
ARHITECTURA  
IDEII NATIONALE
PROFILURI ,  SCHITE ,  PLANURI

Coordonator: Daniel-Emil Bichir

BRAªOV,  2018



223

CUPRINS

DESPRE O ARHITECTURĂ A IDEII NAȚIONALE… .......... 5
de Daniel-Emil Bichir

TRAIAN VUIA: GÂNDIREA ȘI ACTIVITATEA  
SOCIO-POLITICĂ ȘI DIPLOMATICĂ PENTRU  
MAREA UNIRE ................................................................................. 19
de Radu Homescu

ALEXANDRU VAIDA-VOEVOD ȘI IDEALURILE 
FRANCMASONERIEI ..................................................................... 63
de Gheorghe Bichicean

ARHITECTURA ORTODOXĂ ÎN ROMÂNIA MARE .......... 75
de Augustin Ioan

PERSONALITATEA PREOTULUI PROFESOR DR. 
CONSTANTIN GH. NAZARIE ȘI ROLUL SĂU ÎN  
CAMPANIA MILITARĂ DIN 1916-1918 .................................. 111
de Cristian Muntean

GÂNDIREA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ. AȘEZĂRI,  
REAȘEZĂRI, ALINIERI ................................................................... 125
de Adrian Lesenciuc

JUNII DIN ȘCHEII BRAȘOVULUI ȘI  
BRAȘOVUL VECHI ÎN AN CENTENAR ................................. 151
de Florin-Aurelian Nistor

CINCI ORE ALBASTRE .................................................................. 181
de Teofil Mihăilescu



5

DESPRE O ARHITECTURĂ A 
IDEII NAȚIONALE…

Daniel-Emil Bichir

Textele incluse în prezentul volum sunt rezultatul dezbaterii 
publice din vara anului 2018, de la „Maratonul Școlii de Vară”. Cei 
șapte autori ai textelor din volumul Arhitectura ideii naționale au 
fost invitați să conferențieze la Hotelul Gött, pe teme rezonante cu 
evenimentul major al anului: sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. 
Prin urmare, volumul este dedicat Centenarului și se revendică din 
el. 

Asocierea Arhitecturii ideii naționale cu numele Gött nu este 
întâmplătoare. În 1832, tipograful german Johann Gött se stabilea 
la Brașov, venind din Wehrheim, de lângă Frankfurt am Main, 
iar în 1836 prelua tipografia lui Johannes Honterus. Din mâinile 
tipografului german, venit să reproiecteze lumina tiparului, au ieșit 
prima publicație politică românească: Gazeta de Transilvania (1838) 
a lui George Barițiu și prima publicație culturală, Foaia literară 
(1938) a lui Ioan Barac, înlocuită în același an de suplimentul Foaie 
pentru minte, inimă și literatură. Mai mult, din tipografia lui au ieșit și 
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publicațiile celorlalte două etnii importante ale Brașovului: germană 
și maghiară. În 1836 apărea Siebenbürger Wochenblatt cu suplimentul 
literar Unterhaltungsblatt für Geist, Gemüth und Publizität, înlocuit 
de Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde, iar în 1838, Erdélyi 
Hirlap, cu suplimentul umoristic Mulattató. 

„Maratonul Școlii de Vară” a inclus, prin urmare, conferințe 
despre întemeiere și ale întemeierii, despre unitate și ale unității, 
conferințe în care invitații au creionat profiluri, schițe, planuri. 
Au pus pe planșă, din unghiuri diferite, Arhitectura ideii naționale. 
Au răspuns invitației de a conferenția Radu Homescu, Gheorghe 
Bichicean, Augustin Ioan, Cristian Muntean, Adrian Lesenciuc, 
Florin-Aurelian Nistor și Teofil Mihăilescu. 

