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ARTHOS este un proiect firesc prin care activitatea misionară desfăşurată la Biserica Studenților din Campusul 
Universitar Hasdeu, din Cluj-Napoca, primeşte o nouă dimensiune a exprimării, un nou mijloc de comuniune şi 
de comunicare. Echipa redacţională este alcătuită, în general, din simpli mireni, care, sub binecuvântare, lucrează 
pentru a pune în lumina tiparului cuvinte duhovniceşti tot mai puţin actualizate în discuţiile şi polemicile zilnice. De 
asemenea, fotografiile, desenele şi picturile originale reprezintă şi ele o cale de a atinge cu valori perene schimbă-
torul imaginar comun.  

Revista ARTHOS este un tânăr proiect duhovnicesc care are nevoie de mari ocrotitori care să acopere lipsurile noastre. 
Pe Drumul Crucii e nevoie de rugăciune, iar pentru paginile revistei ridicăm gândurile noastre în primul rând către Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cel care izvorăşte curaj în inimile noastre. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este 
apărător şi scut al revistei ARTHOS, având credinţa că fără acest sfânt nu s-ar fi închegat voinţa comună a celor din 
redacţie. Sfântului Dimitrie i se adaugă cei doi sfinţi ocrotitori ai Bisericii Studenţilor din Campusul Universitar Hasdeu: 
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan şi Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, cărora ne rugăm să îşi reverse 
ocrotirea şi asupra redacţiei. Comunitatea din Hasdeu are evlavie mare la Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor 
Efrem cel Nou, „Sfântul Fulger”, cel care este grabnic ajutător al rugăminţilor fierbinţi. Suflul evlaviei şi lucrările 
minunate ale Sfântului Efrem cel Nou pătrund şi în paginile revistei. De asemenea, Părintele Arsenie Boca ne este izvor 
de înţelepciune şi reper duhovnicesc, iar porţi înspre jurnalismul ortodox ne sunt deschise de Părintele Serafim Rose şi 
Părintele Marcu Manolis.

 Ocrotirea Maicii Domnului e cea care le întregeşte pe toate, acoperindu-ne cu multă dragoste, răbdare şi înţelegere.
 

Revista ARTHOS apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei Andreicuţ, 
Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului. 
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EDITORIAL

Cuvântul – 
de la binecuvântare la blestem

Text: Bogdan Herțeg
Foto: Dragoș Ludușan

Scrisul, cititul și vorbitul dau mărturii des-
pre starea sufletului. De aceea oamenii 
duhovnicești văd în cuvintele folosite 

acum cuvintele sufletelor timpurilor din urmă. 
 
Cât aş vrea ca vorbele mele să fie scrise, cât 
aş vrea să fie săpate pe aramă. Să fie săpate 
pe veci, cu un condei de fier şi de plumb, într-o 
stâncă!  (Iov 19: 23-24). Cuvintele lui Iov arată ne-
voia omului de a-și marca vorbele strâns legate 
de sufletul său. Acum însă individul tipărește și 
postează numeroase cuvinte străine de el, fiind 
străin de sine însuși, alienat de firescul său. În 
fapt, nevoia fundamentală a omului este de a fi 
părtaș la zidirea lumii. Dar, rupt de înțelegerea 
divină, omul nu reușește decât să-și scrijelească 
înțelegerea pe suprafețele lucrurilor. Rămâne 
departe de înțelegerile scrise în inimile lucrurilor 
și ale ființelor zidite, și chiar de cele scrise în ini-
ma lui. De altfel, întreabă Dumnezeu: Cunoşti tu 
legile cerului şi poţi tu să faci să fie pe pământ 
ceea ce este scris în ele? (Iov 38: 33); iar Sfân-
tul Apostol Pavel vorbește de cartea interioară a 
omului în care îi este înscrisă moralitatea: când 
păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, 
aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi lege, ceea 
ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin măr-
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turia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi apără (Romani 2: 14-15). Din păcate, scriem 
în afara noastră fără a ști ce este scris în noi. 

Scrisul actual, mai ales cel sub anonimatul Internetului, are standarde și finalități atât de scăzute, încât este la 
îndemâna fiecăruia. Scrisul nu mai reprezintă o strădanie, nu mai presupune o etică și un aparat critic, nu mai 
presupune descoperiri, revelații. Mult s’a străduit Ecclesiastul să descopere cuvintele dorului, scrisul săgetător, 
cuvintele adevărului. Cuvintele înţelepţilor sunt ca ţepuşele şi ca nişte cuie bine bătute, dăruite din îmbel-
şugarea unui singur Păstor (Ecclesisastul 12: 10-11). Acum se scrie nesfârșit, fiind folosite cuvinte nedăruite 
de Păstor, cuvinte nedorite, nepotrivite, care nu au zbor drept, cuvinte mincinoase și care nu pot mâna și ține 
firea. Nenumăratele cărți și bloguri par acum o bogăție culturală și socială. În fapt, prea multe devin un mod de 
manifestare a unui dezechilibru ființial. Cărți fără substanță, știri de-a valma, amestecate, alarmiste, forumuri 
cu polemici acide, mode depersonalizatoare și isterii colective, discuții urâte în comentarii pe site-uri, rețele 
de socializare, toate împărtășesc aceleași patimi și toate cer de la om aceeași plată pentru dulceața lor: timpul 
irosit. Viețile se pierd prin risipirea timpului, o risipire care ne îmbolnăvește.

Cu cât scriem orbește, cu atât orbim, cu cât vorbim fără să ne auzim, cu atât muțim. Zaharia scapă de muțenia 
dată de necredință mergând după cuvântul îngerului care i-a spus că va avea un fiu pe nume Ioan: Şi cerând o 
tăbliţă, el a scris, zicând: Ioan este numele lui. Şi toţi s-au mirat. Şi îndată i s-a deschis gura şi limba şi vorbea, 
binecuvântând pe Dumnezeu. (Luca 1: 63-64). Astfel, mărturisirea revelației ne scapă de muțenie și ne duce 
dinspre cuvântare înspre binecuvântare. Omul trebuie să aibă adevărul și apoi să-l scrie și să-l spună, nu să scrie 
și să spună fără a avea adevărul. Noi ne folosim de vorbire și scris doar pentru că ele există. Scriem prea mult 
din orbire și vorbim prea mult din muțenie, fără să gândim că Mântuitorul a vindecat orbi și muți, iar vindecarea 
aceasta ne este încă lăsată.

Dacă scrisul înțelept e atât de greu de obținut, de ce nu ar fi și cititul înțelept tot la fel de rar? Nu întâmplător 
se răspândește analfabetismul funcțional – manifestat la persoanele care știu să citească, recunosc cuvintele, 
dar nu înțeleg sensul textului. Sunt atât de multe cărți publicate încât s-ar putea scrie o carte doar din titlurile 
celorlalte. Ironic este că se scrie tot mai mult în contextul în care tot mai mulți copii nu citesc sau nu înțeleg ce 
citesc. Vorbim atât de mult și ne rugăm atât de puțin. A slăbit mult firea omului.

Totuși, în mulțimea de texte ce înnegresc paginile cărților și ale ecranelor se pot zări cuvinte-scântei care amin-
tesc sufletului despre cele ale duhului. Atunci omul alege liber ce face cu aceste semne. Duhul să nu-l stingeţi 
(I Tesaloniceni 5: 19) e îndemnul Sfântului Apostol Pavel. Chiar dacă în masa de cuvinte întunecate și mândre 
există doar o frântură de cuvânt luminos și smerit, Dumnezeu va da timp cuvântului înțelept să strălucească în 
sufletul doritor – Trestia frântă nu o va zdrobi şi feştila ce fumegă nu o va stinge (Isaia 42: 3). Iar acest cuvânt 
strălucește mai mult decât lumina, căci strălucirea lui e veșnică, necurmată de noapte. Înțelepciunea este o 
cunoaștere ce ființează dincolo de uman, într-o ardere vie, netrecătoare. Ea este mai frumoasă decât soarele 
şi decât toată orânduirea stelelor; dacă o pui alături cu lumina, înţelepciunea o întrece. Fiindcă după lumină 
urmează noaptea, pe când înţelepciunea rămâne nebiruită în faţa răutăţii  (Solomon 7: 29, 30).
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Sfântul 
Antim Ivireanul – 

Mitropolitul creator al 
limbajului bisericesc 

românesc
Text: Lavinia-Teodora Sabou

Pictură: Veronica Țața
Foto: surse de pe inernetCurentul slavon a marcat o formă 

generală de comunicare şi de slujire 
în cancelariile şi în bisericile din ţările 
române, până în secolul al XVII-lea; 
acesta, dar şi influenţa grecească 
resimţită la curţile Cantacuzinilor 
şi ale Brâncovenilor țineau în loc 
dezvoltarea unui limbaj bisericesc 
autentic românesc, consecinţele 
fiind vizibile mai cu seamă în viaţa 
duhovnicească secătuită şi lipsită 
de roade a poporului. Dacă Ţara 
Moldovei l-a avut pe Mitropolitul 
Dosoftei drept creatorul limbajului 
bisericesc în limba română, în Ţara 
Românească, cel care a luptat pentru 
aceeaşi cauză, tipărind cărţi de cult în 
limba română şi traducând din limba 
greacă titluri importante pentru 
cultura acelor timpuri, a fost Sfântul 
Antim Ivireanul.

