda sau Marduk sau Mani 
sau Amaterassu? Devine cu totul de 
neînţeles cum miniştrii şi prim-miniş-
trii, bancherii şi industriaşii, oamenii de 
artă şi militarii, savanţii şi deputaţii din 
peste o sută de naţionalităţi subscriu 
să servească fără crâcnire ordinele unei 
organizaţii filozofice, filantropice şi mo-
rale în strădania ei de a înălţa templul 
iudeu întru mărirea zeului Elohim; nu 
ne imaginăm cum un bun francez şi un 
bun catolic alături de un bun englez şi 
un bun anglican împreună cu un bun 
german şi un bun protestant şi alături 
de un bun român şi un bun creştin-or-
todox şi un bun algerian şi un bun mu-
sulman îşi unesc eforturile filantropice 
şi morale să rezidească templul iudeu 
pentru Elohim rămânând ceea ce sunt; 
căci nu ne imaginăm cum poţi rămâne 
bun naţionalist şi bun creştin servind 
interesele altei naţiuni şi altei religii. Se 
poate presupune – bunul simţ logic ne 
dictează – că fie Francmasoneria e o or-
ganizaţie la dispoziţia iudeilor pentru 
satisfacerea intereselor lor particulare 
(cu dublă motivaţie ideologică: una ex-
terioară – pentru marele public – alta 
interioară, pentru iniţiaţi) fie o organi-
zaţie de tip mondialist ca şi comunis-
mul deci anti-naţională şi anti-religioa-
să. În ambele cazuri secretul ei consta 
în scop şi mijloace; la dispoziţia iudeilor 
masoneria vizează o ordine economică 
şi cultural-politică planetară în favoarea 
unei comunităţi religioase – iudaismul, 
care ar constitui şi elita conducătoare 
mondială astfel putem socoti că Ieru-
salimul e un nume dat planetei întregi 
iar templul rezidit e victoria deplină şi 
universală a iudaicilor asupra tuturor 
popoarelor, a lui Elohim asupra tutu-
ror celorlalţi zei în alte cuvinte, ieru-
salimizarea Terrei, domnia „poporului 
ales” de către Elohim, el însuşi devenit 
domnitor, reprezenta înţelesul, fina-
lul perfecţionării morale a omenirii, al 
progresului şi filantropiei francmasoni-

ce. Evident, societatea se va împărţi în 
două mari grupuri: cel al conducători-
lor, privilegiat – poporul ales, iudaicii 
– şi marea masă a neiudaicilor căreia îi 
va reveni – sub control riguros – mun-
ca, sexul, „circul şi pâinea”. În al doilea 
caz, se va impune o „Nouă Eră” (New 
Age) post-creştină şi post naţională, 
căci creştinismul şi naţionalismul ar fi 
cele două „piedici” în instaurarea unei 
păci universale raţionale şi durabile. 
(Criticul literar Nicolae Manolescu, 
şef al Partidului Alianţei Civice din 
România se străduie să arate că mare-
le poet Mihai Eminescu este izolaţio-
nist şi xenofob – „România Literară” 
1/1993 –, Octavian Buracu declara că 
„scopul lui Iisus Cristos a fost de jefu-
ire a averilor şi bogăţiilor nejidanilor şi 
sclavizarea lumii de către jidani” – The 
New Right, 2/1993 –, Anca Manoles-
cu declara că „creştinismul ne e singura 
religie adevărată” – Dilema, 1/1993 –, 
Buchezar Boyadjiev susţine că mai tot 
ritualul creştin seamănă cu manifes-
tările comuniste – Art. 4/1992 –, un 
poet pe nume Adrian Păunescu afirma 
că „Europa e biserica bisericilor” şi că o 
„dogmă – creştină, n.n. – e o greşeală” 
etc. Reviste ca „22”, „Dilema”, „Cuvântul”, 
„România literară”, „Orizont”, ziare ca 
„România liberă”, „Adevărul”, „Tineretul 
liber”, „Libertatea”, „Evenimentul zilei” 
ş.a. promovează homo raţionalis şi statul 
universal).