Radu Homescu, un fin analist al diplomației românești, vorbește, 
în Traian Vuia: Gândirea și activitatea socio-politică și diplomatică 
pentru Marea Unire, despre contribuția prea puțin cunoscută a lui 
Traian Vuia la Marea Unire. În general, ceea ce știm noi despre 
el este că s-a ridicat de la pământ cu aeroplanul său la începutul 
secolului XX, fiind primul din lume care a făcut-o fără mijloace 
suplimentare de propulsie, și cam atât… Radu Homescu pune, de 
la bun început, accentul pe lipsa de apetență a istoricilor români față 
de acest subiect, ceea ce a dus la consecința ca acest mare om, care 
a făcut totul doar pentru Țară, să nu intre nici măcar în manualele 
de școală, darămite în enciclopediile românești și străine. „Este 
adevărat, s-au scris lucrări bine documentate, în special cele semnate 
de prestigioși istorici bănățeni, precum și de prieteni apropiați ai 
ilustrului inventator, dar ale căror contribuții deosebit de valoroase 
nu au cunoscut răspândirea necesară în cunoașterea monumentalei și 
complexei personalități, care a fost pionierul aviației mondiale născut 
la Surducul Mic. […] În schimb, despre remarcabila sa activitate 
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socio-politică și diplomatică, desfășurată de-a lungul a câtorva 
decenii, nu găsim decât foarte puține indicii în muzeele țării noastre 
și deloc în cele străine. Cât despre arhivele noastre și cele franceze, 
ele dispun de multe documente care așteaptă, în continuare, să fie 
cercetate”, spune Radu Homescu.

Fiind, în acea perioadă importantă pentru România de azi, la 
Paris, un mediu propice „influențelor pentru demersurile românești în 
țara sprijinitoare a cauzei noastre naționale de întregire a teritoriilor 
aflate sub stăpânire străină”, Vuia, în calitate de „constructor-strateg 
al relațiilor internaționale”, a fost implicat, alături de Ion I.C. 
Brătianu, Take Ionescu, Alexandru Vaida-Voevod, Nicolae Titulescu, 
Caius Brediceanu, Ioan Cantacuzino etc., în pregătirea Marii Uniri 
din 1918. Mai mult, a mers până la capăt, fiind o figură importantă 
în consfințirea acesteia în actul final al Conferinței de Pace de la 
Trianon.

Traian Vuia a publicat mai multe analize ale situației din Banat, 
dar și din Transilvania și România, dintre care cea mai importantă 
este broșura „Le Banat (Timishana)”, Paris, 1918. Aceasta a 
fost trimisă în cancelariile europene, dar și în Statele Unite, fiind 
prezentă chiar pe masa Conferinței de Pace de la Paris. În stilul său 
clar, Vuia expune acolo argumente statistice extrem de solide, care 
sunt extrase chiar din datele oficiale maghiare și austriece, la care 
adaugă și o hartă. Toate argumentele de acolo converg către dovada 
clară a dreptului românilor la autodeterminare, la alipirea Banatului 
și a Transilvaniei la Țara Mamă. Aș încheia această trecere în revistă 
a celor scrise de Radu Homescu chiar cu acele cuvinte ale lui Vuia 
care se referă la tratarea principiului naționalităților: „Principiul de 
naționalitate duce înainte popoarele, cari țin cont de el, le mărește și 
le asigură victoria... Cine încearcă a-l comprima, îi mărește puterea. 
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Din ce ne nisuim (străduim – n.n.) mai tare a-l stăpâni, cu atât mai 
tare îi crește violența. Acesta este un fapt al evoluției generale, pe 
care nime nu o poate opri și orice rezistență e un anacronism. Acest 
principiu își are baza și izvorul în cele mai nobile cuceriri, în cele mai 
mari revindicațiuni, cu cari se fălește epoca modernă – egalitatea, 
suveranitatea poporului, regimul constituțional și parlamentar, 
descoperirile științei, difuzia luminii, cultura filologiei și a literaturii. 
Mișcările naționale au deci rădăcina lor în tot ce constitue caracterul 
deosebit al societății actuale... Urmează deci că pentru a le opri 
trebuie să oprim orice progres și să mânăm îndărăt popoarele în 
evul mediu. Aceia cari prin un regim absolut de orice formă cred a-l 
putea sufoca, comit un anacronism. Acest proces dizolvă imperiile 
cu popoare subjugate. A dizolvat și continuă să dizolve Turcia și va 
dizolva și imperiul austro-ungar.”

