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„Dumnezeu este cauza dintâi şi

scopul din urmă. Prin el, noi ne

explicăm tot ce întrece puterea

noastră de explicaţie şi dăm un

sens vieţii.”

- George Călinescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Apel… la post-aderareApel… la post-aderare

Cezar Adonis
Mihalache

ÎÎn momentul în care
84 de academicieni au ieșit
public cu un adevărat Apel
către națiune, când țara
părea că se rupe între două
extreme ale înțelegerii,
acceptării și comunicării, în
fapt, între o piață, aproape
în sensul nemetaforic al ma-
halalei, și o agora mult prea
liberală în formele ei de ex-
primare, „boșii” de la Acad-
emie s-au dezis… Nu, nu
erau de acord cu apelul ce
chema la unitate națională,
la trezirea țării pentru a nu
cădea pradă unor
manipulări ce ar fi putut
avea consecințe dezas-
truoase. Chiar dacă, privind
înspre anul jubileului unirii,
și comparând cu încercările
deloc puține de a ne
sfărâma sau, măcar, deni-
gra, ca neam și țară, uni-
tatea, Apelul reprezenta o
declarație istorică făcută
într-un moment ce ar fi putut
pune între cele două piețe o
răscruce istorică.

Apelul a fost atunci o
punte între două maluri.
Chiar dacă nu curgeau încă
șuvoaiele de dezunire între
noi, era un avertisment de-
spre destinul spre niciunde
spre care am fi putut
aluneca într-o clipă de
rătăcire al oricăreia dintre
cele două piețe, sau al
amândurora, ca „unitate
întru dezunire” (tendință sub
care s-au tot insinuat de-
tractori în procesele lor de
persuasiune, manipulare și
provocări fățișe!).

Sigur, șefii instituției
erau atunci deranjați, prob-
abil și presați, de presu-
pusele conotații… politice
ale apelului. O insinuare a
interesului politic, de fapt, al
veșnicei marote de tip
camarilă, „Cine nu e cu noi,
e împotriva noastră!”, pe
care doar ei au găsit-o
printre rândurile celor 84 de
academicieni semnatari. Au
citit-o pesemne și în traduc-
erea trimisă de la „centru”,
la presiunea partidului 
de guvernare care le
finanțează ceea ce, în mare
parte, și pentru mulți titulari,
rămâne doar o sinecură.

Și chiar dacă
scrisoarea academicienilor
se constituia într-un apel 
al îndemnului „Prin noi
înșine!”, căci, doar noi, sin-

guri, ne putem veghea valo-
rile, doar noi (singuri, dar
uniți), putem sta de veghe la
integritatea fruntariilor țării,
ca for, Academia s-a dezis.

Sigur, Academiei,
„șefimei” ei!, îi rămâne mer-
itul că măcar nu a trecut la
sancționarea semnatarilor,
chiar dacă asta părea că 
va urma, o vânătoare
(academică!) de vrăjitoare,
doi dintre academicieni
luându-și de grabă tălpășița
de pe lista asumată inițial.

Acum, instituția
revine! De data aceasta
propunând „o strategie pe
termen lung pentru Româ-
nia”, pe care, previzibil, o
vrea asumată prin consens
„de întreaga clasă politică”
și avansând proiecte pentru
reconstrucția internă în spir-
itul (asumat, de data
aceasta!) al doctrinei
brătienilor „Prin noi înșine!”.

Dar, spre deosebire
de Apelul academicienilor,
care măcar creiona o punte
de refugiu pentru a nu fi luați
de apele detractorilor,
această strategie pune doar
un semn de întrebare care
va fi dublat de semnele de
întrebare ale evoluției noas-
tre europene.

Și nu pentru faptul
că într-o Europă comună să
faci o strategie în care să te
bazezi doar pe sine, sigur, la
nivel teoretic, pentru că,
deși Academia clamează că
„avem toate resursele”, în
fapt, tocmai pentru acele
resurse ar trebui să lupte
pentru a convinge clasa
politică să le recupereze, ci
pentru sensul pe care șefii
instituției o dau unei strate-
gii „pe termen lung”, care ar
cuprinde „vreo patru sau
cinci cicluri electorale”
(destul de imprecis, și caco-
fonic, pentru un for științific,
vorba aceea, măcar Apelul
academicienilor viza clar un
moment!), un sens care ne
aruncă la marginea Europei
prin invocarea acestei
strategii ca plan „de post-
aderare a României la Uni-
unea Europeană”.

De ce să ne lăsăm
așezați, ba, tocmai de Aca-
demia Română, în continua
postură de sărăntocii și
cerșetorii construcției Eu-
ropene? Care dintre 
țările membre, chiar 
dintre ultimele valuri, își
promovează interesele cu
fruntea plecată, ca prezență
sub forma „post-aderării”?

Suntem într-o mare familie!
Punct. Nu într-o post-ader-
are! Suntem în proces de
dezvoltare dimpreună, chiar
dacă nu la vitezele dorite,
nu atârnăm de pragul ușii cu
teme de „post-aderare”.
Sigur, e deja clasic și cara-
gialistic, felul în care „prin
noi înșine” ne facem răul cel
mai mare… Prin care sin-
guri ne frământăm căciulile
în pragul casei europene.
Dar tocmai Academia
Română să vină să
vorbească despre noi, în
UE, ca proces de post-ader-
are, să ni-l mai și prescrie,
chiar pe următorul „termen
lung”, e deja cam mult.

De altfel, printre
multe lucruri de bun simț, în
paginile strategiei se găsesc
și urmele unor elefanți
rămași în mentalități pe care
le-am mai și finanțat 27 
de ani. Pentru că a 
propune „scăderea exodului
creierelor prin obligarea
absolvenţilor de facultate
care au studiat pe locuri
subvenţionate de la buget
să muncească în ţară pe o
perioadă egală cu durata
studiilor universitare, iar în
caz contrar, să restituie banii
cheltuiţi de stat pentru
pregătirea lor” nu prea se
potrivește cu libertatea de
circulație, cu dreptul de a
decide și a alege. Dacă
tinerii nu își găsesc în țară
un loc corespunzător
pregătirii?! Pentru că strate-
gia impune doar obligația
absolvenților de a munci în
țară pe o perioadă egală cu
durata studiilor, dar nu și pe
cea a statului de a asigura
locuri de muncă specifice
pregătirii! Și ce vom face
dacă România va deveni ea
un captator de minți? Vom
notifica guvernele din țările
din care vin aceștia ca, pe
lângă prezentarea de acte
similare diplomelor de ba-
calaureat, să facă dovada
că și-au achitat studiile?