„Noua Eră”? Woodrow Wilson 
nota în The New Freedom că unii din 
cei mai importanţi oameni din SUA 
se tem de ceva sau de cineva (1913) 
ei ştiu, ne spune Wilson, că există un-
deva o putere atât de organizată, atât 
de subtilă, de atentă, de completă, 
universală încât preferă să vorbească 
în şoaptă când îşi exprimă dezaproba-
rea. Numărul lucrărilor anti-naţiona-
liste şi anti-religioase sporeşte an de 
an, fie din perspectiva comunistă, fie 
din perspectiva necomunistă; Con-
siliul pentru Relaţii Externe (1919) 
condus de E. M. House proclama 
familia şi naţiunea ca realităţi desu-
ete în viaţa societăţii, surse de deze-
chilibre sociale foarte periculoase şi 
militează pentru un guvern mondial 
(dl. House este unul dintre cei mai re-
marcabili membri ai francmasoneriei 
având una din cele mai înalte funcţii). 
În favoarea „lichidării” naţionalisme-
lor „violente” şi a culturilor „regionale” 
sunt angajaţi scriitori de largă audi-
ţie ca H. G. Wells, F. S. Malvin, H. 
Mann, A. Einstein, John Dewen, H. 
Bergson, L. Aragon, H. Mauria, A. 
Bailey, W. Givens, L. Curtis, J. Huxley, 
R. Niebuhr, Maier Bonn, Isaac Adler, 
Moise Tugwell, David Rockefeller, 
Elmo Roper, ş.a. „Nu poate exista 
pace sau prosperitate pentru omeni-
re atâta timp cât harta lumii ne arată 
50–60 de state independente”, scrie 
Ph. Kerr (Foreign Affairs, 12/1922)) 
în una din revistele masoneriei de 
epocă. În 1932 F. S. Marvin, teoreti-
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cian de frunte a masoneriei americane 
scria că naţionalitatea trebuie să se si-
tuieze după revendicările umanităţii 
ca întreg (The New World Order). În 
1941 alt teoretician notabil al maso-
neriei, L. Mumford considera că ere-
zia naţionalismului trebuie spulbe-
rată, că e necesară o singură credinţă 
sau un ţel etnico-religios (în The City 
of Man) iar N. Rockfeller în 1962 
aprecia că statul – naţiune e tot mai 
puţin capabil să-şi îndeplinescă sar-
cinile politice internaţionale. Mem-
bri de mare prestanţă ai masoneriei 
precum R. Gardner, Richard Nixon, 
George Bush ş.a., militează politic 
pentru subminarea naţiunilor (nu a 
propriilor naţiuni) în favoarea unei 
comunităţi mondiale, da, dar contro-
lată de un stat (depinde cine câştigă: 
SUA, Germania, Franţă sau Japonia) 
în care se profilează masoneria. 

Naivitatea nu constituie o scuză 
pentru cel care continuă să creadă în 
binefacerile masoneriei; când citeşti 
„Democraţia trebuie să exercite prin 
forţa lucrurilor un control asupra Pu-
terii prin lojile şi prin fraţii care sunt 
senatori sau deputaţi. Numai printr-o 
astfel de supraveghere poate progresa 
democraţia”, eşti obligat să-ţi pui câteva 
întrebări esenţiale:

A) Oamenii politici români (fran-
cezi, americani, englezi, japonezi, ger-
mani etc.) sunt ei nişte nătărăi, nişte 
paiaţe care nu se pricep la democraţie 
şi de aceea lojele masonice trebuie să-i 
dirijeze şi să-i controleze?

B) Conducerea mondială masonică 
este singura conducere în posesia ade-
văratei democraţii? De unde şi cine a 
investit grupul mondial de conducere 
masonică să supravegheze istoria po-
poarelor şi a statelor?