Ceea ce poate fi numit un adevărat testament politic al acestui 
mare patriot care a fost Traian Vuia găsim într-un articol dedicat 
memoriei lui Coriolan Brediceanu, în „Luceafărul” timișorean din 
1937, dar care este atât de actual, încât pare a fi scris azi: „Mă achit de 
o datorie scriind aceste pagini... Progresul moral aduce întotdeauna 
o creștere a prosperității. Popoarele apun prin deficiență de idealism. 
Civilizația este produsul unui eroism continuu. Orice perioadă, în 
decursul căreia instinctele cele mai josnice au voia de a se afirma, este 
o reîntoarcere spre barbarie și constituie decadența civilizației unui 
popor... Grație marii și eroicei credințe în destinele neamului, grație 
suferințelor seculare a martirilor națiunii, cari pentru dezrobirea 
neamului nu au aflat nici un sacrificiu prea greu, trăim azi ca cetățeni 
liberi a uneia dintre cele mai frumoase, mai complecte și mai bogate 
țări din lume. Părinții noștri ne-au legat o moștenire care ne impune 
obligații cu atât mai mari, cu cât moștenirea este mai importantă, iar 
răspunderile morale cu atât mai severe cu cât prețul avutului a fost 
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mai scump plătit de străbunii noștri. După ce am fost în trecut copiii 
vitregi ai sorții, după ce Providența ne-a supus celor mai grele probe 
ca să ne încerce și să vadă dacă suntem demni de o viață mai bună și 
după ce-am ieșit triumfători din acest examen, azi prin dezbinările 
și demoralizarea, care le este consecința, arătăm lumii că suntem fiii 
răsfățați ai Destinului și ai părinților, cari și-au impus o viață austeră, 
plină de privațiuni, pentru ca copiii lor să fie fericiți. Să facem 
examenul nostru de conștiință și vom ajunge la convingerea că de 
continuăm pe calea apucată, renegăm pe străbunii noștri și suntem 
ingrați față de Providență, care, dacă nu revenim la unirea sufletească 
de odinioară, ne poate retrage toate darurile. Siguranța dulcei noastre 
patrii nu este atât de mare că ne-am putea oferi luxul desfrânării și 
dezunirii, ci din contră, necesitatea unirii este mai imperioasă decât 
oricând... A delapida o avere câștigată implică o răspundere mai mică 
decât delapidarea unei averi moștenite pe care este o datorie morală 
a o transmite, dacă nu mărită, cel puțin întreagă. Se poate admite că 
descendenții noștri să devină din nou robii unui popor străin? Ne 
dăm noi seama de fericirea generației actuale față de cele din trecut? 
Știe ea aprecia valoarea darului de a se putea iniția în toate ramurile 
cunoștințelor omenești în dulcea și frumoasa limbă maternă? Țara 
noastră are privilegiul unui popor înțelept, care în momentele cele 
mai grave ale istoriei a știut să aleagă calea cea bună.”

Gheorghe Bichicean ne vorbește Despre statutul de francmason 
al lui Alexandru Vaida-Voevod. Atitudini și asumări, în contextul 
aportului Masoneriei la Marea Unire. Cum atitudinea lui s-a 
modificat de-a lungul timpului, o explicație ar putea fi faptul că 
inițierea s-a hotărât de către cercurile politice românești, ceea ce 
însemna atunci hotărârea lui Ionel Brătianu și a lui Iuliu Maniu. Dar, 
atenție!, după cum spune autorul, „Alexandru Vaida-Voevod nu a 
fost un francmason de conjunctură, chiar dacă asumarea aderării sale 



10

A r h i t e c t u r a  i d e i i  n a ț i o n a l e

și a celorlalți șase membri ai delegației românești din Transilvania la 
masoneria franceză a răspuns unui interes politic imediat, necesar, 
asumat și afirmat”. În acest context, sunt de menționat cuvintele 
lui Alexandru Vaida-Voevod dintr-o scrisoare din 1919 trimisă lui 
Iuliu Maniu, care spun foarte mult despre importanța Masoneriei în 
istoria relativ recentă a României și, mai ales, în făurirea României 
Mari: „Lipsa unei serioase organizații francmasonice la noi a avut 
consecințe fatale pentru cauza noastră înainte de războiu, în decursul 
războiului și mai cu seamă la pertractările conferinței de pace.”