În contextul cultural actual, importanţa unor asemenea 
fapte poate fi foarte uşor trecută cu vederea, această 
capcană datorându-se, cu siguranţă, diferenţei de 

percepţie în privinţa accesului la limba maternă sau la 
cărţile tipărite şi traducerile de carte. În zilele noastre, 
a nu avea acces la slujirea bisericească în propria limbă 
pare de neconceput, cel puţin pe teritoriul românesc. Pe 
de altă parte, oamenii aflaţi în diaspora care nu dispun 
de o comunitate ortodoxă românească în apropiere şi 
participă la slujirea liturgică a altor Biserici Ortodoxe (fie 
ele greceşti, ruseşti, sârbeşti etc.) ar putea empatiza cu 
credincioşii vremurilor în care slavona constituia limba 
de cult în Biserică. Această asemănare este valabilă doar 
pe jumătate, căci, în general, comunităţile bisericeşti 
din diaspora slujesc adesea şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională sau în limba ţării care găzduieşte imigranţii. 
Totodată, căile de comunicare a traducerilor de carte 
ortodoxă sunt, astăzi, mai extinse ca niciodată, aşa încât 
valoarea unei cărţi din vremea Sfântului Antim, traduse şi 
tipărite în româneşte, este mai greu de măsurat. 
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Omul potrivit la locul potrivit
Considerat, alături de Coresi, drept cel mai important 
tipograf al culturii româneşti medievale, Sfântul Ierarh 
Antim Ivireanul înfăţişează imaginea clasică a cărtura-
rului. Georgian de origine (din Iviria), căzut în robie din 
tinereţe, unde se presupune că a învăţat greaca veche 
şi cea nouă, turca şi poate chiar şi araba, tânărul Andrei 
este răscumpărat prin mijlocirea Patriarhului Dositei 
al Ierusalimului, care se afla la Constantinopol şi avea 
nevoie de cineva care să traducă din limba georgiană 
în cea grecească. Pe lângă caracterul poliglot, acesta 
avea o multitudine de talente, stăpânind arta caligrafiei, 
a sculpturii, a desenului, a broderiei (Părintele Dinu Flo-
rin Lucian, „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul – per-
sonalitate de seamă în viaţa tipografiilor bisericeşti”). 
Se pare că acelaşi patriarh l-ar fi recomandat Sfântului 
Constantin Brâncoveanu, ca pe un om care se remarca-
se deja prin râvna şi capacităţile sale creatoare, atât de 
necesare pentru revigorarea culturii româneşti pe care 
domnitorul Ţării Româneşti şi-o dorea. 

Cu toate acestea, Sfântul Antim, deja călugăr şi poate 
chiar ieromonah, ar fi ajuns mai întâi la Iaşi. Aici exista 
deja din 1680 tipografia grecească a Mănăstirii Cetăţu-
ia, în cadrul căreia a început să lucreze, sub oblăduirea 
Ieromonahului Mitrofan, cel care avea să tipărească 
Biblia de la Bucureşti din 1688. În această perioadă, Pă-
rintele Antim s-ar fi întâlnit şi cu Mitropolitul Dosoftei 
al Moldovei, a cărui operă culturală axată pe „români-
zarea cultului în Biserica Moldovei” l-ar fi insuflat şi „va 
fi fost şi el câştigat pentru această luptă pe care o va 
desfăşura în Ţara Românească”. Prin urmare, în 1694, 
Sfântul Antim avea să tipărească o Psaltire după mo-
delul cărţii lui Dosoftei, din 1680, cu puţine modificări 
(Părintele Dinu Florin Lucian, loc. cit.). De asemenea, 
raţionamentele pe care Sfântul Antim le aduce în pre-
faţa Evhologhionului  (tipărit la Râmnic în 1706) pentru 
a justifica slujirea Liturghiei în limba română exprimă o 
cauză comună cu a Mitropolitului Dosoftei, aceea de a 
sluji Bisericii Ortodoxe Române printr-o lucrare începu-
tă de diaconul Coresi, cel care a favorizat apariţia limbii 
literare române, prin Catehismul din 1559/1560 şi Te-

traevanghelul  (1561). Tot în această perioadă se presu-
pune că Sfântul Antim ar fi învăţat româna şi slavona.

Activitatea tipografică și lupta pentru intro-
ducerea și folosirea limbii române în noile 
tipărituri
La Bucureşti, acesta şi-a început activitatea la „Tipografia 
Domnească”, unde a tipărit cinci cărţi în cinci ani, prima 
fiind Învăţăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său 
Leon, în traducere grecească (1691). Mutat ca egumen la 
Mănăstirea Snagov, între anii 1694-1701, construieşte cea 
mai mare parte a utilajului și lucrează la turnarea literelor, 
pentru a înfiinţa o nouă tipografie. Astfel ies de sub teas-
curi şapte cărţi în limba greacă, patru româneşti, una în 
slavonă, una greco-romană şi una greco-arabă, prima de 
acest fel. Pentru a stopa pericolul unei prea mari influen-
ţe greceşti, desfăşurate la curtea domnească, Antim Ivi-
reanul supraveghează, la începutul anului 1700, tipărirea 
la Snagov, de către Gheorghe Radovici, în limba română, 
a Învăţăturilor creştineşti foarte de folos acum întâi scoa-
se de pre limba grecească pre limba românească. Aceas-
tă carte a fost tradusă de acelaşi Ieromonah Filothei, care 
a tradus şi cunoscuta Floarea darurilor, tipărită în acelaşi 
loc, „de smeritul Ieromonah Antim Ivireanul” (Părintele 
Dinu Florin Lucian, loc. cit.). 

Ceaslov  tradus de Sfântul Antim Ivireanul.

SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL 
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Întors la Bucureşti în 1701, Sfântul Antim îşi reia activi-
tatea la tipografia mitropoliei, aceasta fiind „perioada 
unei rodnice activităţi tipografice şi artistice”, „peri-
oada în care a căpătat încrederea deplină a domnului, 
a curţii şi a tuturor învăţaţilor, greci mai ales, trăitori în 
preajma lui Constantin Brâncoveanu” (Antim Ivireanul, 
Opere, Ed. Gabriel Ştrempel, p. XIV), în această perioa-
dă tipărind alte cincisprezece cărţi. La 17 martie 1705, 
este hirotonit episcop al Râmnicului, loc în care şi-a 
luat utilajul tiparniţei de la Snagov. Luptând împotriva 
prozelitismului catolic şi înţelegând totodată pericolul 
pentru limba română al cărţilor greceşti tipărite până 
atunci, Episcopul Antim tipăreşte Liturghierul şi Mo-
litfelnicul pentru prima dată în limba română, în Ţara 
Românească, în 1706, după ce tipărise, în 1701, tot în 
limba română, Noul Testament. Mutând tipografia la 
Târgovişte, Sfântul Antim tipăreşte optsprezece cărţi, 
din cele unsprezece în limba română cea mai impor-

tantă fiind Capete de poruncă. În această carte ierar-
hul a punctat principalele îndatoriri ale preoţilor, pe 
care i-a găsit, în activitatea sa pastorală, drept lipsiţi 
de viaţă şi de cuvânt în lucrarea de slujire a lui Dum-
nezeu şi a oamenilor: „Ca între celelalte scârbe ce 
am, de mă rănesc la inimă, iaste aceasta cea mai grea 
de mă întristez şi mă mâhnesc mai mult, că văd între 
preoţii miei atâta prostie, atâta neînvăţătură şi atâta 
nedumireală, cât cunosc că nu puteţi face vreun ajuto-
riu sau vreun folos ticăloasei turme” (apud. Părintele 
Dinu Florin Lucian, loc. cit.).

De la Episcop al Ungrovlahiei la martir întru 
Hristos
În 1708, înainte de moartea sa, bătrânul Mitropolit Te-
odosie îşi impusese dorinţa ca scaunul său să-i fie în-
credinţat Episcopului Antim Ivireanul, aşa încât acesta 
devine mitropolit al Ungrovlahiei vreme de peste opt 
ani. În acest context, Sfântul Antim Ivireanul a avut 
o lucrare admirabilă în scopul păstrării autonomiei 
Bisericii Româneşti, datorită Patriarhul Constantino-
polului care acceptase, în decembrie 1709, ca toate 
lăcaşurile de cult de pe teritoriul „Ungrovlahiei şi 
Moldovlahiei” să treacă sub stăpânirea şi conducerea 
lui Hrisant Notara, Patriarhul Ierusalimului. Conside-
rând-o drept abatere canonică fără fundament, Mitro-
politul Antim îi scrie direct Patriarhului Ecumenic: 
„[...] Şi mai de râs este să zici că se găsesc în Ungro-
vlahia mănăstiri supuse patriarhului de Ierusalim sau 
altui patriarh [...] Fiindcă nici n-au fost vreodată, nici 
nu vor fi în Ungrovlahia mănăstiri supuse vreunui pa-
triarh dintr-o eparhie străină, ci toate acestea se află 
sub cârmuirea noastră. Într-însele, şi când săvârşim 
Jertfa cea fără de sânge numai noi şedem, în sfinţitul 
scaun, iar nu şi patriarhul din Ierusalim [...]” (apud. 
Părintele Dinu Florin Lucian, loc.cit.).

Dragostea pentru graiul şi teritoriul românesc nu au 
anihilat sau contrastat cu ipostaza sa de străin, pe 
care o sublinia în semnăturile sale („Antim Ivireanul”, 
„Antim, georgian de neam”, „Antim ieromonahul, tipo-
graful din Iviria”), ci dimpotrivă, au prilejuit o colabo-

Psaltirea, tipăritură veche din anul 1694.
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rare între patria sa adoptivă şi ţara natală, unde îl tri-
mite pe cel mai bun ucenic al său, Mihail Iştvanovici, 
pentru a duce tiparniţa, utilajele ce aveau să prileju-
iască înfiinţarea tipografiei de la Tbilisi (1709), care a 
funcţionat până în 1722 (Arhimandrit Mihail Stanciu, 
„Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, slujitor al Bise-
ricii prin cuvânt şi faptă”, manastireaantim.ro). 

Minunat este faptul că, în cei douăzeci şi şase de 
ani petrecuţi în Ţara Românească, Sfântul Antim 
avea să-şi identifice lucrarea de slujire a Domnului 
Hristos cu aspiraţiile ţării în slujba căreia şi-a jertfit 
toate puterile duhovniceşti şi culturale, luptând in-
clusiv împotriva dominaţiei otomane, parcursul său 
fiind încheiat prin moarte martirică, sub domnia lui 
Nicolae Mavrocordat, primul domnitor fanariot. Deși 
constrâns de Mavrocordat să fugă împreună de am-

buscada austriecilor despre care se zvonea, Sfântul 
Antim s-a întors din drum pentru a rămâne în mijlocul 
poporului căruia i-a slujit. Astfel și-a asumat răzbu-
narea ulterioară a domnitorului – trimiterea în exil pe 
Muntele Sinaiului, la Mănăstirea Sfintei Ecaterina –, 
şi martiriul suferit prin ucidere, în apropierea Adri-
anopolului, de către turcii care îl însoţeau pe drum.