Dar aflăm lucruri şi mai precise. 
„Este obligaţia noastră, repetăm, obli-
gaţia noastră să ne asigurăm controlul 
asupra politicienilor care sunt aleşi, ca 
noi să le îndreptăm greşelile şi să le re-
proşăm pentru ce au scăpat sau au uitat 
să facă. Într-un cuvânt francmasoneria 
trebuie să fie conştiinţa politicienilor.” 
Prin urmare, politicianul este ales de 
popor dar lucrează conform instruc-
ţiunilor Centralei Masonice aflată la 
Paris, Washington, Londra sau Vie-
na. Ministrul Afacerilor Externe al 
României (Italiei, Spaniei, Nigeriei, 
Braziliei, Filipinelor) acţionează nu 
conform intereselor naţiunii şi statului 
său ci conform proiectelor, intereselor 
Centralei Masonice de la Paris. Politi-
cianul român, prim-ministrul, senator 
sau deputat trebuie să gândească şi să 
acţioneze nu româneşte ci francma-
sonic (adică anti-naţional, anti creştin, 
anti-cultural cum am arătat mai înain-
te). A gândi şi a acţiona francmasonic 
înseamnă a executa fără crâcnire orice 
ordin primit de la un grad superior (in-
clusiv cel de asasinare a fratelui, mamei, 
propriului copil sau de a incendia, a 

falsifica, a distruge etc.) chiar şi atunci 
când acel ordin contravine intereselor 
personale şi/sau naţionale.

Este bine să ţinem minte regula 
masonică: „organizaţia noastră trebu-
ie să fie simţită peste tot şi permanent 
dar să nu fie descoperită niciodată”. În 
acest sens vomcita: „Cea mai bine urzită 
conspiraţie este cea mai întortocheată şi 
care permite omului totul, până şi im-
posibilul. Creaţi martiri, creaţi victime, 
creaţi probleme căci noi vom găsi me-
reu oameni care vor da acestor lucruri 
interpretarea potrivită.” (A se vedea lu-
crările sociologului mason Mc Luhan, 
care a pus la dispoziţia Organizaţiei 
Fancmasonice Oculte tehnici de mani-
pulare a maselor). 

„Scopul nostru final este ... distru-
gerea totală a Catolicismului şi a ideii 
creştine în general.”

„Naţiunile trebuie să dispară şi să se 
contopească sub conducerea unui unic 
guvern socialist mondial.”

„Nimiciţi duşmanul, oricine ar fi el 
(adică: pe naţionalişti, pe creştini, in-
telectualitatea verticală moral – ei sunt 

duşmanii de moarte ai francmasoneri-
ei! – n.a.); nimiciţi puternicii prin bârfă 
şi calomnie însă distrugeţi-i cât se poate 
de devreme.”

„Trebuie de mers la tineret, el tre-
buie sedus, el trebuie adus, fără s-o 
bănuiască, sub steagul societăţilor 
secrete.” (Conform Convenţelor din 
1894, 1900, 1908, 1920, 1924, 1936, 
1940, 1952, 1974, 1990, O.F.O. tre-
buie sa aibe cât mai multe „fiice”, adi-
că asociaţii, ligi, societăţi, fundaţii, 
cluburi, alianţe, comitete etc., oficiale, 
legale care să lucreze sub inspiraţie 
masonică, să răspândească ideile ei. B. 
Wurtz dădea în 1990 o listă selectivă 
de 80 de publicaţii masonice din Eu-
ropa Occidentală şi de peste 100 „fiice 
masonice” din care vom cita câteva: 
NEW WORLOD ORDER COL-
LEGE, înfiinţat în 1982 de A. Ham-
mer, dovedit spion KGB în perioada 
1921–1989 (la acest colegiu a „predat” 
Raisa Gorbaciov!), Societatea Teozo-
fică, Societatea Wal dorf, Fun daţia 
Soros, Ha re Krish na, B-Nai Brith, 
Siddha Yoga, Sufi, Baha-I, So cie tatea 
Antroposofică, Şcoala Internaţionala 

A Rozcrucienilor, Societatea De Psi-
hoterapie Transpersonală, Yamagish-
Kai, Human Systems Management, 
Friends Of Earth Foundation, Miş-
carea Pentru O Nouă Societate, In-
stitutul Internaţional De Cercetare A 
Păcii (Sipri), Amnesty Interna tional, 
International Organisation For Hu-
man Ecology, World Teacher Trust, 
Turning Point, Humanitas, Group 
For Social Dialogue, Societăţile ... 
fără frontiere (medici, ziarişti, profe-
sori, ingineri, artişti etc.) ş.a.m.d. 

„Lăsaţi deoparte pe bătrâni şi senili 
şi duceţi-vă să captaţi tineretul, chiar de 
vârsta copilăriei.” 

