
9

PREDOSLOVIE

„Că a căuta şi a culege multe cu amănuntul, şi a vorbi des-
pre toate, este de datoria celui care scrie istoria” (2 Macabei 2, 
31), spune cronicarul Macabeilor, al martirilor rezistenţei ve-
chilor iudei în faţa tiraniei păgânești. De această datorie sfântă 
de a ne cunoaște istoria alcătuirii și devenirii noastre naţionale, 
de a ne cunoaște ctitorii, vitejiile și jertfele lor, de a ne inspira 
din pildele de rezistenţă autentică în „legea părintească” și în 
conștiinţa de neam, precum și de a ne cunoaște propria memo-
rie colectivă între timp erodată de virusuri ideologice și feno-
mene de agravată deculturalizare, s-a achitat cu brio tânărul și 
energicul istoric Mircea-Gheorghe Abrudan în cartea de faţă. 

Având o tematică actuală, cercetătorul clujean privește 
Ortodoxia ca o piatră unghiulară în istoria veche și contempo-
rană a poporului nostru, redescoperind continuităţile, preface-
rile și suprapunerile dintre istoriile marilor, dar și mai micilor 
oameni de dincolo și dincoace de Carpaţi, care au dus o viaţă 
închinată unui bine mai mare și mai cuprinzător decât cel al 
propriei bunăstări. Volumul, așadar, cuprinde evocări ale ma-
rilor voievozi români, ca Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu, 
Constantin Brâncoveanu, care au lucrat cu deplină conștiinţă 
a solidarităţii de credinţă și de neam cu românii din Ardeal, 
precum și evocări de mari ierarhi, ca Sfi nţii Antim Ivireanul 
sau Andrei Șaguna, căruia, în mod fi resc, autorul îi dedică un 
întreg capitol, incursiuni în evenimente fundamentale pentru 
patria noastră, cum ar fi  revoluţia pașoptistă, Marele Război și 
Unirile prin care ne-am reîntregit, pentru moment, ţara. Dar 
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istoria aceasta se scurge până în prezent la noi, căci autorul 
ne împărtășește numeroase evenimente și mărturii din spiri-
tualitatea teologică trăită în zilele noastre, precum și impresi-
ile culese de domnia sa în peregrinările sale prin comunităţile 
creștin-ortodoxe din Diaspora românească. 

Un cronicar al vremurilor noastre, având o îndoită răspun-
dere atât faţă de „adevărul lucrurilor”, cât și faţă de memoria 
colectivă a unui popor care a avut – și ar fi  vital să nu și le piar-
dă... – visurile, dorurile și năzuinţele sale de eliberare și afi rma-
re a traiului și crezului său. Dincolo de valoarea sa intrinsecă, 
volumul acesta de vieţi și istorii întrepătrunse (iar nu paralele), 
este binevenit și pentru că se înscrie într-un curent istoriogra-
fi c onest, care caută să se dezbare și de mitizarea începuturilor 
istoriei naţionale – totuși inerentă fondatorilor statului și cul-
turii românești contemporane epocii și fără a fi  echivalentă cu 
mistifi carea, cum atrage atenţia Mircea-Gheorghe Abrudan –, 
dar și de curentul coroziv și nociv al demitizării, care suferă 
de grave carenţe deontologice. În acest sens, reprezentativ este 
studiul despre cultul lui Mihai Viteazu în Transilvania, dom-
nitorul fi ind prezentat ca fi gură fondatoare a românităţii (pre)
moderne, cu atât mai mult cu cât din voievod un cunoscut is-
toric popularizator făcuse din el un model de falsă mitologie 
naţională. Marea noastră problemă, însă, este că „asistăm, din 
nefericire, la o veritabilă depreciere și chiar evacuare a istoriei 
naţionale din discursul public și, mai grav, din sistemul școlar 
de stat, deoarece orele de istorie s-au împuţinat, iar manuale-
le alternative trec cu vedere (asta dacă nu înfi erează sau po-
negresc) personalităţile panteonului românesc.” (pp. 19-20). 
Așadar, nu doar prin opere comercializate cu mare sârguinţă, 
ci și prin politici educaţionale, ne afl ăm într-un punct critic în 
care ne ștergem istoria sau o modifi căm în așa fel încât să nu 
mai știm de unde venim, ce străbuni am avut, ce fel de patrie 
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au plămădit și din ce credinţă s-au adăpat. În această privinţă, 
miza unor astfel de scrieri ca cea de faţă nu mai e doar una 
cultural-academică, ci ea ţine și de menţinerea unei conștiinţe 
naţionale, dar și bisericești. 

Suntem în astfel de vremuri în care trebuie să înţelegem 
că nici patria, nici Biserica, nu există inerţial, ca fi ind de la sine 
înţelese. Niciodată nu a fost astfel. Atât patria, cât și „bunăs-
tarea sfi ntelor lui Dumnezeu biserici”, s-au făcut cu multă, 
multă rugăciune, trudă, luptă, sacrifi ciu. Și se vor menţine 
doar dacă și noi punem umărul la crucea ridicată odinioară 
de înaintașii noștri. Cu mare bucurie încurajez pe Mircea-
Gheorghe Abrudan să continuie lucrarea sa de credincios cro-
nicar al Bisericii și neamului, precum și al adevărului. 
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