Bibliografie: 
Părintele Dinu, Florin Lucian, „Sfântul Ierarh Martie Antim Ivi-
reanul – personalitate de seamă în viaţa tipografiilor bisericeşti”, 
www.protoieriailfovsud.ro;
Ivireanul, Antim, Opere, Editura Gabriel Ştrempel, p. XIV;
Arhimandrit Stanciu, Mihail, „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, 
slujitor al Bisericii prin cuvânt şi faptă”, manastireaantim.ro.

Antimis lucrat de Sfântul Antim Ivireanul.

SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL 
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Sunteți câștigătoarea premiului I la secțiunea pictură pe lemn a Concursului Național „Icoana Ortodo-
xă - lumina credinței” – ediția a V-a, 2016, organizat de Patriarhia Română. Este o performanță în spatele 
căreia stau, așa cum se poate vedea din lucrări, pe lângă îndemânare și talent artistic, și numeroase 
cunoștințe teologice, istorice și culturale, multă muncă de documentare.
Având la dispoziție doar două luni și jumătate între lansarea temei și termenul fixat pentru înaintarea lucrărilor, am 
încercat să-mi chivernisesc cât se poate de bine acest interval de timp. Sigur că pentru bibliografie, cercetare, „incuba-
rea” ideilor și sistematizarea informațiilor, conceperea lucrărilor și executarea lor efectivă prin filtrul personal necesită 
o perioadă mai generoasă de timp. Poate tocmai aceasta a constituit reala provocare! Mi-am făcut o rânduială, cu un 
program de rugăciune, am stat mai departe de lumea dezlănțuită ca să pot să mă cufund în bibliografia ce o aveam de 
studiat și pe care mi-am procurat-o cu ajutorul prietenilor într-un timp record. 

O smerită viziune iconică asupra 
vieții și activității 

Sfântului Antim Ivireanul
Interviu apărut în revista Renașterea  nr. 6-7 (314-315) a. c.,

realizat de Părintele Florin-Cătălin Ghiț

Pictură: Maria-Corina Negreanu
Foto: surse de pe internet

Biserica Ortodoxă Română îl omagiază în anul 2016 pe Sfântul Antim 
Ivireanul. În ciuda contribuțiilor sale remarcabile la revigorarea vieții 
duhovnicești, pentru mulți dintre creștini numele acestui mare sfânt și 
martir nu spune prea multe. Totodată, nu putem cuprinde complexitatea 
și valoarea sfântului de origine georgiană fără o cunoaștere în profun-
zime a tuturor aspectelor ce-i definesc viața. O persoană potrivită să 
vorbească despre acest mare ierarh al României din secolul al XVIII-lea 
este pictorul iconar Maria-Corina Negreanu, cea care a câștigat cu in-
terpretarea personală a icoanei Sfântului Antim Ivireanul Premiu I la 
secțiunea Pictură pe lemn (tempera, stil brâncovenesc) a Concursului 
Național „Icoana Ortodoxă – lumina credinței” – ediția a V-a, din 2016.
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Sfântul Antim Ivireanul nu este un simplu sfânt cu o istorie de sinaxar simplistă și liniară. Pentru a-i pătrunde duhul, 
ca apoi să-i poată fi pictată icoana, este necesară o pregătire prealabilă de apropiere și o cercetare biografică de con-
text istoric, social, politic, cultural etc. și de operă cât mai amănunțite. Am exclus din start varianta „confortabilă” a 
executării unei simple copii mai îmbunătățite sau mai schimbate pe alocuri („prin părțile neesențiale”) a unei icoane 
vechi sau după un model de reprezentare oarecum previzibil, stereotip. 

Intrasem la un moment dat în panică, un fel de blocaj. Apăreau fie date contradictorii, goluri biografice, relatări, dar 
mai ales interpretări istorice și critice, care se băteau cap în cap. De pildă, acuzații grave de implicare și complicitate 
politică a Sfântului Antim în episodul războiului ruso-turc de la Stănilești și complot meschin împotriva domnitorului 
Constantin Brâncoveanu; sau în episodul de la Giurgiu cu Nicolae Mavrocordat. Dintre istorici, Nicolae Iorga lasă să se 
înțeleagă că Sfântul Antim Ivireanul ar fi fost indiferent, ba chiar suspectat că s-ar fi bucurat de ce pățise domnitorul 
român și familia acestuia, și că și-ar fi văzut bine merçi  de treburile tipografice, în vreme ce la Constantinopol avea loc 
oripilanta ucidere a Brâncovenilor. Atârnă enorm în ce cheie interpretezi istoria... Dar ce putea face un biet mitropolit 
din Ungrovlahia, luat și el în colimatorul sultanului și al fanarioților greci, pe care Antim Ivireanul îi cunoștea atât de 
bine, victimă la rândul său, prins în plasa urzelilor străine ori a jocurilor de putere interne? Sigurul cusur care i s-a 
reproșat marelui ierarh a fost implicarea (din bună-credință!) în jocurile politice, știind că nu-i agrea nici pe greci, nici 
pe turci – pe care îi știa atât de bine de când fusese răpit și vândut rob de la o vârstă fragedă. A luptat pentru autonomia 
țării și a Bisericii, pentru a ușura poporul de corvoada birurilor impuse de aceștia.

Se știe că sfințenia unui om atârnă mai mult de taina pocăinței...
 
„ÎL SIMȚEAM APROBATIV PE SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL: «DA, POȚI FI DE ACUM PRIETENA MEA»”

Uneori aveam senzația că nu-i pot stabili dominanta unor trăsături de caracter: sincera blândețe versus spiritul pole-
mic, dinamic și plin de patos, de neclintit în atitudine și zel etc. Oricum, din predicile sale, care s-au păstrat până la noi 
sub forma Didahiilor, reiese clar că era iubitor de dreptate și adevăr, cu râvnă de a-i apropia pe oameni de Dumnezeu 
și Biserică; un ierarh dotat cu o minte ascuțită de excepție, un erudit capabil să înțeleagă și să fie solidar cu oamenii 
de rând și viața de la firul ierbii. Preocupările sale pentru turma păstorită nu erau de fațadă, ci căuta rezolvări clare și 
țintite. De pildă, mi-a rămas înscrisă în minte situația jalnică pe care o găsește jertfelnicul ierarh în bisericile din țară: 
„[...] văz atâta prostie între preoţii miei, atâta neînvațătură și atâta nedumireală, cât cunosc că nu puteți face vreun 
ajutoriu sau vreun folos ticăloasei turme. Și pentru acea multă prostie a voastră și neștiință la sfânta carte, m-am în-
demnat, cuprins de frica dumnezeiască, a vă înștiința cu această cărticea [...]”, iar în biserici constata cum credincioșii 
stau ca „în grajduri, vorbesc și râd”, „își fac cu ochiul unul altuia mai rău decât pe la cârciume”, cum nu pricep nimic la 
slujbele bisericești săvârșite în limba slavonă sau greacă. Voiam să prind în imagine-simbol această preocupare asiduă 
și grijă arhierească de a traduce în limba română cărțile de cult pentru preoți și popor. Am „criptat” această grijă sub 
forma unui sfeșnic brâncovenesc pictat în icoana principală.

Lucrurile au venit de la sine, familia m-a înțeles și m-a sprijinit și, sigur că, atunci când participi la un concurs, îți 
dorești ca lucrarea ta să fie cât de cât remarcată. Însă, fără ipocrizie, vă spun că n-am pornit de la gândul și dorința de 
a lua premiul întâi. În schimb, am dat tot ce am putut. Am multe să-mi reproșez când îmi văd acum lucrările. Atunci 
când am fost anunțată telefonic de la Patriarhie că am luat acest premiu, în spatele felicitărilor, îl simțeam aprobativ 
pe Sfântul Antim Ivireanul: „Da, poți fi de acum prietena mea”. 
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Care sunt lucrările cu care ați participat la concurs? 
Au fost patru lucrări. La această ediție a concursului s-a introdus o nouă probă obligatorie, de care m-am bucurat, și 
anume, pe lângă icoana sfântului omagiat, încă două miniaturi pe hârtie inspirate din arta manuscriselor Sfântului 
Antim Ivireanul. Obligatorie a fost și pictarea unei cruci în stil brâncovenesc. Pentru icoana principală am ales o 
compoziție-sinteză intitulată „Antimiana – taina muceniciei pentru Hristos” (40x60 cm); Cruce (30x40 cm); două 
miniaturi pe hârtie în format A4: „Sfântul Antim Ivireanul și ocrotitorii săi spirituali”, respectiv „Arcană peste timp la 
Sfânta Mănăstire Antim”. Criteriile evaluărilor s-au făcut mai întâi pe încadrarea tematică, apoi pe construcția teologi-
că a hermeneuticii liturgice, acuratețea culorilor și pe tehnica de execuție. 

Vă rog să oferiți câteva detalii hermeneutice legate de elementele specifice ale piesei prin-
cipale, icoana Sfântului Antim: steme, tiparniță, hartă, icoană și ustensile de pictat, cărți și 
suluri manuscrise, motive pe veșmintele arhierești, chenar etc.
Am căutat să surprind cel puțin trei aspecte importante care individualizează sfințenia și arată unicitatea Sfântului 
Antim Ivireanul în Sinaxarul Românesc: 

1. Am încercat să transpun iconografic viața, activitatea și plurivalența talentelor sale în plin apogeu de activitate, puse 
în slujba și misiunea Bisericii, ale culturii române și universale.