Or, este ilar ca într-o
strategie pe care vrei să o
urmeze și alte generații să
lași astfel de fantoșe ale tre-
cutului. Sau poate Acade-
mia ar trebui să-și angajeze
un „cap limpede”, dar din
altă sferă, care să elimine
feluritele reminescențe…

●

Răul trebuie înfruntat din față!Răul trebuie înfruntat din față!

George
Alexandre

DDe luni de zile, de
fapt, de ani bântuie un fel de
moarte prin Europa, care
păşeşte încet, dar sigur,
întinzându-se tot mai aca-
parator peste viețile noas-
tre… 

Nu numai „Protecția”
Copilului din diferitele țări îşi
face de cap, uneori, 
a venit moda „răpirilor”
internaționale de copii acum
şi forțe tot mai mari se
poziționează în fața miilor de
nefericiți, cărora li se iau
copiii încălcându-se, în mas-
carade de procese democra-
tice, legile umanității!  Este
vorba, în general, de
Mame… Mame, care s-au
refugiat din străinătatea tu-
turor promisiunilor, – după ce
au îndurat umilința,
amenințările cu moartea,
violența!- în propria lor țară!
Mame, care împreună cu
copiii lor, au crezut că au
venit Acasă, că încă mai
există în dicționarele române
şi acest cuvânt, care să mai
conțină fie şi câteva fărâme
de omenie românească!

Dar, s-au înşelat!
Autoritățile române, ajunse şi
din aceste motive, de
pomină!, nu au ştiut cum să
îndeplinească mai zelos or-
dinele. Nu au prididit să
aducă la standardele de
performanță deciziile aiuri-
toare ale injustiției române şi
internaționale. Nu au prege-
tat să încheie lanțul trofic prin
decizii mai mult decât con-
troversate, lăsând aceste
Mame şi copiii lor cu inimile
însângerate. Prin hotărârile
date, s-au făcut părtaşi la ex-
perimentele altora pe
cetățenii români şi copiii lor!

…Să nu creadă
cineva că nu am primit
scrisori şi de la avocații părții
adverse, care mi-au prezen-
tat argumentele lor! Da,
există, desigur, şi cetățeni
străini, tați, care îşi iubesc
copiii şi vor să îi vadă cât mai
des! Şi au dreptul să fie tați!
Problema însă este că,
oricâtă dreptate ai avea, nu
poți să-ți murdăreşti mâinile
şi cugetul, să-ți transformi fii
şi fiicele într-o marfă de
schimb, într-un obiect de
şantaj. Nu armata de avocați
trebuie să ne spună care
este calea morală pe care o
vom urma. Nu înțelegerile
mutuale ne acordă dreptul

de a fi Mame sau Tați!
O Mamă sau un Tată

există în ochii copiilor săi sau
nu!

Aşa că, iertați-mă!…
Ce este cu aceste „răpiri”
internaționale de copii?! Pe
cine slujesc ele şi ce vor? În
folosul cui sunt date? Cine
sunt beneficiarii lor? Când
Europa se clatină şi tot mai
mulți vorbesc despre Unitate,
Justiția scindează lumea şi
introduce un concept inter-
planetar, „răpiri
internaționale” de copii!…

Este normal ca
Mamele – iar numărul celor
aflate în această situație a
crescut exponențial!- să fie
hăituite, să trăiască sub
teroare, urmărite fiind nu
numai de autoritățile străine,
dar şi de cele române?

În fapt, lucrurile sunt
simple… 

Țara aceasta se
numeşte România. Iar
autoritățile statului există
pentru cetățenii români!
Justiția română, dacă nu i-ar
mai sluji pe români, şi–ar
pierde rațiunea şi dreptul de
a fi. 

Noi, cetățenii români,
plătim impozite, iar, dintr-o
parte din banii noştri, se
plătesc salarii şi pentru
autoritățile române şi pentru
toți cei care ar trebui să ne
protejeze, să se îngrijească
de noi, făcându-ne dreptate!
Dacă Justiția nu ar mai sluji
oamenii, cetățenii români, ar
rămâne a nimănui, doar o
simplă idee de justiție
abstractă, o umbră sau o
reclamă de la T.V.!

Se impune, de
aceea, revizuirea termenului
de „Răpiri internaționale de
copii”, o analiză critică şi
imparțială, nu preluarea lui
mecanică, fără translator, din
vocabularul altuia! 

Cer politicienilor
români, de asemena, să se
implice, dar nu aşa cum au
făcut-o în cazul miilor de
femei române din Sicilia, vio-
late, traumatizate, tratate ca
sclavi pe plantații!… Nu din
birouri îi servim pe cei care
ne-au ales!

●
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Sarcofagul roman de la Muzeul Romanațiului din CaracalSarcofagul roman de la Muzeul Romanațiului din Caracal

George V.
Grigore

ÎÎn apropiere de Cara-
cal, se pot vedea ruinele
clădirilor, templelor și ter-
melor romane de la Romula.
Tot aici se află ruinele curții
domnești din Caracal, fosta
reședință domnească din tim-
pul domnitorilor Mihai
Viteazul (sec. XVI), Matei
Basarab și Constantin Brân-
coveanu. Se presupune că
orașul și-a luat numele de la
împăratul roman Caracalla.

La noi, avem, în
România, nume de familie de
„Caracaș” (transformat și în
Cherecheș). „Caraca” este
numită și o navă de mari di-
mensiuni, cu bord înalt,
folosită în secolele XII – XVI
pentru transportul de
încărcături grele. A fost cea
mai mare navă, ca dimensi-
uni, din epoca sa. De-
plasarea greoaie și
manevrabilitatea scăzută a
dus la înlocuirea ei, în secolul
XVII, cu mai performantele
galioane. „Caracele” au fost
cele mai mari nave construite
în acea vreme (precum leg-
endara Arcă a lui Noe), așa
încât au fost folosite inclusiv
la transportul trupelor și al
cailor de cavalerie în timpul
războaielor. Erau superioare
galerelor și drakkarelor
vikinge în bătăliile navale,
doar că puține state feudale
dispuneau de o flotă de
război. Caracele au fost
folosite de venețieni și gen-
ovezi pentru transportul
mărfurilor grele în Mediterana
încă din secolul XII. Por-
tughezii le-au adaptat pentru
comerțul oceanic, întărindu-le
structura pentru a rezista
condițiilor dure și încorporând
câteva idei inovatoare din
epocă. Expediția lui Magellan
care avea să redescopere
America se baza pe aceste
carace (Caraca Victoria con-
ducând convoiul
expediționar). „Caraca” este
semnul unei alte lumi (celălalt
tărâm) cu care ajungem în
atingere foarte rar, dar de
care nu scăpăm.