„Un cuvânt găsit cu iscusinţă şi vi-
clenie, lansat în diferite cercuri soci-
ale, îşi ia de acolo zborul în cafenele, 
din cafenele în stradă şi un astfel de 
cuvânt poate uneori ucide un om ... 
Un ziar, al cărui limbaj poporul nu-l 
înţelege dar în care el vede numele şi 
fotografia deputatului său, al judecă-
torului său, pentru popor e o dovadă 
suficientă ...” „... trebuie să vă câştigaţi 
reputaţia de a fi blânzi ca porumbeii, 
însă înţelepţi ca şarpele.” 

„Părinţii voştri, copiii voştri, neves-
tele voastre nu trebuie să afle secre-
tul ce-1 purtaţi în voi ... acela care cu 
voie sau fără voie trădează, şi-a semnat 
sentinţa de moarte”. „Dorim ca aceste 
instrucţiuni să rămână secrete pentru 
gradele inferioare, iar gradelor mai în-
alte ele trebuie explicate scris sau oral. 
Trebuie să fim precauţi ca nimeni să nu 
bănuie că aceste instrucţiuni provin din 
MAREA LOJĂ.”

Dacă masoneria îşi propune acte 
de filantropie, promovarea binelui, a 
adevărului, a dreptăţii, solidaritatea 
între toţi oamenii şi toate popoarele, 
ce secrete poate să deţină pentru ca 
un membru al ei care îl dezvăluie, cu 
voie sau fără voie, să fie condamnat 
la moarte? Ba, rezultă că numai unii 
membri – cei de grade superioare – 
află câte ceva din aceste secrete privind 
filantropia, spunerea adevărului, face-
rea de bine, solidarizarea omenirii! E 
perfect absurd, cu condiţia să luăm 
declaraţiile publice tale quale; dacă 
O.F.O. are secrete care ucid, atunci e 
limpede pentru oricine că declaraţiile 
publice (blânde ca gânguritul porum-
beilor) sunt pe deplin mincinoase. 

Probabil că situaţia este aceasta: 
„Acei care sunt dispuşi să folosească 
forţa nucleară pentru distrugere apar-
ţin Iluminaţilor (grupului conducător 
al O.F.O. – n.a.) iar cei care au împăr-
tăşit secretele nucleare conducătorilor 
comunişti au făcut-o pentru a men-
ţine ateismul comunist într-o poziţie 
de ameninţare reală, puternică faţă de 
creştinism ... dacă nu putem fi înspăi-
mântaţi prin intimidare în aşa măsură 
încât să acceptăm supunerea faţă de 
Iluminaţi, atunci vom fi forţaţi s-o ac-
ceptăm prin forţa bombelor.” g

UN DOCUMENT RELIGIOS 
BILATERAL 

„SUB EMBARGO”!

În preambulul reflecţiilor noas-
tre, nu putem trece peste fap-
tul că acela care i-a condus 

şi-i conduce, ca delegat al B.O.R., pe 
clericii ortodocşi, la dialogul teologic 
internaţional între B.O.R. şi Biseri-
ca Romano-Catolică (2008-2010) 
– a fost/este Arhiepiscopul Vicar al 
Episcopiei Oradiei…Petroniu Sălăja-
nul, „omul” episcopului SOFRONIE 
DRINCEC (ereticul episcop, care a 
liturghisit, împreună cu un episcop 
unit, la slujba Agheazmei celei mari, 
pe 6 ianuarie 2008, de Bobotează… 
- deci, la fel de …„dezertor” din Or-
todoxie, DRINCEC, precum mitro-
politul NICOLAE CORNEANU, 
care s-a împărtăşit cu greco-catolicii 
în cadrul unei ceremonii solemne în 
data de 25 mai 2008)! Oradea este 
locul unde influenţa romano-catolică 
şi uniată (greco-catolică) este foarte 
mare, deci şi presiunile „cezaro-papa-
le” sunt la fel de mari… Chiar nu se 
găsea vreun cleric „regăţean”, care să 
se afle deasupra tuturor suspiciuni-
lor…? Întrebăm şi noi, că altceva, ce 
să mai facem, acum…?!