2. M-am străduit să sugerez acel moment, acel simțământ de prevestire a muceniciei la care a fost chemat, pe care 
sunt foarte sigură că l-a trăit în taina inimii, așa cum se întâmplă celor aleși și plăcuți lui Dumnezeu: momentul asu-
mării. În contextul politico-diplomatic tulbure în care se afla țara, în loc să-și apere viața și să aleagă calea exilului, ală-
turându-se fugar voii domnitorului fanariot Nicolae Mavrocordat, la zvonul invaziei austriece, Sfântul Antim Ivireanul 
a depășit fuga lașă și a preferat să rămână precum păstorul cel bun alături de turma sa amenințată, a ales să rămână 
cu toate riscurile lângă poporul ungrovlah, cel care l-a adoptat și pe care l-a slujit aproape un sfert de veac. Cum era 
de așteptat, a urmat cupa amarului, a umilinței, a dezonoarei și caterisirea nedreaptă, temnița, patimile și uciderea lui 
mișelească. Se spune că undeva în afara țării, aproape de Adrianopol, trupul i-a fost aruncat în apele Tugiei, un afluent 
al Mariței. Unii biografi pretind că a fost ucis și aruncat în lacul Snagov. Astfel, se spune despre Sfântul Martir Antim 
Ivireanul că este „sfânt fără moaște”, deoarece nu i s-a mai găsit trupul. 

3. O altă prioritate a fost aceea de a reda legătura indisolubilă, intrinsecă a vieții și a activității Sfântului Ierarh Martir 
Antim Ivireanul cu cele ale Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu. Domnitorul l-a descoperit, l-a ajutat și l-a sus-
ținut în activitatea tipografică, dar și în treptele ierarhice dobândite. Având o credință puternică în Hristos, nu a putut 
nici unul, nici celălalt să facă compromisuri conjuncturale și să se lepede de Hristos, preferând martiriul.

A fost dificil să înmănunchez iconografic aceste trei aspecte într-o singură imagine, să nu obosesc icoana supraîncăr-
când-o, să dau chip dramei în lumina harului sfințeniei, vastei preocupări de carte, arte și meșteșuguri, dimensiunea, 
adâncimea smereniei atinse de minunatul ierarh. Asemenea sintezei succinte ce aparține Înaltului Bartolomeu Anania: 
„Ce vom admira mai întâi în vasta personalitate a Ivireanului? Talentul tipografului? Finețea gravorului? Capacitatea 
poliglotului? Geniul oratorului? Luciditatea gospodarului? Smerenia călugărului? Demnitatea ierarhului? Miracolul 
străinului împământenit? E aproape de neimaginat că atâtea daruri pot fi înmănuncheate într-un singur om”. Evitând 
totuși supraconceptualizarea, construcția compozițională se sprijină pe elemente și simboluri cu o anumită coerență 
într-un ansamblu unitar. 
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Semnificația câtorva o „tâlcuiesc” pe scurt:
 -poziția sfântului e verticală, semnificând demnitatea și onestitatea ce l-au caracterizat pe Sfântul Antim 
Ivireanul, așa cum reiese din Scrisori și Didahii;
 -omoforul de pe umerii sfântului ierarh conține crucea vechiului steag ivirean sau georgian de azi, care suge-
rează legătura originii de neam georgian, de care nu s-a dezis și pe care n-a omis niciodată să o amintească, așa cum 
apare în semnăturile lui: „smeritul între ieromonahi Antim Ivireanul”, „ieromonahul Antim, georgian de neam” sau 
„Mitropolit al Ungrovlahiei, Antim Ivireanul” etc.
 -veșmintele arhierești includ bedernița – simbol al oratoriei excepționale și al păstorului grăitor și tâlcuitor de 
cuvânt dumnezeiesc;  
 -în mâini poartă ultimele cărți tipărite, printre care Catavasierul (1715-1716?);
 -multitudinea cărților din fundal  sugerează preocuparea înaltă de o viață: cărțile ca simbol de luminare a minții, 
cărțile ca arme de apărare a unității și identității de neam și credință ortodoxă, cărțile ca mijloc de legătură cu celelalte 
state ortodoxe, cărțile ca instrument de slujire a Adevărului, a Binelui și a Frumosului; cele patru corpuri de carte 
reprezintă cele patru tipografii („focare de cult și cultură”) pe care le-a întemeiat și unde el însuși a editat și a tipărit 
64 de cărți în totalul vieții sale: București, Snagov, Râmnicu Vâlcea, Târgoviște. Să nu uităm că, alături de Voievodul 
Constantin Brâncoveanu, Sfântul Antim Ivireanul este întemeietorul  primei biblioteci publice de împrumut din cetatea 
Bucureștilor. Totodată, am căutat să sugerez prin multitudinea cărților și a hărții introducerea limbii române literare în 
circulația limbilor europene, dar mai ales strădania sfântului de a-i conferi Limbii Române o dimensiune sacră.
 -harta  simbolizează atât originea natală, ținuturile îndepărtate pe unde a pribegit, „taina străinului împămân-
tenit”, cât și aria geografică în care și-a extins activitatea misionară, mai precis locurile unde cărțile tipărite în Țara 
Românească au fost „împrăștiate” și răspândite pentru a apăra credința ortodoxă;
 -obiectele  din spatele sfântului „vorbesc” despre talentele artistice și rafinatele sale priceperi, despre  preocu-
pările și abilitățile multiple ale Sfântului Antim Ivireanul, despre acrivia acestuia pentru a înfrumuseța și a înveșmânta 
locașurile de cult – fiind broder, xilograf, gravor, sculptor, miniaturist, pictor etc.; 
 -tiparnița amintește de preocuparea cea mai asiduă a Sfântului Antim, de „cuiburile de tipărituri” înființate de 
el, inclusiv în țara natală, Iviria;
 -în formă de fereastră apare Sfânta Mănăstire Antim – ctitoria sa de suflet –, fereastra ca testament patrimonial 
și de slujire predat peste timp posterității;
 -îngerul îi vestește martiriul apropiat și jertfa la care este chemat pentru a primi cununa mucenicească; 
curajul, luciditatea irenică și discernământul alegerii în mărturisirea credinței în Hristos până la capăt, cu prețul 
propriei vieți;
 -sfeșnicul brâncovenesc subliniază lumina, trezvia credinței în Dumnezeu, pe care a adus-o și a sporit-o  prin 
toată activitatea sa în Țara Românească, dar și în Transilvania sau în țările care au păstrat Ortodoxia;
 -ancadramentul (chenarul) ce închide reprezentarea iconică sugerează în mod minimalist contextul tulbure 
martiric (brâncovenesc), atât de cumplit, al ultimilor ani de domnie românească înainte de instalarea perioadei fanari-
ote; acest context anticipează martiriul Sfântului Antim Ivireanul. Din punctul meu de vedere, martiriul Ivireanului se 
circumscrie martiriului brâncovenesc și se întăresc reciproc în lucrare;
 -blazonul domnesc cu corbul cruciger, flancat de cei doi aștri, și blazonul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul 
– melcul orientat vertical spre Steaua lui Solomon. Steaua cu cerc înscris arată relația funcțională și unitară dintre 
domnitor și sfântul ierarh în perioada de apogeu, bicefalitatea Stat-Biserică sinergică, precum în perioada de aur 
a Imperiului Bizantin, care a dat moștenire acestui neam românesc cel mai frumos patrimoniu cultural, artistic, 
arhitectural, spiritual etc.
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„PRIN TANDEMUL BRÂNCOVEANU-ANTIM SE REFACE PENTRU O VREME BICEFALITATEA IMPERIULUI BI-
ZANTIN DUPĂ CĂDEREA COSTANTINOPOLULUI (1453) ȘI SE REFACE PENTRU O BUCATĂ DE TIMP AXUL 
CENTRAL AL ORTODOXIEI UNIVERSALE ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ”

Cum explicați legătura dintre martiriul Brâncovenilor și cel al Sfântului Antim Ivireanul?
Martirii sunt aceia care aleg să îndure chinurile și să-și dea viața pentru credința în Hristos Cel Răstignit și Înviat a treia 
zi, decât să-L trădeze preț și de-o clipă, pentru a nu pierde Împărăția promisă de Domnul Hristos. Jertfele lor stau la 
temelia dăinuirii neamului românesc și a credinței strămoșești, pecetluindu-le în veșnicie și în istorie. Este foarte greu 
să explici în termeni raționali și într-o logică liniară o asemenea legătură. Mai degrabă o percepi în duh. Nu prea poți 
vorbi despre Sfântul Antim Ivireanul fără să-l amintești pe Sfântul Constantin Brâncoveanu. Anton Maria del Chiaro, 
secretarul italian al lui Constantin Brâncoveanu, este cel care consemnează acea admirație a domnitorului ungrovlah – 
căutător de oameni de ispravă, pe care să-i aibă alături la conducerea țării –, după ce l-a cunoscut pe Antim Ivireanul la 
București: „Au mai găsi-vom oare unul ca acesta?”. Iar Sfântul Antim nu contenește să-și arate față de domnitor toată 
recunoștința și aprecierea în repetate rânduri. Între ei se înfiripă o legătură de profund respect, încredere și prietenie. Ba 
Sfântul Antim Ivireanul îi dăruiește în anul 1709 un superb manuscris lucrat cu mâna sa (să nu uităm că un manuscris 
echivala cu o cireadă de circa 70-100 de vite, ca preț): „Chipurile Vechiului şi Noului Testament”, adică „Obrazele sau 
persoanele oamenilor celor vestiţi ce se află în Sfânta Scriptură, în Biblie şi în Evanghelie şi în adunare”. Poetul Ioan Ale-
xandru vorbește excepțional despre aceasta. În prefaţa acestui manuscris, există următoarea dedicație: „De la aceştia, 
de la toţi luă asemănare şi iubitorul de Hristos întru credinţă tare/ Prealuminatul Constantin din viţă basarabă, stăpânul 
Ţării Româneşti, mulţi ani să aibă/ Care la sine adună florile bunătăţii şi cu credinţa defaimă căile strâmbătăţii”.