Probabil de aceea l-a
atras acest nume (poreclă) și
pe împăratul roman, fiu al lui
Septimius Severus și al Iuliei
Domna, născut la Lugdunum
(astăzi Lyon). Încă de tânăr,
Caracalla a fost desemnat
caesar (196) și augustus
(198). La moartea tatălui său,
survenită la 4 februarie 211,
Caracalla a devenit
coîmpărat, alături de fratele
său Geta. Ura dintre cei doi
frați a dus, în februarie 212,
la asasinarea lui Geta (nume
luat în amintirea Geților de
Aur primordiali, salvatorii
omenirii), în palatul din
Roma, urmată de uciderea a
20.000 de susținători ai aces-
tuia. De aici a urmat porunca
ștergerii cu furie din istorie a
numelui de „get” din toate

documentele vremii, spre a
cădea astfel în uitare și
crima, spre neșansa istoriei
noastre strămoșești. Cara-
calla a continuat politica lui
Septimius Severus de întărire
a autorității imperiale, având
ca principal sprijin armata.
Potrivit surselor istorice,
Caracalla era un eretic și
neglijent în cadrul atribuțiilor
privind conducerea imperiu-
lui. Cassius Dio a relatat că
împăratul convoca curtea
foarte rar și că în timpul vizitei
în Nicomedia (214/215) a del-
egat-o pe mama sa, Iulia
Domna, să se ocupe de
câteva probleme administra-
tive. Ca urmare a lungului
proces de formare a statului,
Caracalla a emis în primul
său an de domnie (212),
edictul „Constitutio Antonini-
ana”.

Pe plan militar, Cara-
calla a dus o politică externă
ofensivă. La est de Rin a dus
campanii împotriva ale-
manilor (213), la Dunăre îm-
potriva carpilor (214), iar în
215 a pornit un nou război
împotriva Imperiului Part. Bun
comandant militar, Caracalla
a efectuat în 213 o călătorie
în Dacia, în cadrul programu-
lui său militar de întărire a
fruntariilor europene ale Im-
periului Roman. Prezența i-a
fost atestată de inscripții nu-
meroase și câteva fragmente
statuare găsite la Porolissum
(Moigrad, jud. Sălaj). Cele
două fortificații romane de la
Porolissum, castrele, câte
unul pe dealurile Pomet și
Citera ale localității, împreună
cu un sistem defensiv com-
plex, situat pe culmile sau la
poalele Munților Meseșului,
au reprezentat cheia de boltă
a apărării romane în regiunea
nord-vestică a Daciei. Cara-
calla și-a pus titlurile „paca-
tor” și „nume praeseus”,
declarându-se un adevărat
„Alexandru al Orientului”. A
fost asasinat în aprilie 217, în
timpul campaniei militare din
Mesopotamia, la instigarea
prefectului pretoriului, Marcus
Opellius Macrinus, care s-a
proclamat apoi împărat.
Echilibrul economic nu a
putut fi restabilit sub Macri-
nus și urmașii săi. Din acest
motiv, a urmat o perioadă de
dezordine și pe plan monetar.
Numele orașului Caracal
poate veni, întradevăr,  de la
numele împăratului roman
cuceritor, dar poate veni din
mai adânca vechime a Vechii
Biserici Valaho – Egiptene a
Geților de Aur primordiali.

La Caracal, piesele
arheologice care ne amintesc
de civilizațiile trecute care au
trăit cu multă vreme în urmă
în Oltenia, sunt reunite astăzi
în Muzeul Romanațiului.
Ideea înfiinţării acestuia a
apărut în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, când
vestigiile romane de la Ro-
mula au intrat în atenţia unor
arheologi. Muzeul a fost

înființat în anul 1949, cu
scopul de a salva valorile is-
torice descoperite în zonă.
Inițial a avut trei colecții, care
ulterior s-au îmbogățit cu
obiecte valoroase din
cercetările arheologice
(Slăveni, Romula, Fărcășele)
sau din donații și achiziții. 

Astăzi, muzeul se
află în casa lui Iancu N. Do-
bruneanu, nepot al lui Iancu
Jianu. „Este amenajat pe cri-
teriul periodizării, începând
de la Preistorie, continuând
cu Antichitatea, Evul Mediul,
Perioada Modernă și
Contemporană, până la
1918. Muzeul are în patrimo-
niu peste 20.000 de piese. La
început au fost înființate
secțiile de arheologie, etno-
grafie şi artă plastică. Unul
dintre donatorii importanți ai
muzeului este profesorul Ilie
Constantinescu“, a explicat
Dana Nicula, doctor în istorie,
muzeograf și coordonator al
Muzeului Romanațiului.
Fiecare sală a muzeului are o
tematică clară, ilustrată prin
imagini, documente, hărţi şi
texte de mare valoare,
obiecte și costume, care
vorbesc despre cultura și
viața fostului judeţ Romanaţi.
„Din perioada preistorică, viz-
itatorii pot să vadă oase de
mamut, o măsea de mamut,
nuclee de piatră. De aseme-
nea, pot vedea ceramică de
tip Vădastra, cultură
reprezentativă pentru zona
noastră, unelte, greutăți pen-
tru plasele de pescuit. Din pe-
rioada dacică și romană, în
muzeu există ceramică. Din
perioada romană sunt foarte
multe obiecte descoperite la
Romula, cetate romană care
se află la nouă km de Cara-
cal“, a povestit Dana Nicula.
Muzeul deține o mare
colecţie de opaiţe de diferite
tipuri şi piese extrem de rare
cu cinci sau şapte braţe. Tot
între rarităţi se află şi opaiţul
care reprezintă un cap de
bătrân (Moșul). „Din perioada
Evului Mediu, sunt obiecte
descoperite la Curtea
Domnească din Caracal,
pentru că orașul a fost
cândva curte domnească.
Avem și arme, descoperite
tot la Curte, dar și obiecte
care i-au aparținut haiducului
Iancu Jianu“, a explicat coor-
donatorul muzeului. Toate
aceste piese au fost adunate