Venind „pe document”… După ti-
tlul Documentul de la Ravenna – ur-
mează menţiunea: „document sub em-
bargo: poate fi publicat doar după 15 
noiembrie” (2007). Apoi, abia, urmea-
ză enunţul tematicii documentului şi 
data…data a ce?! Cine a alcătuit Docu-
mentul?! L-au întocmit romano-cato-
licii, singuri-singurei, şi apoi i-au che-
mat pe ortodocşi, să vadă şi „proştii ăia 
bărboşi şi pletoşi”, ce „ocoşi”, fercheşi 
şi deştepţi foc, şi (o)culţi de mama fo-
cului, sunt papistaşii?!… – sau le-o fi 
trimis bucureştenilor de la Patriarhie 
„testul grilă” al textului, prin Internet?! 
Oricum, de niciunde nu rezultă că, la 
întocmirea Documentului, ar fi par-
ticipat, fie şi formal, vreun ortodox… 
Da, să nu uităm formularea temei, mai 
mult subsidiară decât fundamentală, 
prin ecoul stânjenitor, permanent, al 
„subteranelor” textului: „Consecin-
ţe ecleziologice şi canonice ale naturii 
sacramentale a Bisericii: comuniune 
eclezială, sinodalitate şi autoritate” …
Mda, e singurul loc unde nu-ţi ia ochii 
multitudinea de reluări redundante ale 
vocabulei „catolic”…

Locul şi data: „Ravenna, 13 octom-
brie 2007”…Ca să se ştie cine-i „jupâ-
nul”, cine mână caii şi pe unde… 

Această menţiune („document sub 
embargo”), care reflectă o atitudine de 
discreţie cel puţin exagerată, dacă nu 
de-a dreptul suspectă – face ca do-
cumentul cu pricina să se înscrie mai 

curând între cele laice, decât între cele 
religioase. Cel puţin noi nu suntem 
de acord cu cuvântul „embargo”, când 
e vorba de Biserica Lui Hristos: e ca 
şi cum ai spune că-l pui pe Hristos-
Lumina Lumii sub „embargo-oboroc”. 
Numai creştineşte nu sună! Dar, să 
admitem că, prin această exprimare 
cu totul nefericită, s-ar fi înţeles că, 
întâi, Bisericile din ambele părţi ale 
Europei, şi din Răsărit, şi din Apus, 
au de gând să convorbească, întru 
adevărată sobornicitate, cu clericii 
şi monahii, pentru ca, apoi, după ce 
aceştia ar fi înţeles textul şi ar fi fost 
de acord cu toate cele ale Documentu-
lui de la Ravenna, să purceadă, fiecare 
în episcopia, parohia, mânăstirea ori 
schitul lui sâlhui, să propovăduiască 
poporenilor marile adevăruri şi reve-
laţii ale Documentului. Nici vorbă de 
aşa ceva! Am întrebat preoţi din toată 
ţara, inclusiv din Bucureşti – şi toţi 
mi-au spus că au auzit ei ceva despre 
Acordul de la Ravenna, dar…nu ştiau 
„cu ce se mănâncă”…

Atunci, de ce aţi pus „embargo” 
pe conţinutul Documentului, Prea 
Sfinţiţilor?! 13 octombrie-15 noiem-
brie 2007. O lună şi două zile… Cam 
mult… Sau simţeaţi că lucrurile din el 
nu miros bine nici măcar pentru prea-
sfinţiile dvs., şi că aveaţi nevoie de un 
răgaz spre a vă împăca chiar propriile 
conştiinţe…?! 

În cele 46 de puncte ale acestui im-
portant Document - cu rost ori mai 
puţin, cuvântul „catolic” apare nu doar 
la fiecare punct, ci DE CÂTEVA ORI 
LA FIECARE PUNCT – parcă ar fi 
devenit o obsesie, ori o mantră de fas-
cinaţie subliminală! Bine, înţelegem 
şi noi că, chipurile, voiaţi să subliniaţi 
faptul că Biserica-Hristos, chiar des-
părţită/despicată, de păcatele noas-
tre istorice… – cât ale noastre, cât ale 
voastre… – domneşte, unică, pe dea-
supra de vremi şi de spaţii… ESTE A 
COSMOSULUI UMANO-DIVIN, 
în integralitatea lui…dar o spui o dată, 
şi bine! Se presupune că cititorii Do-
cumentului nu sunt oligofrenii, de prin 
şcolile speciale… căci, atunci, chiar că 
începe să ne pună serios pe gânduri ros-
tul… „embargoului”!