Cel puțin timp de un deceniu, a avut loc o rodnică conlucrare între cei doi viitori martiri și sfinți, cu realizări de proporții 
pentru țară. Un adevărat „proiect de țară” se împlinea și înflorea prin această împreună lucrare. Voievodul Constantin 
Brâncoveanu l-a sprijinit în activitatea tipografică misionară pe Sfântul Antim Ivireanul, dar și la ocuparea treptei 
ierarhice, până la cea de mitropolit al Ungrovlahiei. Așa cum spune domnul Sorin Dumitrescu, prin tandemul Brânco-
veanu-Antim se reface pentru o vreme bicefalitatea Imperiului Bizantin după Căderea Costantinopolului (1453) și se 
reface pentru o bucată de timp axul central al Ortodoxiei universale în Țara Românească. Evitând războaiele sângeroa-
se, ținând diplomatic țara departe de interesele celor trei puteri imperiale expansioniste (turcă, austriacă și rusă), ce 
amenințau confesional granițele țării cu prozelitismul calvin și catolic, plus cel islamist, cei doi bravi oameni de Stat și 
de Biserică au apărat țara cu armele culturii, ale artei, ale educației, au marcat-o în istorie și pe harta geografică prin 
construirea a numeroase edificii laice și de cult. Împreună i-au ajutat și pe românii de peste granițe, mai ales pe cei din 
Transilvania, să-și păstreze limba și credința. 

Progresul Țării Românești sub Constantin Brâncoveanu devenise o „amenințare” externă pentru mințile oculte și un 
motiv de invidie. Pentru a destabiliza această înflorire și lucrare ambițioasă, s-a lovit din interior în această legătură 
domn-ierarh/Stat-Biserică, le-au fost vânate și speculate diferențele de viziuni, slăbindu-le astfel încrederea prin unel-
tite, meschine intrigi. Deși domnitorul nu se va răzbuna niciodată pe ierarhul care îl roagă în repetate rânduri să nu-și 
„otrăvească” urechile cu neadevăruri despre acuzele de implicații politice de culise și trădare, legătura anterioară de 
solidaritate și prietenie nu se va mai reface. În felul acesta s-a putut decapita mai ușor puterea de stat prin moartea 
martirică la care cunoaștem că au fost supuși Brâncovenii și la umilința care a consternat întreaga Europă. Apoi, la 
interval de doi ani, s-a decapitat și capul Bisericii Țării Românești, Mitropolitul Antim Ivireanul, condamnat în principal 
pentru militantismul autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Țara Românească. 
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„MARTIRIUL BRÂNCOVEAN E PREVESTITOR, E PREMERGĂTOR MARTIRIULUI ANTIMIAN, IAR ACESTA ÎL 
VALIDEAZĂ ȘI MAI MULT PE CEL DINTÂI”

Deși au urmat aproape o sută de ani de domnii fanariote care au încercat să le şteargă „urmele” din istorie, lucrul 
acesta nu s-a putut întâmpla. Caractere puternice și demne au pecetluit istoria și continuitatea neamului românesc 
cu mucenicia lor. În viziunea mea, martiriul brâncovean e prevestitor, e premergător martiriului antimian, iar acesta 
îl validează și mai mult pe cel dintâi. Sunt convinsă de reconcilierea în duh și că, prin moartea lor mucenicească, 
„veghează” mai cu putere traseul neamului românesc în istorie spre Eshaton. Datori le suntem, cu cinstirea și evlavia 
noastră, să le cinstim moartea lor mucenicească, toată râvna și truda vieții. Abia după mai puțin de trei sute de ani li 
s-a făcut dreptate pe pământ, în anul 1992 fiind înscriși în Sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române.

V-aş ruga să descrieți pe scurt și celelalte lucrări cu care aţi participat la concurs. 
Da. La crucea pictată a fost oarecum mai simplu, deoarece m-am limitat și m-am inspirat dintr-o scenă a Răstignirii 
de la Mănăstirea Hurezi – perla ctitoriilor brâncovenești. În miniaturi m-am bucurat de „libertatea” de a continua 
ceea ce nu am putut exprima în lucrarea principală. Am dedicat o miniatură relației Sfântului Antim Ivireanul 
cu înaintașii și ocrotitorii lui spirituali: Sfântul Antim, Sfântul Nicolae, Sfânta Agata și Sfântul Alexie. La ctitoria 
sa, Mănăstirea Antim din București, se păstrează o icoană pictată de însuși Sfântul Antim Ivireanul cu cei patru 

sfinți amintiți. Am redat chipurile acestora într-un ancadra-
ment vegetal sub formă de medalioane, cu gândul la faptul 
că Sfântul Antim Ivireanul a fost promotorul reprezentării 
chipurilor de sfinți sub formă de medalion în manuscrise și 
frontispiciile miniaturistice de la noi din țară. 

A doua miniatură e orientată spre relația cu posterioritatea, 
mai precis o cântare contemplativă către Maica Domnului. 
Fiind o iubitoare de poezie, nu puteam să trec cu vederea 
filigranul poetic din Didahii, cu osebire Cazania Sfântului 
Antim Ivireanul la Praznicul Adormirii Maicii Domnului. 
Conține expresii atât de mlădioase, ce surprind inefabilul 
tainei Maicii Domnului, asemenea Imnului Acatist al Rugu-
lui Aprins al Maicii Domnului, alcătuit de ieroschimonahul 
Daniil Sandu Tudor, poet și publicist inițiator al Mișcării 
Rugului Aprins de la aceeaşi Sfântă Mănăstire Antim din 
Bucureşti, la interval de peste două veacuri. Am găsit mai 
multe similitudini între cei doi imnologi ai Maicii Domnului, 
în care, fără dubii, a cântat Însuși Duhul Sfânt. Așa că am 
încercat să pun „în scena” iconografică această minunată 
lucrare. Din Biserica de la Antim (Biserica-trup) țâșnește o 
scară spre cer (cu aluzie la Scara lui Iacov) – crucea mar-
tirică spre Maica Domnului, care e Biserica Cerească, rug, 
foc arzător, răcoritor, nemistuindu-se. Din lemnul crucii 
vlăstăresc prin jertfa mucenicească Sfântul Antim Ivireanul 

Cruce în stil brâncovenesc pictată de Maria-Corina Negreanu, 
cea care a fost expusă la concursul organizat de Patriarhia 
Română.
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și Ieroschimonahul Daniil de la Rarău (martir al închisorilor comuniste, încă nedeclarat sfânt!), contemplând în 
stihuri frumusețea de nedescris a Maicii lui Dumnezeu. Maica Domnului e o „grădină încuiată” (Cântarea Cântări-
lor), în care fiecare sfânt e o floare anume, ce răspândește mireasmă și frumusețe aparte, asemenea înzestrărilor 
cu virtuți. Exprimarea paralelă sugestivă devine convergentă: Sfântul Antim Ivireanul: „Cine este aceasta care se 
ivește ca zorile, frumoasă ca luna și aleasă ca soarele? Cine este aceasta ce se suie de pe pământ în cer, albită, 
înflorită, întru care hulă nu este?”; Ieroschimonahul Daniil de la Rarău: „Cine este aceasta ca zorile de albă și 
curată? E împărăteasa rugăciunii, e rugăciunea întrupată[...]”. 

„ARTA BRÂNCOVENEASCĂ ESTE O IZBUTITĂ ȘI RAFINATĂ SINTEZĂ DE STILURI ȘI DE CURENTE ARTISTICE”

În evaluarea lucrărilor s-a pus accentul pe evidențierea unui specific tradițional românesc al 
compoziției. Puteți să ne oferiți detalii?
Așa este. A fost foarte bine că s-a pus acest accent. Ne cunoaștem atât de puțin pictura bisericească din propria patrie. 
A rămas ca o comoară tăinuită, față de albumele de pictură bizantină sârbească, grecească ori rusească, care ne-au 
fost, parcă, mult mai lesne de găsit. Chiar mă plimbam seara prin București, înainte de premiere, și am văzut câteva 
biserici sublime, cum e cea de la Sfântul Gheorghe cel Nou, Colțea și alte câteva. Adevărate minunății! Cât mi-ar fi 
plăcut să existe în Cluj așa ceva! Pictura brâncovenească este o pictură densă, dar fără să obosească sufletul, în care 
măiestria artistului e mereu controlată prin acea părelnică ezitare timidă de a fi desăvârșit în amănunte și anatomii 
corecte. O pictură care nu seduce în sensul blitz  și nu te lasă zdrobit de atâta perfecțiune a execuției, cum e cea re-
nascentistă sau barocă sau chiar neobizantină, ci ți se dezvăluie treptat, te învăluie, te adâncește și te trece subtil, fără 
să șocheze, spre Adevăr. Nu e puțin lucru această „micșorare” auctorială și de epatare a măiestriei artistice. Specifică 
picturii brâncovenești este prezența decorativă vegetală luxuriantă, dar atent și armonios amplasată în pictura murală 
pentru a nu ieși strident și disparat în evidență. Frontispiciul heraldic este caracteristic miniaturii brâncovenești, anca-
dramentele de vrejuri de acant sau alte motive floral-vegetale (unite în mascheroane), lalele și trandafiri în miniatura 
antimiană, rodii ori smochine. Natura e atât de apropiată de om și participativă la lucrarea mântuitoare a acestuia... 

S-a tot vorbit, și așa este, că arta brâncovenească este o izbutită și rafinată sinteză de stiluri și de curente artistice, 
o armonie izbutită între arta orientală (Islam), arta tradițională și influența occidentală renascentistă cu precădere 
barocă. Se știe că voievodul Constantin Brâncoveanu, dar și marea familie a Cantacuzinilor  din care se trăgea, pro-
veniți din neam de basilei bizantini, erau mari iubitori de frumos și aveau cultul bunului-gust, nostalgici după acea 
măreție splendidă a Bizanțului de altădată. De aceea, aveau o înclinație nativă spre eleganță și frumos, acordând o 
atenție sporită dezvoltării artelor decorative. Analog virtuților creștine, Sfântul Antim Ivireanul menționează în Floa-
rea Darurilor  bogata simbolistică florală zugrăvită în superbe forme și culori: „roșeaște dreptatea ca un trandafir, 
albește bărbăția ca un crin, învineșescu blândeațele ca iacintul, străluceaște curăția ca narcisul”. Semnificațiile în 
planul zoomorf: vulturul – avântarea spre cele înalte, liliacul – trezvia şi veghea de noapte, oaia – smerenia şi ascul-
tarea, porumbelul – blândețea, albina – hărnicia, șarpele – înțelepciunea, chibzuiala şi prudența, melcul – modestia, 
mersul încet, dar sigur etc. 