în peste șase decenii de
săpături arheologice. La in-
trarea în muzeu este am-
plasat Lapidariumul, un
sector de valoare al muzeu-
lui, care este format din peste
20 de piese: sarcofage,
praguri de porţi, vase de
provizii. Piesa de rezistenţă
este sarcofagul lui Aelius
Iulius Iulianus, lucrat din cal-
car de Vraţa (Bulgaria), cu
frumoase ornamente sculp-
turale, atât pe capac, cât şi
pe cutie, descoperit lângă
Romula. Colecțiile de geme
şi camee provenite de la Ro-
mula sunt alte piese de bază
ale muzeului. Câteva ex-
ponate au fost trimise recent
la o expoziție organizată în
China. „Avem trimisă acolo
piesa numită de noi «Fetița
de la Hotărani», care aparține
culturii Vădastra, și zeița For-
tuna descoperită la Romula,
dar și alte piese. De aseme-
nea, la o expoziție națională
sunt trimise câteva obiecte
din aur“, a explicat Dana Nic-
ula. Muzeul este situat pe
drumul european și de multe
ori turiștii se opresc aici.
„Muzeul are una dintre cele
mai frumoase colecții de
pietre semiprețioase romane,
după Muzeul din Zalău, și ar
fi cam al cincelea din lume ca
și colecție de geme romane.
Cea mai frumoasă camee de
la Muzeul Național a fost
preluată din acest muzeu“, a
precizat Dana Nicula, doctor
în istorie, muzeograf și coor-
donator al Muzeului
Romanațiului.

După cum am explic-
itat, piesa de rezistenţă a
Lapidariumului de aici este
sarcofagul lui Aelius Iulius Iu-
lianus, cu dimensiunile de
2,30 x 1,08 x 1,54 m, lucrat
din calcar de Vraţa, cu fru-
moase ornamente sculp-
turale, atât pe capac cât şi pe
cutie, ce a fost creat la co-
manda soţiei sa Valeria
Gaemellina împreună cu
copiii, şi descoperit lângă Ro-
mula, în necropola de la
Hotărani în anul 1952. Se
consideră că ar fi datat la în-
ceputul secolului al III-lea.
Din inscripţia în versuri stoice
aflăm că acesta a trăit la Ro-
mula timp de 40 de ani, în-
deplinind cu cinste funcţiile
de edil şi chestor. Dar iată tra-
ducerea integrală  a
inscripţiei: „Zeilor Mani. Lui
Aelius Iulius Iulianus, decu-
rion, cvestor şi edil al coloniei
Romula,  Valeria Gemellina i-
a pus soţului  care a bine-
meritat. Scumpului soţ Iulian,
pentru a lui vrednicie, eu
soaţa, / Casa aceasta de veci
i-am ridicat-o cu lacrimi, / Re-
cele-i trup spre-a-şi putea
odihni după moarte în ea. /
Trăit-a el ani patruzeci, în cin-
ste deplină / Şi datoria în-
deplinindu-şi, de slavă şi rang
avu parte. / Şi iată că eu,
Gemellina, de pitate
pătrunsă, / Soţului vrednic
mâhnită-i durai cu copii

lăcaşul / Între tufişuri de viţă
şi desfătătoare verdeaţă, /
Unde stufoase ramuri l-
acopăr cu umbra lor deasă, /
Urează-i, drumeţ cititor, să-i
fie ţărâna uşoară.“ Sarcofagul
nu s-a păstrat intact. El a fost
profanat chiar în timpul ro-
manilor, suferind două sparg-
eri, în ambele părţi ale
capacului şi inventarul fu-
nerar nu s-a mai putut găsi.
Cercetări sistematice
ştiinţifice au fost întreprinse la
Romula abia din anul 1965,
sub conducerea profesorului
universitar doctor Dumitru
Tudor. În fortificaţia centrală,
săpăturile arheologice au fost
conduse de Cristian
Vlădescu, până în anul 1992.
Deosebit de importante au
fost şi săpăturile întreprinse
de Mircea Babeş, în perioada
1967-1970. Vânătorii de co-
mori au în atenţie, pe lângă
Reşca (Romula), şi castrul
roman de la Răcari, din
judeţul Dolj, unde au fost
găsite numeroase monede
din aur şi argint.Pe lângă leg-
endele cu obiecte valoroase
îngropate, situl de la Răcari
ascunde povestea unei
legiuni romane importante,
care asigura liniştea şi or-
dinea publică în toată Olte-
nia.

Sarcofagul de-
scoperit lângă Romula, în
necropola de la Hotărani în
anul 1952 (zona Reșca, jud.
Olt) făcut din calcar de Vrața
și aparţinând lui Aelius Iulius
Iulianus, un funcţionar roman
de rang înalt (începutul sec-
olului al III-lea) are elemente
simbolice comune cu „Sar-
cofagul  cu simboluri din
Constanța” și Donariul din
Biertan (Gherțan). Se poate
vedea pe fața laterală cum
sus, încununând trunghiul
divin, apare chipul Gorgonei
(zona centrală a Nodului) și
laurii Noii Creații (de-a stânga
și de-a dreapta). Se poate
vedea din față același symbol
ca și în cazul „Sarcofagului
cu simboluri din Constanța”,
dar și a „Donariului din Bier-
tan (Gherțan)”, respectiv
Rama pătrată-
dreptunghiulară încadrată de
două triunghiuri (dubla trini-
tatea (3 + 3 = 6) ce strânge
lumea noastră la mijloc; gâtul
clepsidrei; cei doi clești ai
scorpiei; Gemenele Trinitare,
Cele două Mării – de fapt
aceeași  Mărie, dar cu altă
pălărie. Pe capacul sarcofag-
ului apar cele două scuturi
stânga – dreapta ce apără
viața, iar central rămân cele
trei „țepe” ale cataclismului
(„Clisma cea mare”).

Sunt acestea mesaje
ancestrale ale Geților de Aur
primordiali pe care putem să
le „citim”, sau putem… să le
ignorăm. Totuși un moment
de reflexie interioară ne
poate da răspunsurile nece-
sare.

●
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Înhumarea lui Lenin: sfârșitul comunismului!Înhumarea lui Lenin: sfârșitul comunismului!