Nu putem concepe a nu vorbi aici despre Ortodoxie, și iată 
că Augustin Ioan ne face pe scurt o imagine a ceea ce înseamnă 
Arhitectura ortodoxă în România, un subiect care nu este încă suficient 
cercetat. „Despre rolul bisericilor de parohie într-o perioadă de 
agregare și, apoi, de reformulare a țesuturilor urbane din Regatul 
României au scris în ultimii ani pertinent Dana Harhoiu (1997, 
cu referire explicită la București) și Sanda Voiculescu (1997, 146-
153) dintre arhitecți, respectiv Theodor Baconsky dintre teologi 
(1997, 61-63). Cu toate acestea, apartenența subiectului deopotrivă 
la chestiunea identitară și la sacru – două teme „impurificate” de 
obsesiile ideologice naționalist-atee ale regimului comunist – îl făcea 
insuportabil pentru cercetători”, spune Augustin Ioan.

Afirmarea arhitecturii sacre din ultimul secol are cel puțin două 
etape mari, legate, ambele, de ideea națională. Alipirea Dobrogei, în 
urma Războiului de Independență, este una dintre ele. Aici ar intra, 
de exemplu, catedrala din Constanța, a lui Ion Mincu. În mediul rural, 
bisericile dobrogene sunt în mică măsură un manifest arhitectural al 
etnicității. În restul țării, se face apel la tehnici combinatorii, prin 
folosirea de elemente definitorii ale spațiilor de cult și din Muntenia, 
și din Moldova. Un asemenea exemplu ar fi biserica mare a Mănăstirii 
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Sinaia. Comunitățile românești din Transilvania folosesc modelul 
bizantin. Aici ar intra Catedrala Mitropolitană din Sibiu, dar și 
biserica ortodoxă română din Piața Sfatului, Brașov. După Primul 
Război Mondial, naționalul capătă și o dimensiune sacră, Biserica 
majorității populației fiind privită ca Biserică națională. Un colaj de 
clasic și medieval există la clopotnița bisericii Tuturor Sfinților din 
Râmnicu Vâlcea, cu o turlă medievală calchiind vocabularul bisericii 
deservite. Majoritatea autorilor de biserici interbelice intră în curentul 
neoromânesc, cu o încărcătură politică mult mai evidentă decât a 
celui de dinainte de război. Autorul mai vorbește și despre bizantini, 
regionaliști și cosmopoliți, cum ar fi I. Traianescu, cu a sa Catedrală 
din Timișoara, 1935. „Ca și în cazul Bisericii Neamului din 1940, 
proiectele „speeriene” din 1942 au o atitudine relaxată față de tradiție. 
Ele sunt mai degrabă comentarii pe teme deopotrivă vernaculare 
(structura planului, registrele pe verticală, turlele) și clasice (pilaștrii 
și arhitrava). Nu suntem dinaintea unor proiecte moderniste. 
Expresia exterioară devine esențială și ea condiționează interiorul, 
exact invers decât suntem obișnuiți să credem atunci când discutăm 
despre „introvertirea” și caracterul „sofianic” al spațiului ortodox, sau 
al mantrei moderne privind raportul cauzal dintre funcție și formă. 
Sub alte aspecte, expresia exterioară nu se regăsește în modul în care 
acest spațiu interior este configurat. Fără a fi moderne în accepțiunea 
strict stilistică a termenului, cele trei proiecte prezentate mai sus 
sunt și astăzi încă stadiul cel mai elaborat al dialogului dintre tradiția 
autohtonizantă și Ortodoxie, pe de o parte, și modernitate, pe de 
altă parte. Neexplorată nici la momentul elaborării lor, nici ulterior, 
această cale, a simbiozei dintre două atitudini aparent opuse asupra 
arhitecturii, a fost uitată; ceea ce părea atunci negociabil a devenit în 
timp falie. Definitivă?”, se întreabă Augustin Ioan în final.