Arta decorativă ajunge la un nivel desăvârșit sub domnitorul Brâncoveanu, asimilată în cel mai autentic duh ortodox. 
Este cazul ca noi, cei de azi, să redescoperim și să continuăm acest specific românesc al artelor sacre, mai ales că se 
promovează ideea că nu există un stil artistic specific românesc dobândit, ci doar școli de pictură care au activat pe 
arii geografice limitate, fără a se ține seama de vitregiile istoriei și alți factori care au confiscat un firesc curs unitar de 
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dezvoltare a artelor sacre pe suprafața integrală a țării. Iată că în Țara Românească, sub Brâncoveanu, prin construirea 
atâtor edificii, putem spune de o primă unitară răspândire pe aproape întreaga suprafață a Principatului, și chiar la 
bisericile din sudul Transilvaniei, a unui stil artistic sacru cu specific românesc. Ar fi păcat ca noi, cei de azi, să nu 
înțelegem și să nu continuăm miza acestui minunat și ambițios proiect brâncovenesc. Să prețuim, să conservăm și să 
continuăm osteneala și dragostea pentru frumos!

În câteva cuvinte, ce înseamnă Sfântul Ierarh Antim Ivireanul pentru dumneavoastră? Care a 
fost folosul duhovnicesc al întregului demers?
Cum v-am mai spus, îmi place să cred că mi-am câștigat un prieten, un model de faptă, smerenie, sensibilitate și mă-
iestrie artistică. Ceva mă leagă acum mult mai mult de acest sfânt, dar mă și obligă să nu-l uit. Mai nimic nu suntem 
și nu putem face trainic dacă nu ne cunoaștem istoria, pentru a ne înțelege rostul, viața, arta, sfinții, credința, ce s-a 
întâmplat altădată, ce ni se întâmplă nouă azi, cât de asemănătoare ni-s vremurile... Că orice ar fi, avem o chemare ce 
trebuie îndeplinită fără rest. Până la capăt. 

SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL 

Mănăstirea Antim din București. Detalii de arhitectură lucrate sub îndrumarea Sfântul Antim Ivireanul. Ușa de la intrarea 
bisericii e sculptată chiar de ierarhul ivirean.
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Rugul Aprins și descoperirea 
Rugăciunii Inimii ca izvor de forță 
creatoare și putere de rezistență

Text: Maria-Magdalena Goia
Pictură: Maria-Corina Negreanu

Foto: surse de pe internet

De la Revoluția franceză încoace mai ales, cultura a intrat într-un proces 
de laicizare, care s-a intensificat în timp. A apărut o ruptură între creațiile 
artistice ale umanității și Biserică. Mișcările și curentele culturale care au 
apărut ulterior acestei rupturi, și care o reflectă și o adâncesc și mai mult, 
constituie unul dintre pilonii educației în societatea contemporană. Repre-
zentanții de seamă ai culturii de la modernitate încoace, ale căror opere se 
studiază în școală, sunt, de obicei, elogiați în fața elevilor și studenților pen-
tru nonconformism, depășirea tuturor barierelor (fie ele și de conștiință), 
răzvrătire și pentru dorința de a rupe de fiecare dată legătura cu tradiția. 

Aceste fenomene s-au manifestat și în cultura română, care a preluat odată cu pașoptismul modelul francez. 
Găsim istorii despre chefurile și bețiile de la Junimea, sesizăm în scrierile autorilor contemporani de la noi, 
dar și de peste tot, înclinarea spre manifestări neoavangardiste și spre experimente așa-zis culturale în care 

trupul nu mai are nimic în comun cu un templu al Duhului Sfânt, vedem filme despre viețile atâtor creatori geniali, 
dar cu un comportament plin de vicii, încât ar părea că Dumnezeu nu încape în tabăra intelectualilor. Ceea ce 
regimul comunist a încercat prin Marx să impună cu forța – ideea că numai inculții pot crede în Dumnezeu, oamenii 
inteligenți nu – pare să se fi înrădăcinat atât de bine în mentalul colectiv, încât unii chiar se tem că o minte mai 
luminată, mai înzestrată cu înțelepciune lumească, este un pericol serios pentru credința lor în Dumnezeu. Este 
drept că Iuda Iscarioteanul era mai învățat decât ceilalți apostoli, lucru care l-a îmboldit să cadă atât de dureros, 
dar la fel de adevărat este și că Sfântul Apostol Matia, care i-a luat locul, era cărturar sau că Sfântul Apostol Pavel 
era un om extrem de inteligent. Peste veacuri, au răsărit din vreme în vreme intelectuali și oameni de știință care 
nu s-au lăsat despărțiți de Dumnezeu nici prin duhul și răutatea lumii, nici prin vicleniile propriilor minți. Că acest 
lucru este posibil o arată mișcarea numită Rugul Aprins, care s-a format și s-a manifestat în istoria recentă a țării 
noastre, în vremurile tulburi ale instaurării comunismului și ale persecuțiilor sale. 



21

SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL 

Daniil Sandu Tudor – continuatorul de peste veacuri al lucrării Sfinților Antim Ivireanul și 
Paisie Velicicovski 
Îndată după cel de-al Doilea Război Mondial, la dorința puternicilor vremii de a impune în țară regimul comunist, 
poporul român a încercat să se opună în mai multe moduri, cel mai cunoscut fiind organizarea unor centre de rezis-
tență în munți, unde se adunau tineri curajoși, sperând că se vor putea apăra cu arma în mâini de tăvălugul istoriei. În 
același timp, exista o elită intelectuală creștină care a încercat un alt mod de a înfrunta pervertirea valorilor umane 
ce se întâmpla sub ochii lor. Dintre cei care și-au pus în epocă problema supraviețuirii omului ca făptură înzestrată 
cu conștiință și simț al responsabilității a fost gazetarul și scriitorul Alexandru Teodorescu, devenit ulterior Monahul 
Daniil Sandu Tudor. Cu o personalitate foarte puternică, având un temperament vulcanic, tumultuos și o viață pe 
măsură, Sandu Tudor și-a găsit drumul spre credință, smerit de greutățile din viața personală și măcinat de o căutare 
sinceră și profundă a soluției izbăvirii ființei umane. Arhimandritul Roman Braga, care l-a cunoscut, mărturisea despre 
Sandu Tudor că avea o credință înnăscută, dar a ajuns în timp la o „intensă conştientizare a identităţii ortodoxe”, cu 
atât mai mult cu cât, în acea epocă, exista un curent ortodoxist, lansat de revistele Gândirea  și Cuvântul. Adevărata 
sa convertire la o viață duhovnicească s-a produs în urma unei călătorii în Muntele Athos în 1929, când, urmând, 
se pare, sfaturile unui călugăr hoinar, a aflat pentru prima dată despre rugăciunea interioară a isihaștilor, despre 
Rugăciunea Inimii. În taina rugăciunii athonite, la ceas de noapte, Sandu Tudor s-a pocăit, înțelegând falsitatea vieții 
sale anterioare: „Capşa, cluburi de noapte, cabarete pariziene, şedinţe literare, petreceri” (Marius Oprea, Adevărata 
călătorie a lui Zahei: V. Voiculescu și taina Rugului Aprins, Editura Humanitas, București, 2008, pp. 79-80).

După lăsarea la vatră din cel de-al Doilea Război Mondial, în 1944, fostul ofițer de marină și publicistul temut 
pentru puterea sa combativă, Sandu Tudor a început să viețuiască mai mult pe lângă Mănăstirea Antim, unde a 
și fost tuns în monahism cu numele Agaton, patru ani mai târziu. În acest locaș monahal clădit de Sfântul Antim 
Ivireanul – iubitorul de cărți ziditoare și cel care a introdus limba română în cultul liturgic, pentru ca oamenii să 
poată înțelege și trăi cu adevărat credința lor – își avea peste veacuri chilia un alt slujitor al lui Dumnezeu, care 
dorea o viață duhovnicească autentică. Monahul Agaton a primit în clopotnița mănăstirii o chilie „în care intrai pe 
brânci” (Ibidem, p. 85), ai cărei pereți erau plini de cărți și unde se găseau obiecte de cult alese cu grijă – acesta 
a fost primul sediu al Asociației Ortodoxe Rugul Aprins. 

Odată cu întoarcerea sa din Muntele Athos, Daniil Sandu Tudor a devenit tot mai preocupat de cercetarea scrierilor 
filocalice, intrând în contact cu tot ce se putea afla despre Sfântul Paisie de la Neamț și Sfântul Vasile de la Poiana 
Mărului. Pe aceeași linie a redescoperirii comorilor Ortodoxiei pe care merseseră Sfântul Antim Ivireanul și Sfântul 
Paisie Velicicovski, și-a început lucrarea la Antim și Daniil Sandu Tudor, afirmându-se ca un urmaș duhovnicesc al 
Sfântului Paisie. 