Şi dacă, în Partea I, punctul 14, 
se recunoaşte că, în creştinism, „a 
conduce înseamnă a sluji” – atunci 
înseamnă că se recunoaşte şi că Do-
cumentul acesta, elaborat de vlădici, 
este spre a sluji „opincile”, adică pe oa-
menii simpli (singuri spuneţi şi recu-
noaşteţi, la punctul 20, că „În virtutea 
Botezului care l-a făcut mădular al lui 
Hristos, fiecare botezat e chemat, po-
trivit darurilor Duhului Sfânt Unul, 
să slujească în comunitate” (cf. 1 Co 
12, 4–27). Şi atunci, de ce pregetaţi, 

şi în ziua de azi, să puneţi în discuţie 
publică (după eventuala prezentare 
INTEGRALĂ a Documentului, de 
către preoţii parohi…care, din pă-
cate, habar n-au de existenţa Docu-
mentului!!!), acest text?! Vă este fri-
că de ceva, că aţi greşit, în acest text 
(în formulare ori conţinut) cu ceva?! 
Dacă DA – atunci, anulaţi-l, pentru 
că Hristos nu admite ambiguităţile 
parşive, gura cu limba despicată şer-
peşte: „Ce este DA, să fie DA, ce este 
NU, să fie NU – căci mai mult decât 
atâta, de la Satana este!” – grăieşte El, 
cu dreptate, către apostoli…

Poate că vă mustră înţelesurile as-
cunse ale punctului 32, unde formu-
larea „una şi catolică” („Fiecare Biseri-
că locală e în comuniune nu numai cu 
Bisericile vecine, ci cu totalitatea Bi-
sericilor locale, cu cele prezente acum 
în lume, cu cele care au fost de la în-
ceput, cu cele care vor fi în viitor şi cu 
Biserica deja în slavă. Potrivit voinţei 
lui Hristos, Biserica e una şi indivi-
zibilă, aceeaşi întotdeauna şi în orice 
loc. ambele noastre părţi mărturisesc 
în Simbolul niceo-constantinopoli-
tan că Biserica e una şi catolică. Ca-
tolicitatea ei îmbrăţişează nu numai 
diversitatea comunităţilor umane, ci 
şi unitatea lor fundamentală„) se pare 
că ascunde o capcană semantică: Bi-
serica Romano-Catolică nu apasă pe 
sensul spiritual-hristic al unităţii Bi-
sericii, ci pe sensul cezaric, de „Biseri-
că ATOTSTĂPÂNITOARE”, dicta-
torial-terestră, precum a fost în Evul 
Mediu apusean… precum tânjeşte şi 
se implică şi aţâţă, vinovat, (în) toa-
te conflictele mondiale moderne… 
(dar, tot Hristos spune: „Ce folos că 
vei câştiga lumea întreagă, dacă-ţi vei 
pierde sufletul?„). Să nu uităm că, din 
primăvară, cu surle şi trâmbiţe, va 
veni în România, în plină zi, de data 
asta, „Opus DEI„, care numai din 
clerici nu e formată… – ci din mari 
potentaţi, bancheri, „lătrăi”/avocaţi, 
profesori universitari(?!) etc.

Dar, poate, mai tare vă va fi mus-
trând cugetul, de puneţi textul sub „em-
bargo”, pentru punctul 42: „Sinodalita-
tea la nivel universal exercitată în sinoa-
de ecumenice implica un rol activ al epi-
scopului Romei ca protos al episcopilor 
scaunelor mari în consensul episcopilor 
adunaţi. Deşi episcopul Romei n-a re-
unit Sinoadele Ecumenice din primele 
secole, nici n-a prezidat vreodată perso-
nal asupra lor, a fost, cu toate acestea, 
implicat îndeaproape în procesul luării 
deciziilor de aceste sinoade.”