12

A r h i t e c t u r a  i d e i i  n a ț i o n a l e

Cristian Muntean ne vorbește despre Personalitatea preotului 
profesor dr. Constantin Gh. Nazarie și rolul său în campania militară 
din 1916-1918, subliniind, de la bun început, faptul că poporul 
român a știut că este unul creștin, care trebuie să apere cu arma în 
mână valorile sale spirituale. În acest context, Biserica și Armata 
au fost mereu într-o relație deosebită. „Preotul ortodox român de 
totdeauna a îngemănat slujirea lui Dumnezeu cu slujirea oamenilor, 
după modelul hristic, arătând că pentru el credința este nedespărțită 
de patrie. De aceea, atunci când țara l-a chemat, preotul s-a alăturat 
armatei pe care a slujit-o cu devotament, a binecuvântat-o și a 
învățat-o în duhul unei autentice trăiri duhovnicești. Un astfel de 
model va rămâne pentru generațiile viitoare figura distinsă a preotului 
profesor Nazarie Constantin, numit în ședința Sfântului Sinod din 
16 mai 1915, superior sau protopop al preoților de armată, iar din 15 
august 1916, Șef al Serviciului religios de pe lângă Marele Cartier 
General al Armatei Române, cu gradul de colonel”, spune Cristian 
Muntean. Părintele Nazarie le recomanda preoților „leacul sfânt al 
răbdării”, scoțând în evidență armonia dintre preoți și comandanți, 
ofițeri sau soldați și pleda pentru o preocupare deosebită față de 
copiii orfani. În societatea de azi, puternic scindată până la nivelul 
profunzimilor sale spirituale, răspunsul la dilemele omului în fața 
încercărilor ce i se pun mereu înainte poate veni „dintr-un spațiu 
în care credința se naște ca dragoste față de neam și se desăvârșește 
ca dragoste față de Dumnezeu. În acest interval se regăsesc Armata 
și Biserica, ce recompun, împreună, coordonatele spirituale ale 
poporului. Conlucrarea dintre ele reprezintă o șansă de asumare 
a unei dimensiuni reale față de valorile naționale, ce nu vor mai fi 
privite „alternativ”, ci se vor integra într-un profil european, din care 
nu va lipsi respectul de-a ne putea privi în ochi fără să ne fie rușine 
de noi înșine”, spune autorul.
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Adrian Lesenciuc, în scurtul său studiu intitulat Gândirea militară 
românească. Așezări, reașezări, alinieri, ne aduce în față o realitate 
rece: „Gândirea militară românească s-a dovedit, de-a lungul 
timpului, a fi contra curentului.” Secolul XX aduce în prim-plan 
gândirea militară prusacă (Clausewitz și Moltke), ceea ce conduce, 
cel puțin în primul conflict major, în urma căruia s-a format România 
Mare, la o enormă întindere a frontului, la un război pozițional cu 
multe victime. Clausewitz spunea că „Războiul este așadar un act 
de violență, pentru a sili adversarul să ne îndeplinească voința”. 
România se află, la începutul Primului Război Mondial, sub regimul 
de garanții internaționale, cu o armată care a început să conteze 
abia după Războiul de Independență din 1877-1878. Contextul 
general este acela al confruntării ideilor celor două școli dominante 
de gândire militară, prusacă și franceză. Prima parte a conflictului 
nu a fost deloc favorabilă românilor, ducând la retragerea guvernului 
și a curții regale la Iași, drept care era necesară o nouă proiecție în 
gândirea militară, o reorganizare a Armatei Române, fapt pus în 
operă prin Ordinul 1014 din 22 decembrie 1916, Instrucțiuni secrete 
privitoare la reorganizarea armatei. O reorganizare are loc și după 
cel de-al Doilea Război Mondial, când ofițerii români erau obligați 
să facă un stagiu obligatoriu în unități sovietice. Sovieticii au impus 
„ideea unei „științe militare” conotate cultural, mai precis ideea unei 
doctrine proprii, extinse la nivelul întregului bloc comunist, chiar 
înainte de înființarea Pactului de la Varșovia, și care a devenit, astfel, 
doctrină națională”, spune autorul. Acum, membră NATO fiind, 
România se aliniază unei gândiri militare actuale, scoate în evidență 
Adrian Lesenciuc, subliniind faptul că „În plan doctrinar – acolo 
unde schimbările se produc cel mai greu – modificările de nuanță 
în doctrinele statelor NATO presupun efecte în România actuală 
într-un orizont de câțiva ani. Este suficient să amintim proiecția 
operațiilor informaționale care a produs efecte în planul gândirii 
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militare în sincronie cu Occidentul, iar în plan doctrinar într-un 
orizont de doar opt ani. Eliberată de chingile politice, gândirea 
militară românească are acum o șansă foarte mare de a fi în sincronie 
cu Occidentul și de a se afirma per se”.