Rugăciunea Inimii descoperită în România modernă prin Nichifor Crainic, Părintele Arsenie 
Boca și călugărul Ioan Kulîghin 
În noiembrie 1943, un viețuitor al Optinei – mănăstire a cărei viață duhovnicească fusese fundamental marcată de 
învățăturile Sfântului Paisie Velicicovski – se retrăgea din Rusia în România, fugind din calea prigoanei bolșevice. Era 
Părintele Ioan Kulîghin, căruia i se spunea „Ioan cel Străin”. El și Mitropolitul Nicolae al Rostovului, pe care îl însoțea, 
au primit din partea Patriarhului Nicodim adăpost la Cernica. În chilia sa din această mănăstire, Părintele Ioan i-a 
primit pe patru dintre membrii Rugului Aprins  – Daniil Sandu Tudor, Părintele Benedict Ghiuș, Alexandru Mironescu și 
viitorul Mitropolit Antonie Plămădeală, cărora le-a vorbit despre Rugăciunea Inimii.  
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Subiectul începuse să fie cunoscut în țară. Sandu Tudor știa despre practicarea acestei rugăciuni din experiența sa atho-
nită. Înainte de călătoria lui la Muntele Athos, și Nichifor Crainic aflase, pe o altă cale, de existența și importanța acestei 
rugăciuni. Plecat la Viena împreună cu Alexandru Busuioceanu și Lucian Blaga în 1920-1921, teologul român a descoperit 
mistica. Acest lucru a fost posibil datorită poetului Hugo Ball, convertit la catolicism și autor al unei cărți importante des-
pre creștinismul bizantin. În împrejurările date, Nichifor Crainic a avut posibilitatea să descopere atât mistica extrem-ori-
entală și cea occidentală, cât și mistica ortodoxă. Drept urmare, Nichifor Crainic a avut revelația a ceea ce înseamnă 
Ortodoxia autentică și bucuria de a înțelege că aceasta este vie, iar nu închisă în scolasticism. La aceasta s-a adăugat 
și aflarea operelor lui Dostoievski. În urma tuturor experiențelor, Nichifor Crainic a reușit să introducă în facultățile de 
Teologie Ortodoxă din România primul curs de mistică Ortodoxă. De asemenea, în luna mai a anului 1938, în numărul 5 al 
revistei Gândirea, a publicat un articol despre Rugăciunea Inimii, în care a subliniat unicitatea acesteia, descriind originea 
și evoluția ei. Totodată, Nichifor Crainic a fost și inițiatorul aducerii Filocaliei  de la Muntele Athos în România. Cel care 
a plecat la Athos în martie-iunie 1939 pentru a aduce transcrieri în greacă după Filocalia  a fost Părintele Arsenie Boca. 
Întors în România, Părintele Arsenie a lucrat împreună cu Părintele Dumitru Stăniloae la traducerea transcrierilor și s-a 
străduit să răspândească în țară învățăturile Sfinților Părinți.

În acest context a început activitatea Rugului Aprins, astfel încât este firesc că unul dintre subiectele abordate în întruniri era 
Rugăciunea Inimii. Părintele Ioan Kulîghin a fost invitat și el să ia parte la ședințele care se organizau în biblioteca Mănăstirii 
Antim. În scurtă vreme, Ioan cel Străin a ieșit din rândul auditoriului și a intrat în rândul celor cărora li se solicitau răspunsuri; 
ceea ce avea el de spus devenea tot mai important și mai interesant pentru participanți. Părintele Ioan purta cu sine tradiția 
isihastă a Mănăstirii Optina, unde intrase de tânăr; aducea o învățătură necunoscută, vie, puternică, izvorâtă din duhul autentic 
al Ortodoxiei, și avea la el o icoană a Maicii Domnului „Rugul Aprins”, precum și manuscrisele a două cărți importante: Peleri-
nul rus  și Sbornicul.  Marele său merit a fost acela că a adus cu sine binecuvântarea stareților de la Optina pentru practicarea 
Rugăciunii Inimii și a transmis această binecuvântare mai departe multora dintre intelectualii români care l-au descoperit. Cei 
care l-au cunoscut vorbesc despre dânsul ca despre un om cu viață sfântă și înzestrat cu capacități extraordinare. Părintele 
Sofian Boghiu își amintea într-un interviu despre Ioan cel Străin că „avea mintea limpede” și o „memorie foarte bună”; „trăia 
ce scriau Sfinții Părinți. Cuvântul lui atrăgea și impresiona”. Era, în același timp, un om care „avea întotdeauna soluții duhovni-
cești”. Părintele Roman Braga, care i-a devenit ucenic, mărturisea despre el: „Avea atâtea cunoștințe în materie de rugăciune, 
psihologia păcatului, tehnica despătimirii, că puteai să stai nopți întregi ascultându-l” (Marius Oprea, op. cit., p. 30).

Timp de doi ani, Părintele Ioan Kulîghin a participat activ la ședințele de la Antim, care au luat chiar numele icoanei aduse 
de dânsul, icoană ce o înfățișa pe Maica Domnului ca pe un rug aprins. În 1947, descoperit de bolșevici, părintele a fost 
arestat, condamnat la muncă silnică pe viață și întemnițat la Odesa. Lăsase însă în urmă rugăciunea care ne leagă de 
Dumnezeu și prin care primim  putere de a ne dezlega din orice neputință sufletească, aceasta trebuind să fie rostită tot 
timpul: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!”. În jurul acestei rugăciuni s-a 
concentrat toată activitatea Rugului Aprins, de aici au înflorit manifestări culturale, artistice, spirituale cu putere ziditoare. 
Tot prin practicarea acestei rugăciuni și-au găsit, mai apoi, mulți dintre cei arestați și torturați în închisorile comuniste 
forța de a rezista, de a-și păstra conștiința liberă și cugetul împăcat.

O ședință la Rugul Aprins
Ședințele Rugului Aprins au fost cu mult mai mult decât simple întruniri de cenaclu. Ceea ce s-a petrecut în cadrul 
acestora a întrecut cu mult limitele unei simple mișcări culturale, fără a exclude, însă, această dimensiune. Rugul 
Aprins  a apărut spontan, din dorința unor intelectuali de a-și salva conștiințele din urgia istoriei, prin rugăciune și prin 
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adâncirea în învățătura patristic-filocalică răsăriteană. Mai mult, membrii Rugului Aprins erau legați, în primul rând, 
prin dreapta-credință, prin participarea în comun la Liturghie și la vecernii. 
 
Întrunirile Rugului Aprins  se desfășurau precum conferințele duhovnicești actuale: după rugăciunea de început, era o 
primă parte în care un lector dezbătea o anumită problematică, apoi urma o parte de seminar, cu întrebări și răspunsuri. 
Exista o foarte mare libertate, nu erau regulamente de urmat sau roluri distribuite formal ori ierarhizări. Începute în chi-
lia Părintelui Daniil Sandu Tudor de la Antim, continuate în principal în biblioteca Mănăstirii Antim, ședințele Rugului 
s-au prelungit și în locuințele unora dintre participanții constanți, de exemplu în casa lui Alexandru Mironescu sau în 
apartamentul mic de la Mitropolie al Părintelui Valeriu Anania. 

Subiectele care se dezbăteau în cadrul întâlnirilor de la Mănăstirea Antim erau în primul rând duhovnicești, legate de 
Sfânta Liturghie, de viața liturgică și de Rugăciunea lui Iisus. În acest context se prezentau și opere artistice, literare, 
filosofice ori muzicale care se subscriau dimensiunii duhovnicești, producându-se o „întâlnire între cultura română și 
mistica ortodoxă” (cf. Marius Oprea, op. cit., p. 51).  

La ședințele Rugului Aprins, a citit mai ales din Sonetele  sale Vasile Voiculescu, iar Daniil Sandu Tudor a lecturat 
din poeziile sale de căință. Tot aici, Ion Marin Sadoveanu a prezentat fragmente din Martiriul Sfântului Ioan Botezăto-
rul,  doctorul Gheorghe Dabija a adus la cunoștința auditoriului cele mai noi descoperiri medicale, iar Arhimandritul 
Haralambie Vasilachi a venit cu disertații filosofice despre Adevărul absolut, în timp ce profesorul Anton Dumitriu a 
vorbit despre limitele gândirii logice și euclidiene. Nu au lipsit nici expunerea filosofică al lui Mircea Vulcănescu sau 
prezentarea problematicii morale a contemporaneității făcută de profesorul Alexandru Mironescu.

Activitatea grupului nu era unidirecțională și nici elitistă. Oricine era acceptat să facă parte din auditoriu, oricui îi era 
îngăduit accesul, chiar și agenți ai puterii statului reușind să se infiltreze la ședințe. Din banii pe care îi donau ei înșiși, 
membrii Rugului Aprins  îi ajutau la sărbători și hramuri pe cei săraci și bolnavi. Totodată, creativitatea membrilor Rugu-
lui  era dinamizată prin organizarea de concursuri. Astfel, muzicianul Paul Constantinescu a fost premiat pentru Oratori-
ile Bizantine  pe care le-a compus, iar Părintele Sofian Boghiu a obținut premiul întâi pentru o icoană a Rugului Aprins. 

Dincolo de toate aceste realizări culturale, membrii Rugului Aprins  au înțeles că „Dumnezeu nu este o achiziție a intelec-
tului uman, așa cum nici creștinismul nu este un manual de reguli sau de principii etice. Din contră, aceștia au descoperit 
că Dumnezeu este Viață și că actele noastre, potrivit Arhimandritului Roman Braga, devin autentice numai când putem 
spune dimpreună cu Sfântul Apostol Pavel: Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine  (Galateni 2: 20)” (Ibidem, p. 29).
  
Întâlnirile de la Antim au fost suspendate de autorități în aprilie 1984. Membrii Rugului Aprins  au fost nu doar iubitori ai cărți-
lor și ai poeziei, ci, mai presus de toate, iubitori de Dumnezeu. Au dovedit aceasta cu propria lor viață când, în închisori, privați 
fiind de dimensiunea artistică și culturală a existenței lor, nu au renunțat la credință, pe care nimeni nu a putut-o lua de la ei. 

Au ars în flăcările Rugului Aprins  și nu s-au mistuit
Prea puțin se cunoaște astăzi din munca și realizările elitei noastre intelectuale creștine din perioada interbelică și 
postbelică. Dacă sub regimul comunist creațiile multora dintre reprezentanții acestei elite au fost cenzurate, astăzi 
sunt ușor trecute cu vederea ca manifestări desuete, circumscrise unui curent naționalist, semănătorist sau sunt 
asociate cu mișcarea legionară și abandonate astfel dintru început. 
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Cu toate acestea, mulți dintre membrii Rugului Aprins  au lăsat în urmă realizări artistice, științifice, filosofice la 
nivelul celor mai marcante creații din cultura românească.

Printre cărturarii care au participat la întrunirile Rugului Aprins  și au creat în focul Rugăciunii lui Iisus se numără poetul Vasile 
Voiculescu, filosoful Mircea Vulcănescu, compozitorul Paul Constantinescu, profesorul Alexandru Mironescu, iar mai târziu 
și pictorița Olga Greceanu.