Ne pisaţi cu Papa cel al vostru, 
„apuseanul” (e clar că urmăriţi să ne 
„fascinaţi”, cu „extraordinarităţile” 
Sanctităţii Sale, pentru a recunoaşte 
atât primatul papal („protos”…!), cât 

şi infailibilitatea Papei…şi să ne lepă-
dăm de „barbara” noastră Ortodoxie, 
pe care noi, în   simplitatea nostră de 
Duh – „Fericiţi cei săraci cu Duhul, 
căci a  lor va fi Împărăţia Cerurilor”… 
-, o considerăm SINGURA CALE 
DREAPTĂ, CĂTRE HRISTOS-
LUMINA MÂNTUITOARE A 
LUMII!!!) – şi bateţi ca apa-n piatră 
că el/Papa şi numai el/Papa „s-a im-
plicat şi se implică”, mai pe faţă, mai 
„pe şest”, în toate Sinoadele Ecume-
nice, din vechimea primelor secole, 
şi până azi (nu zic, am simţit şi noi, 
de departe, mirosul de pucioasă…): 
chiar dacă „n-a prezidat vreodată per-
sonal asupra lor, a fost, cu toate aces-
tea, implicat îndeaproape în procesul 
luării deciziilor de aceste sinoade„ 
Măi, măi, măi… – şi ne mai mirăm de 
ce durează dihonia în lumea pămân-
tească, care s-ar vrea creştină, dar tot 
o-mpunge cineva dincotrova… DE O 
MIE DE ANI…!

Sub embargo sau nu, ACUM tex-
tul există. N-ar fi rău ca el să fie publi-
cat de orice revistă ori ziar, clerical ori 
laic (de preferat, însă, clerical, pentru 
că am văzut, în „cazul Tanacu”, ce-i 
poate pielea presei laice, în goană tur-
bată după „rating”…) – şi, apoi, discu-
tat de preoţii parohi, în fiece bisericu-
ţă românească…Dar, mai dihai decât 
orice, am dori, din rărunchi, să ştim ce 
anume a fost împuternicit/autorizat, 
de către Patriarhia B.O.R., Arhiereul 
Vicar al Episcopiei Oradiei, PETRO-
NIU SĂLĂJANUL, să accepte, din 
tot acest text şi, mai mult ca sigur, din 
multe alte texte adiţionale, care abia 
acelea, CU MULT MAI MULT DE-
CÂT SIGUR, sunt sub un „embargo” 
de o străşnicie nemaiîntâlnită…cine 
ştie pentru câte luni ori ani… (oricât 
ar încerca vlădica, Arhiereu Vicar al 
Episcopiei Oradiei – de fapt, foarte 
palid…de parcă ar fi văzut strigoi – 
s-o dea „la întors”, tare încâlcit şi ne-
convingător, că, cică: „Delegaţii Biseri-
cilor Ortodoxe şi cei ai Bisericii Ro-
mano Catolice nu au luat în discuţie şi 
nu au căzut de acord asupra faptului 
că episcopul Romei ar fi, în acest mo-
ment, primul între patriarhii lumii” – 
…dar, dacă n-o fi în ACEST moment, 
momentul 13 octombrie 2007 – păi, 
cine ştie, poate că s-o fi făcut de ALT 
moment – să zicem, de 21 noiembrie 
2010… când episcopul Romei ar pu-
tea, foarte bine, să FIE/SĂ FI DEVE-
NIT DEJA „primul între patriarhii 
lumii”… – mai ştii?! – …căci multe şi 
încurcate sunt căile Domnului…mai 
ales când ele trec, ireversibil, pe la Va-
tican-Ravenna…

Dar Adevărul va ieşi la suprafaţă, 
CA TOTDEAUNA – precum „oleul/
untdelemnul deasupra apei”… g

CÂTEVA REFLECŢII,
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AXA ESTE O ARMĂ PE CARE O POT FOLOSI DREPTCREDINCIOŞII

Lucrarea „Neam fără noroc sau Bles-
temul lui Zamolxe” – autor: Alexan-
der E. Ronnet (25 lei) se găseşte în 
librării sau la sediul editurii Vicovia 
de unde poate fi comandată la tel. 
0234 575929 / 0742 927031 sau via 
e-mail pe adresa vicovia@gmail.
com ori de pe situl www.vicovia.ro. 
Plata se face ramburs – la primirea 
coletului. Pentru comenzi mai mari 
de 10 buc. oferim o reducere de 
30% din prețul de vânzare.
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