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Identitatea națională se păstează prin cultură, cultura fiind ogorul unde 
cresc florile unui neam.

Astăzi, cultura română este supusă efectului globalizării și, în loc să fie în 
progres, mai mult asimilează curente și idei din exterior.

Am putea afirma că avem de-a face cu o agresiune culturală externă care, 
nu întotdeauna, este și de calitate și nu promovează idei de o înaltă ținută 
morală.

Se pune însă întrebarea: până unde o cultură poate primi și elemente din 
exteriorul său?

Dacă nu vom reactiva izvoarele culturii românești, riscăm să devenim doar 
o populație care trăiește într-o regiune din sud-estul Europei.

Marile bătălii nu s-au dat pe câmpurile de luptă, ci în conștiința unui om 
și a unei națiuni.

Astăzi, suntem obișnuiți să analizăm mai mult efectele și acțiunile militare 
ale unor state împotriva altora, neglijând faptul că bătăliile din spațiul cultural, 
de multe ori, au, pe termen mediu și lung, efecte devastatoare asupra unei nații, 
efecte mai mari decât ale unei însângerate bătălii.

Va domina lumea cine va câștiga marea bătălie culturală.
Ea nu ia prizonieri, ci domină conștiințe.
Efectele unor asemenea bătălii se pot vedea și azi; sunt țări și popoare care 

sunt acum un deșert cultural.
Cultura este mintea unui neam.
Avem, ca nație, atâta minte câtă cultură avem.
În spațiul mental al unui neam se plămădește viitorul lui.
În cultură se ascund marile taine ale unui neam.
Taina neamului nostru este sfântă deoarece creștinismul a sfințit mintea și 

cultura neamului nostru.
* Cuvântare susţinută de Ziua Culturii Naţionale - 15 ianuarie 2015, la Academia Română, filiala 

Timişoara
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O parte din taina lumii este tezaurizată în cultura noastră românească.
Avem datoria morală de a păstra acest tezaur pentru că face parte din teza-

urul universal al omenirii.
Cultura română este și ea o stea din constelația culturii universale.
S-a studiat până azi prea puțin despre influența culturii care s-a plămădit 

pe pământul nostru, asupra altor culturi vecine.
Aici a fost un izvor de cultură care s-a revărsat ca un râu peste spațiul 

european.
Oare, în zadar au încărunțit munții noștri?!
Înainte de a scrie, strămoșii noștri și-au zidit munții și i-au zidit pentru 

veșnicie.
Memoria munților păstrează o parte din taina poporului nostru român.
Dimensiunea culturii române are o amplitudine cosmică și aceasta a dove-

dit-o însuși țăranul român. 
El și-a construit casă cu pridvor, de unde, niciodată, nu s-a exclus din uni-

versul astral, nu s-a exclus din comuniunea Luceafărului sau a Carului Mare.
Țăranul român și-a construit pe bolta cerului un car din stele.
El a fost permanent în dialog cu Lumina din univers.
El întreba stelele când să pună plugul în brazdă și când să arunce viața sub 

brazdă.
Prin brațul țăranului român, Dumnezeu Și-a continuat actul de creație și a 

revărsat pe mai departe darul vieții.
Din pridvorul casei sale, românul n-a dialogat doar cu astrele, ci și cu Cel 

Care le-a semănat pe albastrul ogor al cerului.
Dumnezeu seamănă stele în cer, iar pe pământ l-a lăsat pe om, în locul Lui, 

să semene bobul de grâu.
Eminescu merge pe urmele înaintașilor săi și continuă acest dialog cu astrele 

din albastrul infinit al cerului.
Pentru el, Luceafărul este blând, este personajul astral cu care poartă un 

dialog ca între doi vecini și astfel îl integrează pe român în universalitate.
Cultura română nu este un adaos la cultura universală, ci este parte inte-

grantă, păstrând în ea marile adevăruri: de unde am venit și spre ce spații 
siderale ne îndreptăm.

Azi ne întrebăm: Încotro, cultură? Vrei să te stingi?!
Suntem noi, cei de azi, groparii luminii neamului nostru?!
Să nu fie!
Cultura s-a plămădit pe altarul vieții. Cei ce iubesc cultura, iubesc viața.
Românul se întrista când plângeau stelele, el le cheama la nunta sa. La 

nunta românului luau parte și stelele: „Că la nunta mea a căzut o stea”.
Iată în ce comuniune cosmică trăia românul odinioară!
Nunta românului era o nuntă cu stele.



15Cultura- candela neamului

Casa românului era împodobită cu stele, cununa casei românului era împle-
tită din stele și tot ele îi arătau cărarea spre Creator.

Cărarea către Adevăr este presărată cu stele.
Până mai ieri, veneau stelele la noi, iar azi, dorim să ajungem la ele și 

constatăm că nu-i cu putință, pentru că s-au înstrăinat de noi.
O cultură fără luceferi se afundă în adânc și așa se trage cortina ultimului 

act din ființa unui neam.
Toți cei ce astăzi suntem chemați la lucrarea minții neamului, avem sacra 

datorie de a face tot ce ne stă în putință ca o picătură din sudoarea minții noastre 
s-o punem în candela culturii, ca aceasta să rămână întru dăinuirea neamului 
nostru românesc.