Nu puteau lipsi din această selecție de texte Junii, drept care 
Florin-Aurelian Nistor ne vorbește despre Brașovul vechi în an 
centenar și despre Junii din Șcheii Brașovului, cei care, prin păstrarea 
datinilor străbune, doresc să reafirme dragostea față de țară și iubirea 
pentru pământul românesc din acest colț al Transilvaniei. Autorul 
amintește despre „cărturarii brașoveni implicați în Marea Unire de 
la 1918 și participanți la Marea Adunare de la Alba Iulia, mai ales 
că unii dintre aceștia au fost în relații strânse cu Junii șcheieni, au 
iubit datinile și au scris despre acestea: protopopul Vasile Saftu, toți 
profesorii șaguniști: Ștefan Iosiv, Candid Mușlea, Ioan Meșotă, Aurel 
Ciortea, Ion Bogdan, Alexandru Bogdan (căzut pe câmpul de luptă), 
George Moroianu, Pompiliu Nistor, familia Braniște, Constantin 
Lacea, Valeriu Căliman ș.a.”. Florin-Aurelian Nistor face o trecere 
în revistă a diferitelor grupuri de Juni, dintre care îi amintim aici, pe 
scurt, pe: Junii Tineri, Junii Bătrâni, Junii Curcani, Junii Dorobanți, 
Junii Brașovecheni, Junii Roșiori și Junii Albiori. „[…] doresc să 
subliniez încă o data faptul că Junii din Șcheii Brașovului au fost, 
sunt și vor fi aici, în „Grădina Edenului” nostru pentru Șchei, pentru 
Transilvania și pentru România până și dincolo de moarte”, spune 
autorul, în final.

Teofil Mihăilescu, în ale sale Cinci ore albastre, ne duce într-o lume 
a călătoriilor simbolice, despre care am să-l las chiar pe el să ne spună 
câteva fraze, spre a vă lăsa plăcerea de a le descoperi singuri sensul: 
„Orele albastre sunt momentele de lumină perfectă pentru fotografie 
din zi, zorii și amurgul, alfa și omega, începutul și sfârșitul călătoriei 
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zilnice a luminii oriunde pe pământ. Orele albastre sunt și momentele 
astrale, emblematice ale vieții, ale istoriei, ale unei țări, momentele 
de referință pentru prezent și viitor. Cele cinci ore albastre, un alt 
nume pentru cele cinci povești pe care vi le propun în continuare 
(împreună fiind, de fapt, o unică mare Călătorie), sunt tot atâtea 
călătorii simbolice reprezentând bucuria de a trăi sensul miraculos al 
vieții, șansa de a împlini un destin, puterea de a lupta pentru valori, 
dorința și nevoia de a căuta Lumina pe această lume, înainte de a 
redeveni toți, că vrem sau nu vrem, praf de stele... În această cheie, 
anul 2018 este un an „albastru”, al aniversărilor rotunde, dat fiind că 
noi, la Brașov, aniversăm împreună cu Universitatea Transilvania din 
Brașov 70 de ani de la înființarea acesteia, iar împreună cu România 
100 de ani de la Marea Unire și totodată 100 de ani de când Brașovul, 
românesc de când există românitate și model de bună conviețuire 
etnică, face parte din România.”