Ionuț
Țene

CComunismul este o
religie a morții. Comuniștii pun
în centrul universului omul
finit, iar marxism-leninismul a
fost transformat dintr-o ideolo-
gie într-o religie laică, organi-
zatoare de liturghii politice
negre în numele crezului ateu.
Omul țintuit în „groapă” este
țelul comunismului mondial,
care refuză pe Dumnezeu și
izbăvirea mântuitoare a
umanității prin Înviere. Uman-
ismul comunist este expresia
omului căzut, care refuză
transcendența și contactul cu
energia divină ce mântuiește
și eliberează din chingiile
morții. Istoria comunistă este
trecătoare și fără sens, de fapt
o fundătură dinspre și înspre
nicăieri. Timpul mecanic este
o mașinărie care se strică la
un moment dat ca orice
invenție vremelnică a omului.
Timpul robot finit este
răzvrătirea omului căzut îm-
potriva timpului litugic,
înveșnicit de conexiunea cu
Ființa. Nu întâmplător,
bolșevicii ruși, la moartea lid-
erului Vladimir Ilici Lenin, l-au
îmbălsămat și expus într-un
mausoleu modern și rece,
construit în Piața Roșie.

Comuniștii au dorit să
facă din Lenin o mumie la care
să se închine sutele de mil-
ioane de atei comuniști din în-
treaga lume care erau
călăuziți de ideologia
marxistă. Prin expunerea lui
Lenin în fața publicului se
dorea de fapt înlocuirea lui
Hristos, care ne-a
răscumpărat păcatele și ne-a
oferit Învierea, cu un om mort,
cu o țintă golită de conținut, un
idol al imanentului. Expunerea
lui Lenin îmbălsămat, ca o
mumie, a transformat marx-
ism-leninismul într-o religie
atee, întunecată și futilă.
Comuniștii au dorit să facă din
cultul morții și întunericului o
credință, pe care au denumit-o
după numele unui răzvrătit
ateu: ieri marxism, iar astăzi
cu l tu ra l -marx ism.Trupu l
îmbălsămat al lui Lenin a fost
depus în mausoleu după ce a
murit, în ianuarie 1924. Cotid-
ianul „Argumentî i Faktî”
sustinea, în 1995, că “toţi cei
care intră în clădire sunt
bombardaţi cu energie
negativă de până la 700 de
roentgeni. O energie care îi
lasă infirmi din punct de
vedere spiritual. Ar trebui ca
intreg mausoleul să fie ars,
pentru a scăpa ţara de
suferinţă!”. Publicaţia mai nota
că, pentru toate religiile lumii,
a privi corpul unui om mort de
multă vreme atrage asupra
privitorului o puternică energie
satanică.

După prăbușirea
URSS tot mai mulți ruși doresc
îngroparea lui Lenin și
dărâmarea mausoleului.
Potrivit unui sondaj realizat nu
demult în Rusia, 67 la sută
dintre ruşi sunt de acord cu în-
groparea fostului lider

bolşevic.
În 2011, comisia pen-

tru drepturile omului de la
Kremlin recomanda ca trupul
fostului lider comunist Vladimir
Ilici Lenin să fie îngropat.
Printre argumentele aduse în
favoarea înhumării se număra
şi acela că Rusia nu este „ţara
lui Lenin sau a lui Stalin, ci
ţara lui Puşkin, Dostoievski,
Gogol, Tolstoi şi Pasternak”.
Cultul omului mort nu este
specific creștinismului și vieții
în general. Până nu e îngropat
Lenin, Rusia și poporul rus nu
vor avea liniște. Biserica
ortodoxă rusă a înțeles sensul
eschatologic al reînvierii
creștinismului național rusesc
prin îngroparea celui care a
făcut cel mai mult rău
creștinilor pe pământul Rusiei
în perioada revoluției
bolșevice: V.I. Lenin. Mii de
ierarhi, preoți și călugări
ortodocși ruși, împreună cu
milioane de credincioși ruși
pravoslavnici au fost uciși sau
persecutați de bolșevici. Sovi-
eticii au dărâmat sute de bis-
erici și mănăstiri pe întreg
cuprinsul țării și au dorit să-l
scoată pe Hristos din inimile
rușilor și să-l înlocuiască cu o
umie moartă: V.I. Lenin și cu o
nouă religie ce cultiva lipsa de
sens a vieții și moartea: marx-
ism-leninismul.

Comuniștii i-au forțat
pe ruși să se închine unui
mort: Lenin, nu celui care este
Creația, Viața și Învierea: Iisus
Hristos. Închinarea la un om
mort aplanează asupra
societății o viziune funerară,
fără speranță, o alienare so-
cial, lucru definit în societatea
comunistă. Poporul rus a fost
prima victimă a comunismului.
În Rusia au fost uciși de
bolșevici milioane de ruși, fiind
celele mai multe victime dintre
popoarele țărilor comuniste.
Rusia a fost ocupată la 1917
de către o sectă atee
comunistă numită Partidul Co-
munist (bolșevic). Comuniștii
au dorit să înlocuiască poporul
rus creștin cu un nou tip
uman, cel sovietic. 70 de ani
au încercat comuniștii să
transforme poprul rus în
poporul sovietic. Omul sovietic
a fost satirizat genial de scri-
itorul rus Evghieni Zamiatin,
iar Alexandr Zinoviev l-a de-
mantelat ideologic pe homo
sovieticus, ca trăsătură de
viață, despirtualizat și repeti-
tive, fără sens sau conținut.
Putem spune că Rusia a fost
din 1917 până în 1991 sub
ocupația regimului sovietic.
Biserica ortodoxă rusă, care a
fost cea mai prigonită și lovită
de regimul sovietic, a înțeles
sensul eschatologic al
înmormântării omului mort V.I.
Lenin, pentru ca rușii să se în-
chine doar la Calea, Adevărul
și Viața: Iisus Hristos. Deshu-
marea și sfințirea religioasă a
rămășițelor familiei țarului
Nicolae al II-lea din familia
imperială a Romanovilor în
1988 dintr-o pădure de lângă
Ekaterinburg, uciși la ordinele
lui V.I. Lenin, a fost primul
semnal dat de Biserica

ortodoxă rusă că roata istoriei
se întoarce spre valorile,
tradiție și credința creștină.
Apoi în august 2000 familia
martirizată a Romanovilor a
fost canonizată, deci epoca
îngropării mortului vinovat de
crimă a sosit și din punct de
vedere metafizic pentru ca
poporul rus și creștinătatea să
intre pe făgașul firesc al
dragostei mântuitoare întru
Hristos. Cu un curaj demn de
apreciat, Patriarhul Chiril a
numit revoluția din 1917 „o
mare crimă”, într-o predică
rostită după liturghia ținută la
Catedrala Hristos Mântuitorul
din Moscova, îndemnând
poporul rus „să edifice o soci-
etate baza pentru dreptate”.

