Duhul Neamului şi Unirea
Unirea e un tot unitar-Mihai Viteazu-Al.I.Cuza-Basarabia-Bucovina-Ardealul, 1
Decembrie 1918.
Reîntregirea Daciei străbune, moment de referinŃă, Mihai Vodă Viteazul, 1600-1601.
Supranumit de austrieci şi unguri Malus Dacus, Dacul cel Rău. De ce, rău? Simplu,
pentru că a rupt lanŃurile austriece şi ungureşti şi a realizat, unirea principatelor
româneşti, Ardealul, Moldova şi łara Românească. Prin acest supranume, coloniştii
unguri, fără să vrea, au recunoscut descendenŃa, rădăcinile dacice adânci, multimilenare,
ale lui Mihai Vodă Viteazul. Reîntregirea Daciei a continuat cu Unirea Moldovei şi a
łării Româneşti, 1859 şi s-a finalizat cu Unirea Ardealului, la 1 Decembrei 1918, prin
constituirea statului naŃional unitar român. În toate aceste etape întregitoare de Ńară a fost
în acŃiune duhul neamului, aşa că la orice dată aniversară e bine să avem în vedere toate
aceste etape, ca un tot unitar, inclusiv următoarea etapă, integrarea Basarabiei, cu Insula
Şerpilor, a nordului Bucovinei şi a łinutului HerŃa în graniŃele eminesciene ale Daciei, în
graniŃele României. Să nu-i uităm nici pe românii din nordul Maramureşului, ei sunt pe
pământul moşilor şi strămoşilor noştri. Sperăm să evidenŃiem partea tainică, nevăzută,
spiritul neamului dac, cu toŃi moşii şi strămoşii noştri. Sunt aici, acum şi mereu în sufletul
nostru şi a celor ce vin după noi, într-o desfăşurarea energetică perenă. Depinde de noi să
ne încadrăm în această mare oştire a Daciei Eterne, să ne reluăm dreptul firesc de a fi
stăpâni deplini la noi în Ńară. Oştirea este una, deci şi problemele noastre sunt în unitate
fiinŃială: înalŃi parametri pe plan intelectual, prosperitate, Reîntregirea României.
Acestea toate alcătuiesc fiinŃa neamului românesc, starea noastră de sănătate Stăpâni
deplini pe pământul strămoşesc, pe bogăŃiile solului şi subsolului. Întreg pământul
înstrăinat trebuie naŃionalizat Despăgubiri, la preŃul de cumpărare din data cumpărări.
PreŃ mic pentru o bogăŃie uriaşă. Deci poate fi plătit făr nici o dificultate.
CredinŃa noastră multimilenară de a trăi nesubjugaŃi pe pământul nostru strămoşeşc ne-a
menŃinut în istorie până azi şi ne va menŃine pentru totdeauna.
Sistemul spiritual activat prin intrarea noastră a celor din viaŃa aceasta, în rândurile
acestei oştiri a moşilor şi strămoşilor noştri ne solidarizează în cuget şi simŃiri, ceea ce
înseamnă totodată intrarea lor, dinamică, în această viaŃă. Ei sunt vii, cu deplina lor
personalitate, aici, în sufletul nostru, în inima noastră. Împreună, dealungul generaŃiilor,
am fost forŃa de care s-au dispersat toŃi potrivnicii românilor. Încheiem cu câteva rânduri,
pentru a evidenŃia duhul neamului şi totodată duhul marilor iubitori de neam şi
capacitatea uriaşă a acestui duh de a învinge orice împotrivire. Dacă este menŃinut mereu
activ, nu pierde nici o şansă de a învinge, de a fructifica oportunităŃile, chiar în faŃa unor
ameninŃări armate. Unirea românilor într-un singur stat a traversat astfel de ameninŃări.
Alba Iulia 1 Decembrei 1918. PrezenŃi, peste 100.000 de români ardeleni şi 1228 de
delegaŃi, aleşi prin vot de românii din întreaga Transilvanie.
După Ziua Unirii- Alba Iulia 1 Decembrie 1918, tot în Decembrie 1918, pe Câmpia
Turzii, are loc un parastas la mormântul lui Mihai Vodă Viteazul, Unificatorul celor trei
mari principate, łara Românească, Transilvania şi Moldova.. Au participat peste 10.000
de români. L-au simŃit în sufletul lor, generaŃii după generaŃii, l-au simŃit în sufletul lor
românii ardeleni participanŃi la Unirea de la Alba Iulia. Mihai Vodă Viteazul voivoda
spiritual Unirea de la Alba Iulia, unde însuşi ctitorise Catedrala Unirii. Voivodează şi azi
cu aureola de martir şi sfânt al naŃiunii române, el, Dacul! Au împlinit, românaşii noştri
Unirea, apoi s-au adunat la mormântul său, spre cucernică mulŃumire. Au mers la Mihai

Vodă Viteazul să-i mulŃumească. Oştenii Măriei Sale, alături de oştenii din sufletul lor.
Împreună, o singură fiinŃă. Duhul Neamului! Era prezent şi Baba Novac, generalul lui
Mihai Vodă Viteazul, ars de viu la Cluj- Napoca. Erau de faŃă voivozii jertfelnici pentru
neam , erau prezeni Horea din Albac, Avram Iancu, Mihail Eminescu şi toŃi ceilalŃi din
sufletul nostru.
Şi capul Domnitorului Mihai Vodă Viteazul ajunse la Mânăstirea Dealu, de lângă Cetatea
Voivodală Târgovişte, potir de lumină lină, iar sângele şi trupul său au rămas în Câmpia
Turzii, pecetluind Unirea, dintr-o parte şi alta a CarpaŃilor, de la Tisa până la Nistru, prin
jertfa sa martirică. Şi aşa este şi aşa va fi, precum a pohtit inima sa iubitoare de neam.
MulŃumim IPSP Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului, pentru ctitoria Mânăstirii Mihai Vodă Viteazul, de lângă Mormântul
Unificatorului şi tuturor acelora care au contribuit la înălŃarea acestui sfânt edificiu. Toate
au un rost tainic, mântuitor.
Un singur duh, al neamului, al nostru şi al celor din sufletul nostru.
Dar , pentru a fi aşa, trebuie să ştim câte ceva despre aceşti unificatori, spiritul lor să
tresară în sufletul nostru şi noi să tresărim, bucurându-e de întâlnire. Să-i pomenim şi la
parastase Altă cale nu-i. Într-un articol, întitulat Parastasele Unirii s-a propus spre
pomenire numele a 400 de unionişti, din Basarabia, Bucovina şi Ardeal, dar şi din anii de
dinainte, al unor înaintaşi care n-au mai ajuns la Alba Iulia, dar au fost de faŃă, din
sufletul celor ce au participat la finalizarea unirii. Ei sunt prezenŃi şi acum. Şi lista poate
fi completată. Ce ştim despre mulŃi dintre ei? Nimic, sau aproape nimic. Au avut o
activitate unificatoare în condiŃii cu mult cu mult mai grele decât în cele în care suntem
noi astăzi. CărŃile despre ei se găsesc în orice bibliotecă, inclusiv în cele comunale. Ziua
de 1 Decembrie 1918 ne duce spre ele. Se citeasc cu răsuflarea tăiată. Sunt captivante.
Fără a cunoaşte activitatea unionistă nu avem cum să activăm prezenŃa lor în sufletul
nostru şi nici pe noi nu ne putem trezi, din letargie, din neputinŃe, nu avem statura
sufletească de biruitori, în viaŃa noastră de toate zilele.
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