După cum spunea Vasile Pârvan în volumul Idei și forme istorice, 
„scopul nostru măreț este de a făuri o națiune mândră”, însă acest 
lucru cere sacrificii și duritate, dar și timp. Oțelul trebuie topit, călit, 
retopit, bătut, recălit până când el devine dur, ascuțit și necruțător. 
Aș adăuga aici și prelucrarea lemnului, care trebuie cioplit, șlefuit, 
lustruit și căruia abia apoi i se dă forma, frumosul care să atragă 
și să placă ochiului. Dintotdeauna s-a simțit nevoia de a cultiva 
selecția sufletelor superioare, suntem meșterii unui timp, cu mult 
prea îndepărtat pentru poftele contemporanilor, dar un timp imediat 
accesibil orizontului nostru, al dimensiunii reale importanței noastre, 
aceea de a crea și de a construi. L-aș aminti aici pe Eckhart Tolle, care 
spunea: „Suntem aici pentru a permite scopului divin al Universului 
să se dezvăluie. Aceasta este dimensiunea reală a importanței voastre.” 
Singuri nu ne putem șlefui, de aceea vorbeam mai sus despre metoda 
selecției sufletelor superioare, a arhitectului formei, a adevăratului 



16

A r h i t e c t u r a  i d e i i  n a ț i o n a l e

Șlefuitor al pietrei, al lemnului... Odată ce omul a folosit gândul ca 
să interacționeze cu creația, cu Forma, a apărut „imaginea de sine”, 
apoi a apărut comparația, și implicit Judecata, care au dus, în cele 
din urmă, la selecția sufletelor superioare, a celor mai buni, dar nu 
în ideea separării, adică a înlăturării pietrei brute. Nu, căci și aceea 
va fi aruncată în marea grămadă și folosită la pavarea drumului pe 
care tot noi îl folosim, ci, mai degrabă, în ideea că, pentru a deveni 
măreț, șlefuit, pentru a fi scânteie, trebuie să fii alături de om, și nu 
deasupra lui.

Marele nostru Eminescu spunea că „Sămânța din care a răsărit 
acest popor e nobilă și poporul nu va pieri decât atunci când românii 
vor uita noblețea seminției lor”. Acest lucru ar fi imposibil de realizat, 
pentru că noi, românii, avem o tradiție, o obârșie, care ne conturează 
rațiunea de a fi și de a trăi, dintr-un stadiu al omenirii anterior celui 
prezent, și care leagă Adevărul divin al Dumnezeului transcendent 
de Om, dar și invers. Se spune că tot ceea ce face individul afectează 
comunitatea, tot ceea ce face o specie afectează o alta, și, în cele din 
urmă, Lumea. În goana sa după mai mult, omul, încercând să fie 
asemenea idolilor lui, a uitat, poate, că fiecare este Unic, realizând 
că orice ar face, nu atenuează decât temporar acea nemulțumire 
profundă. De aceea spuneam că ar trebui să fim alături de oameni, 
nu deasupra lor. Noi nu dărâmăm, noi construim Templul Ideal al 
Umanității. Altfel, avem cum să lucrăm la zidirea noastră în acest 
Univers al Dumnezeului transcendental, numit și Mare Arhitect al 
Universului de către mulți dintre noi, în care cel mai important este 
Ființa din noi.

Din păcate, lumea de azi nu mai este lumea celor care au făcut 
totul pentru Țară. Cei de astăzi, de tineri încă, își văd de interesul 
lor, și doar al lor. Datoria noastră, a celor care am trecut deja prin 
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tinerețe și am învățat de la cei mai bătrâni decât noi, pentru că asta 
înseamnă tradiția, să duci mai departe învățăturile, să nu repeți 
greșelile trecutului și, mai ales, să știi să asculți, este, așa cum spun 
călugării de pe Sfântul Munte, să dăm ascultare.

Armonie.