În 2017, se împlinesc
100 de ani de la revoluția din
Rusia, un moment ce ține de
partea întunecată a istoriei. În
februarie-martie 1917 a căzut
țarismul rus, iar puterea
politică a ajuns manu militari
în mâinile guvernului provizo-
riu, înlăturat ulterior, la 25 oc-
tombrie 1917 de către
bolșevicii conduși de „mancur-
tul” Vladimir Ilici Lenin.
„Revoluția a fost o mare crimă,
iar cei care au înșelat poporul,
l-au manipulat, care au provo-
cat conflicte, au urmărit cu
totul alte scopuri decât cele
declarate. A existat o agendă
pe care oamenii nici nu și-au
imaginat-o” a mai declarat
public Patriarhul rus. Ierarhul
a făcut o remarcă foarte
interesantă și corectă despre
intenția ascunsă care ține de
„subterana” dostoievskiană a
comunismului. Am putea
spune că „agenda ascunsă”
avea mai degrabă încastrat un
duh satanizat, o legătură cu
interesele unor forțe globaliste
care erau în contradictoriu cu
spiritul Rusiei țariste, profunde
și creștine. Potrivit Patriarhului
Chiril cei care au participat la
revoluția bolșevică “au devenit
victima altor represiuni”. La
distanța de 100 de ani de la
revoluție, Patriarhul a îndem-
nat lumea să nu ignore nece-
sitatea conștientizării sensului
acelor evenimente, spre a nu
permite repetarea lor. „Din
aceste evenimente oribile de
acum 100 de ani trebuie să
tragem o concluzie
importantă: trebuie să
răscumpărăm păcatele noas-
tre și ale strămoșilor noștri prin
fapte bune. Trebuie să
edificăm o societate bună,
justă, de unde să eradicăm
păcatul din viața personală 
și socială… Trebuie 
să observăm suferința
aproapelui”, a mai declarat
întâistătătorul Bisericii Orto-
doxe Ruse. Ideea
răscumpărării îmi aduce am-
inte de Sfinții Închisorilor din
România, ignorați de unii ier-
arhi din Sinodul nostru. Depu-
tatul rus Suharev este de
părere că în acest an, când se
împlinesc 100 de ani de la
Revoluția din octombrie, e mo-
mentul potrivit să fie pus punc-
tul în polemicile despre
înhumarea lui Lenin. Marea
majoritate a ruşilor vor să-l în-

groape pe Lenin „Lovitura de
stat bolșevică a fost, în
esență, o crimă împotriva stat-
ului. Acum locuim într-o cu
totul altfel de țară, dar sim-
bolurile, morții, continuă să se
afle în centrul capitalei. Tre-
buie să punem odată și pentru
totdeauna punctul în acest
dosar și „să-i împăcăm pe cei
roșii cu cei albi, înhumându-i
pe conducătorii bolșevici cu
ritualuri ortodoxe. Cu atât mai
mult cu cât Biserica și-a expus
poziția în legătură cu asta”.

Biserica Ortodoxă
Rusă a cerut să fie scos ca-
davrul lui Vladimir Lenin din
Piața Roșie. Reprezentanți
Bisericii Ortodoxe Ruse susțin
că orașele, regiunile și străzile
trebuie să-și recapete denu-
mirile istorice de care au fost
lipsite. Măsura ar izbăvi Rusia
de imagine de țară cu
reminiscențe comuniste.Pe 12
martie 2017, în cea de-a doua
duminică a Postului Mare, un
apel pentru îndepărtarea
trupului neinsufletit al lui
Lenin, din Piața Roșie, a putut
fi auzit în toate parohiile Bis-
ericii Ortodoxe Ruse din afara
Rusiei. Apelul a venit odata cu
citirea unei scrisori pastorale –
dedicata aniversarii a 100 de
ani de la apariția Icoanei
Maicii Domnului „Domni-
toarea” – binecuvântata de
către IPS Mitropolit Hilarion al
Americii de Est și New York. În
scrisoare se arată: „În acest
an, întreaga lume, mai ales
noi toți, ne vom aminti marea
tragedie a secolului 20, care a
perturbat destinele a milioane
de oameni. Această calami-
tate a atins literalmente viața
fiecărei familii din Rusia, ori-
unde s-ar fi aflat. Amintim,
acum, centenarul revoluției
sângeroase și distructive din
Rusia. Ca urmare a trădării
guvernului și conducerii mil-
itare, Țarul a fost forțat să ab-
dice, ceea ce a dus la
consecințe inevitabile:
dispariția statului, moartea
martirica a Tarului însuși și a
familiei, un brutal război pusti-
itor și persecutarea fără
precedent a Bisericii Ortodoxe
și a credinței în Dumnezeu, în
Rusia”. Scrisoarea îi
încurajează, mai apoi, pe toți
din Rusia să se întoarcă la
rădăcinile lor și să înțeleagă
că aceasta neglijare a
credinței a fost cea care a dus
la evenimentele tragice din
1917. „Noi nu trebuie, în niciun
caz, să justificam acțiunile
celor responsabili de revoluția
ucigatoare”, scrie Sinodul, si
prin urmare se solicită
îndepărtarea corpului lui Lenin
din Piața Roșie, precum și a
tuturor celorlalte monumente
dedicate acestuia, cât și
schimbarea numelor orașelor
și străzilor denumite după
tiranul nemilos: “Un simbol al
reconcilierii națiunii Ruse cu
Domnul ar fi scăparea, din
Piața Roșie, de rămășițele
persecutorului principal și
călăului secolului 20, precum
și distrugerea monumentelor
dedicate acestuia. Ele sunt,
toate, simboluri ale catastrofei,

tragediei și a distrugerii
suveranității noastre daruite
de Dumnezeu. Același lucru
este valabil și pentru orașele
și străzile care sunt private de
numele lor originale istorice”.

În comunism s-a
născut o antropologie a omu-
lui nou descărnat de spirit și
dragose de frumos ca esență
a Adevărului sau Vieții. Omul
finit e comunistul ce rupe
legătura cu Cerul, gârbovitul
care privește în jos spre
groapă, nu în sus 
spre Înălțare. Fizionomia
antropologică pregnantă a co-
munistului e grobianismul.
Lipsa credinței transcendente
coboară omul în biologic.
Viața învinge moartea, iar sen-
sul omului e mântuirea prin În-
viere. Acest lucru au înțeles
mucenicii ruși și români în pe-
rioada comunistă, că ei au fost
martori și au participat de fapt
la un război nevăzut al puterii
celui rău împotriva mieilor lui
Dumnezeu. Sfinții Închisorilor
au înțeles perfect adâncimea
luptei lor, că de fapt duc un
război spiritual împotriva ma-
terialismului comunist și că
doar prin martiriu și mărturisire
pot învinge Molohul marxist. A
fost un război al imanentului
împotriva transcendentului, al
fizicului contra metafizicului și
al întunericului versus Lumină.
„Apropiatu-s-au cei ce mă
prigonesc cu fărădelege, dar
de la legea ta s-au îndepărtat”
spune psalmistul. Când comu-
nismul era puternic înstaurat
în URSS și jumătate din Eu-
ropa, Sfinții Închisorilor au
înțeles că doar prin forța
duhovniciei creștine pot în-
frânge marxism-leninismul. Nu
întâmplător pentru că ei au
înțeles sensul diabolic al
regimului sovietic, Sfinții În-
chisorilor au fost cei mai
persecutați și urmăriți să li se
înfrângă credința, preferând
să moară mucenicește decât
să se lepede de Hristos. „Fu-
niile păcătoșilor s-au înfășurat
împrejurul meu, dar legea Ta
n-am uitat” (Psalmul 118). Pri-
zonieirii Gulagului care s-au
împărtășit prin suferință au
înțeles primii izbucnirea
războiului întru Cuvânt
declanșat de materialismul di-
alectic contra creștinismului.
Odată cu îngroparea lui VI
Lenin și demolarea mausoleul
din Piața Roșie putem spune
că epoca regimului comunist
ca formă statală s-a încheiat
definitive, prin Victoria morală
a celor sacrificați, prigoniți și
jertfiți întru Hristos. Izvodul
răului trebuie închis. În sfârșit,
înhumarea „Antihristului” va
duce la renașterea omului viu
ce așteaptă înfrigurat, într-o
societate după chipul „civitas
dei”, cea de-a doua venire a
mielului.

●
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Cezar Adonis
Mihalache

NN e î n d o i e l n i c ,
informația înseamnă putere!
Iar singura necunoscută
rămâne forma și direcția de
manifestare a acestei puteri.
Căci, față de cel ce doar
culege și interpretează
informația (serviciile), mai
eficientă s-ar putea dovedi,
și cât de curând chiar!, put-
erea (politică) a aceluia care
va reinterpreta și rescrie
„informația”.

În numele poporului,
parlamentarii își impun
(legal și legislativ) propriile
reguli. Iau de la unii,
îndreaptă spre ei, își fac
partea de tain având la
dispoziție o forță legislativă
care, în curând, să nu ne
mire dacă ne va părea
nouă, acelora în numele
cărora este folosită, scăpată
de sub control. Iar încrân-
cenarea în masă de care
dau dovadă parlamentarii,
fie și ca oile, dirijați de votul
unor „pastorii” tot mai străini
de noi, ridică multe semne
de întrebare. Atât de multe
încât serviciile ar trebui să-
și facă departamente dedi-
cate interesului, deloc
brusc, al parlamentarilor de
a-și băga nasul în treburile
informative. Dincolo de acel
nedelimitat „mai mult decât
trebuie”. Or, neavând
adevărata forță a
informației, aceea de a o

reinterpreta și „blinda” leg-
islativ, impunând ca lege
ceea ce nici la nivel de
cutumă nu ar fi scuzabil,
serviciile noastre s-ar putea
trezi ca, înainte de prima
notă internă despre ceea ce
se întâmplă cu ele, să fie
deja încălecate.

Cine va controla
însă modificările pe care 
le aduc parlamentarii
legislației care vizează ser-

viciile? Nu ar trebui să ne în-
grijoreze posibilitatea ca,
ținând cont de pașii care se
fac, inclusiv CSAT-ul să
ajungă, dacă nu o sub-
comisie parlamentară,
măcar un departament con-
trolat de parlament, mai ales
că, recent, prin rescrierea
legii, parlamentarii au suflat
din atribuțiile acestei struc-
turi dreptul de a numi direc-
torul unuia dintre serviciile
noastre (SIE). Ba, tot printr-
o modificare a legislației, de

data aceasta la nivelul celei
de funcționare a SRI, Parla-
mentul a dat Comisiei de
control a activități SRI (deși
corect era „de monitorizare”,
că asta face un reprezentat
în numele societății) dreptul
de a controla fizic serviciul.
Și nu oricum, ci la „unitățile”
(or intra și casele conspira-
tive?!) ale acestuia.

Și totuși, ce să caute
parlamentarii într-o instituție

de nivel zero pentru
siguranța țării? Ce informații
vor să adune de acolo? Mai
ales că nu este vorba (doar)
de vizite de monitorizare, de
trecerea „prin zonă”,
anunțate elegant de di-
nainte, ci inclusiv de… „con-
troale inopinate”! Iar asta
deja l-ar face să roșească în
umilință și pe big brother!
Controale inopinate la SRI
(deocamdată, dar parla-
mentarii au timp să se
ocupe și de restul

mustăriilor informative,
nu?!).

Sigur, dacă SRI
chiar va avea ajunge să
aibă parte de un control in-
opinat, care să ia instituția
prin surprindere, chiar își
merită soarta! Căci, dacă
măcar minimul de informație
pentru a prevedea locul și
ora unor asemenea de-
scinderi nu poate colecta,
înseamnă că nu prea are
legături cu o structură
informativă eficientă! Dar,
asta ar fi o jenă doar (even-
tual) pentru modul de orga-
nizare și funcționare a
serviciului. Și nu ne
folosește la nimic. Nici
măcar cât un zâmbet amar.
Adevărata tragedie o poate
reprezenta faptul că astfel
de vizite, anunțate ori in-
opinate, se pot constitui în
breșe de securitate majoră.

De unde vom avea
noi, poporul, în numele
căruia parlamentarii și-au
atribuit astfel de drepturi,
siguranța că parlamentarii
nu vor „răsfoi” mai mult
decât trebuie? Și nu ne
liniștește faptul că nu vor
putea scoate informațiile în
mod fizic. Este de ajuns
doar să vadă punctele vul-
nerabile (pentru ei, pentru
camarile, pentru partid, pen-
tru viitorul imediat) pentru a
ști cum să mai „corecteze”
legislația în propriul interes.
(Poate trebuie să se
„ajungă” la anumite liste;
pentru deconspirarea

feluriților ofițeri acoperiți, dar
și pentru a culege
informațiile care ar fi de
folos unor servicii străine pe
care anumiți parlamentari le
frecventează, nu?!).

S-a ajuns, dară, mult
prea departe! Poate și pen-
tru că SRI a dormit informa-
tiv. Deși ar fi trebuit să-și
creeze la rându-i o breșă de
siguranță împotriva
modificărilor la propria-i
legislație care, iată, ar putea
să-l pună chiar și pe butuci.
În mod normal, toate
modificările legislative pe
care parlamentul le aduce
legislației serviciilor ar trebui
să primească avizul unei
structuri. Avem (încă!) un
CSAT, avem Comunitatea
de informații, dar, probabil
că acestea au fost deja go-
lite de anumite atribuții.

Așa că, înainte de a
avea o „republică a procuro-
rilor” ori una „a serviciilor”,
să nu ne trezim băgați într-
un țarc, culmea șterpelit ca
mod de impunere chiar de
la „big brother”, într-o
republică a parlamentarilor
puterii.
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„A„Avea să fie
sărbătoare/Ori slujbă de în-
mormântare”, se întreba,
într-o carte scrisă de nevoie
tot mai hulitul poet Tudor
Arghezi. Iar poporul mai
zice şi-aşa: „Hai cu nunta la
pomană”. Sărbătorim sau
nu prea prima sută de ani
de viaţă ai statului român
modern? Adică, dincolo de
toate „felurimile” (ar zice
Caragiale) stânjenitoare,
neplăcute, dureroase sau
chiar tragice, ne simţim oare
în stare să trăim sincer
această clipă astrală a isto-
riei româneşti? Ori trecem
peste momentul istoric unic,
din neputinţă de a ne ridica
la înălţimea cuvenită?
Avem, de bună seamă, o
Lege o Centenarului, un De-
partament Centenar (în gu-
vern), vom ridica probabil şi
un monument cum nu s-a
mai văzut în Piaţa Alba Iulia,
al Centenarului. Şi?

La asemenea
întrebări, cam nepotrivite
poate la un moment jubiliar,
m-a dus florilegiul de studii,

eseuri, documente etc. re-
unite în cea mai recentă
ediţie a Buletinului Bib-
liotecii Române din
Freiburg, serie editorială
muncită practic de unul sin-
gur, de la un capăt la altul,
cu abnegaţie, tenacitate,
erudiţie şi pasiune de direc-
torul Bibliotecii, dr. Mihai
Neagu Basarab.

Puritatea şi sinceri-
tatea simţirii naţionale o
dau, după cum o
mărturisesc şi aceste
pagini, gesturile mai puţin
pompoase de închinare în
faţă grandiosului, dar şi tot
mai atacatului eveniment de
acum o sută de ani. Peste
graniţele de azi, românii
statorniciţi dintr-o pricină
sau alta prin străinătăţi, îşi
reamintesc, de la depărtare,
parcă mai chibzuit şi mai
înţelepţeşte istoria.

Buletinul  şterge col-
bul de pe mărturii de mult ui-
tate ale unor contemporani,
protagonişti sau martori  ai
Marelui Război şi Marii
Uniri. Cunoscutul – în epocă
– ziarist Arhibald  scria de-
spre acea Românie mândră
care cu o mână de curcani
a scuturat jugul turcesc, dar

a devenit apoi  „ţară de
samsari, de paraziţi şi de
iloţi”.  Şi dr. Mihai Neagu
glosează: „Ne vine să
înţelegem că, pe măsură ce
în România există condiţii
mai bune de propăşire, ţara
merge tot mai rău, încăpând
pe mâna duşmanilor
asociaţi cu inconştienţi ire-
sponsabili. Ceea ce se-
ntâmplă azi, s-a mai
întâmplat, nu la nevoie, ci la
exces de fericire. Noi nu
suntem un neam constant
valoros  în istorie şi nu
putem face față la destin-
derea postcomunistă, din
cauza gunoaielor politice
care au ieşit la suprafaţă din
tenebrele bolşevismului”.

De-a dreptul incredi-
bile, prin clarviziunea lor,
sunt previziunile făcute în
vara lui 1914, în pragul
războiului de tot mai puţin
cunoscutul om politic Take
Ionescu: „Vom vedea multe
tronuri prăbuşindu-se; vom
vedea născând atotputerni-
cia Americii; vom vedea
preponderenţa rasei anglo-
saxone, vom vedea
omenirea făcând un mare
pas spre stânga, spre so-
cialismul revoluţionar. (…)

Vom vedea multe lucruri
mari. Dar zguduirea
generală va fi aşa de
formidabilă că o sărăcie
groaznică va stăpâni
omenirea foarte mulţi ani.
Dintr-o criză vom intra într-
alta. Şi ţine bine minte:
generaţia mea – şi a ta – va
vedea România Mare, dar
nu va mai vedea zile bune!”

În plin avant eroic şi
chiar după întregire, previz-
iunile sumbre avertizau
mereu. „Dacă Ferdinand şi
Brătianu mai trăiau, nu ar fi
existat 1938 şi România ar
fi fost şi azi România”, scria
poetul – şi el atât de neştiut
azi – Horia Stamatu, în
1986. Şi tot el, în acelaşi an:
„Din 1918, de la pacea de-
atunci, până la pacea de la
Ialta-Teheran-Potsdam,
românii au fost singuri cu
toată presiunea lumii albe,
concentrată pe spinarea lor.
Nu vezi cum stau lucrurile?
În ţara cea mai  mesianic
democratică, USA, Camera
Reprezentanţilor şi Senatul,
alese de întreaga natiune,
au o majoritate covârşitoare
ce s-a manifestat prin vot
contra clauzei de naţiune
favorizată pentru RSR”.

Acelaşi dezamăgit Horia
Stamatu avea să
îmbrăţişeze însă total
afirmaţia lui Mircea
Vulcănescu, luptător în
războiul din 1916-198, care
a spus că Întregirea a fost
„culmea istoriei româneşti”.

Nedreptăţitul acum,
dar înălţătorul, pentru tot-
deauna, an 1918 este doar
o secvenţă, e drept, cea mai
importantă, din volumul IV
(XXV) al Buletinului
Bibilotecii Române din
Freiburg, alcătuit în în-
tregimea lui de peste 600 de
pagini („cu litera mică”, altfel
vreo mie de pagini) de scri-
itorul şi cărturarul dr. Mihai
Neagu Basarab, care
merge discret dar spornic
pe urmele înaintaşilor ce au
descoperit istoria risipită
sau ascunsă a românilor, de
la cronicari la fraţii Hurmzaki
şi paşoptişti, dar şi până la
cei ce au fost şi încă mai
sunt şi mai aproape de
zilele noastre.

Şi totuşi, de ce
această „silenzio stampa”
pe anul de culme al istoriei
românilor?
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