Întemeietorul mișcării, viitorul Părinte Daniil Sandu Tudor, a fost un publicist 
de mare talent, pamfletar temut cu o scriere originală. Acest fapt a fost sublini-
at în Dilema veche de către scriitorul și eseistul Andrei Pleșu, care descria astfel 
scrisul lui Alexandru Tocilescu (cum era trecut Sandu Tudor în actele sale de stare 
civilă): „Amplasamentul intelectual şi politic al articolelor din Credinţa, tonul lor, 
autoritatea virilă a stilului sunt, în epocă, cu totul atipice”. Conform aceluiași autor, 
Sandu Tudor a fost „un spirit cu totul neconvenţional, un mare gazetar, un personaj 
de anvergură, demn de mult mai multă atenţie decât se bucură deocamdată”. A 
lansat două publicații: săptămânalul Floarea de Foc (1932-1936) și cotidianul Cre-
dința  (1933-1938), a scris volumul de versuri Comornic, dar și poezie încărcată de 
sacralitate, recunoscută atât pentru valoarea sa literară, cât și pentru substratul său 
profund duhovnicesc: Imn-Acatist la Rugul Aprins al Născătoarei de Dumnezeu.

Mircea Vulcănescu este o altă personalitate de marcă a culturii românești 
despre care se știe încă prea puțin. Economist, filosof, filolog, publicist, sociolog, 
profesor de etică, a fost totodată unul dintre cei mai tenace negociatori ai României 
cu cel de-al Treilea Reich, reușind să obțină opt vagoane de aur pentru Banca Na-
țională a României între anii 1941-1944 și înzestrarea Armatei a 4-a cu echipament 
militar german nou. 

A fost asistentul lui Nae Ionescu și a contribuit prin lucrarea sa filosofică la definirea 
noțiunii de timp. A fost totodată preocupat de identitatea românească, de supraviețu-
irea civilizației țărănești în modernitate, a făcut analize asupra sistemului capitalist. 

Vasile Voiculescu s-a impus ca un autentic poet religios, dar a demon-
strat și talent de povestitor, reușind o îmbinare originală a unor particularități 
ale clasicismului cu altele care țineau de romantism, simbolism, tradiționa-
lism. A interpretat în scrierile sale motive biblice, meditând asupra condiției 
umane, și a rămas cunoscut în special pentru Sonetele  și povestirile sale, 
deși a scris și romane (Zahei Orbul ). Se înscrie între poeții interbelici valo-
roși, alături de Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu ș.a. Mai puțin cunos-
cut este faptul că, din 1934 până în 1946, Vasile Voiculescu a fost director de 
programe culturale la Radio România.
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Paul Constantinescu, compozitor, violonist și dirijor român de origine 
evreiască, antrenat și el în mișcarea Rugul Aprins, s-a inspirat din folclor 
și din muzica bizantină, pe care le-a prelucrat creator în multe dintre lu-
crările sale. A compus în genuri variate ale muzicii clasice (operă, lied, 
balet, simfonic), dar a abordat și oratorii sau muzică de film. Celebre sunt 
Patimile și Învierea Domnului – oratoriu bizantin de Paști, Nașterea Dom-
nului – oratoriu bizantin de Crăciun, Joc dobrogean (Toccata).

Olga Greceanu, intrată mai târziu în flăcările Rugului Aprins, a ars cu 
rodnicie în credință, lăsând în urmă frescele de la Patriarhie, din Gara Mo-
goșoaia, de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, mozaicurile de la Antim, 
o serie de picturi păstrate în colecții particulare, o monografie despre „fe-
mei pictore necunoscute”, un jurnal de călătorie în Țara Sfântă, un dicționar 
creștin în opt volume încă nepublicat și multe altele. A fost singura femeie 
care a primit îngăduința scrisă a Patriarhilor Nicodim și Iustinian de a pre-
dica în orice biserică din țară. Olga Greceanu a fost fiica duhovnicească a 
Părintelui Sofian Boghiu, membru și el al Rugului Aprins.

Dintre oamenii de știință care au luat parte la Rugul Aprins, Alexandru 
Mironescu s-a distins atât prin realizările sale, cât și ca traseu existenți-
al. În calitate de cadru universitar la Catedra de Chimie organică a Facultății 
de Științe din București, a contribuit la apariția mai multor manuale și lucrări 
didactice, dar a fost preocupat și de literatură și filosofie. A lăsat în urmă sin-
teze de filosofie a științei: Certitudine şi adevăr, Limitele cunoaşterii ştiinţifice: 
contribuţia ştiinţelor experimentale la problema epistemologică, dar și Poeme 
filocalice, o serie de eseuri, romane.

Intelectualii creștini din România acelor vremuri și-au desăvârșit capacitățile creatoare în cadrul Rugului Aprins, 
loc care a rodit și în formarea unora dintre marii duhovnici ai neamului, mulți dintre ei tot intelectuali rafinați: Părin-
tele Sofian Boghiu (pictor), Părintele Benedict Ghiuș (om cu o vastă cultură și studii în Franța, duhovnic al Rugului 
Aprins), Părintele Adrian Făgețeanu (absolvent al facultăților de Drept, Teologie și Filosofie), Părintele Arsenie Papa-
cioc, Părintele Roman Braga, viitorul Mitropolit Bartolomeu Anania, Părintele Dumitru Stăniloae ș. a.
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Delictul de a crede în Dumnezeu
În focul istoriei s-au lămurit cei ce au asimilat darul de neprețuit primit prin Părintele Ioan Kulîghin – re-
găsirea izvoarelor autentice ale Ortodoxiei prin redescoperirea scrierilor Sfinților Părinți și practicarea Ru-
găciunii Inimii. După cum remarca Andrei Pleșu în prefața cărții Adevărata călătorie a lui Zahei, procesul 
deschis așa-numitului lot al Rugului Aprins face să transpară războiul nevăzut, întrucât membrii Rugului, 
deși nu li s-a putut găsi niciun capăt de acuzare, au fost socotiți vinovați pentru păstrarea credinței. În-
trunirile Rugului Aprins fuseseră interzise de autoritățile comuniste încă din 1945, la mijlocul lunii iunie 
a anului 1958 au fost arestate șaisprezece dintre personalitățile care făcuseră parte din această mișcare: 
Alexandru-Adrian Făgețeanu, Vasile-Benedict Ghiuș, Roman Braga, Serghie-Sofian Boghiu, Felix Dubneac, 
Anghel-Arsenie Papacioc, Alexandru Mironescu, Gheorghe Vasâi, Șerban Mironescu, Nicolae Rădulescu, 
Grigore Dan Pistol, Gheorghe Dabija, Vasile Voiculescu, Dumitru Stăniloae, Emanoil Mihăilescu. Procesul 
s-a derulat cu ușile închise, iar la final s-au pronunțat sentințe între 5 și 25 de ani. Membrii lotului au 
fost purtați la Gherla, la Aiud, în lagăre de muncă silnică precum Salcia sau Periprava, au fost batjocoriți, 
torturați, s-a încercat silirea lor pentru a da mărturii așa cum le dorea regimul de la putere. Unii – precum 
poetul Vasile Voiculescu – au fost eliberați mai devreme din pricina stării șubrede de sănătate, doar ca să 
nu moară în pușcărie. Alții – precum Părintele Daniil Sandu Tudor sau filosoful Mircea Vulcănescu – au 
murit ca martiri în temnițele comuniste. Operele le-au fost cenzurate și chiar distruse în măsura în care 
s-a putut (unele lucrări ale pictoriței Olga Greceanu, de exemplu, au fost acoperite de var), iar prietenii din 
vremurile de pace, chemați să ajute, au refuzat să se implice. Totuși, moștenirea duhovnicească primită 
de la Părintele Ioan cel Străin și-a arătat puterea, conștiințele celor ce au rostit-o și au trăit-o neputând 
fi îngenuncheate. 

Nu toți cei care au frecventat Rugul Aprins  au avut un sfârșit martiric, traseul unora părând să urmeze apoi 
alte direcții. Totuși, bogăția duhovnicească descoperită la Mănăstirea Antim a influențat, cel puțin în acea 
perioadă, creațiile unora dintre cei mai importanți oameni din cultura românească a secolului al XX-lea: 
scriitorii Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Dinu Pillat, Ion Marin Sadoveanu, Paul Sterian, Bartolomeu 
Anania, filosoful şi matematicianul Anton Dumitriu, istoricii Alexandru Duțu și Virgil Cândea etc.

Rămâne pentru generațiile actuale și viitoare responsabilitatea de a nu pierde apa vie a Ortodoxiei, a Rugă-
ciunii Inimii, regăsită cu prețul unei jertfe atât de mari de elita intelectuală creștină a țării noastre în secolul 
trecut, de a bea această apă vie și de a constata în mod personal puterea ei.
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 CERCUL VICIOS AL UNEI CRIZE
Dacă vrem să ne facem o idee despre ce înseamnă cartea în România, putem consulta informațiile privind piața cărții 
de la noi. Deși nu există statistici clare cu privire la dimensiunea pieței de carte din România, aprecierile în privința 
dată bazându-se în mare parte doar pe estimările editorilor, unele date arată că această piață se situează între 60-80 
de milioane de euro pe an (Adrian Ungureanu, „Piața de carte din România, revitalizată de vânzările online”, în Curierul 
Național, 11 decembrie 2014). Chiar dacă pare o sumă mare, în realitate aceste cifre ne plasează pe ultimul loc din 
Uniunea Europeană. De exemplu, Ungaria, deși cu o populație la jumătate față de cea a României, se laudă cu cifre de 
patru ori mai mari în domeniul editorial, iar Marea Britanie înregistrează vânzări de 63 de milioane de lire sterline pe 
săptămână („Piața de carte din România, încă departe de Europa”, în Gândul, 29 ianuarie 2007), sumă comparabilă cu 
piața din România pe un an întreg. Tot din punct de vedere statistic, obiceiurile de lectură ale românilor sunt cel puțin 
îngrijorătoare. Cercetările arată că în jur de 75-80% din populația adultă din România nu mai cumpără deloc cărți, iar 
12% dintre români nu ar avea nicio carte în casă (Lucian Dan Teodorovici, „Mituri și demolatori”, în România culturală, 
Suplimentul de cultură, nr. 124/ 21-27 aprilie 2007). Cum s-a ajuns aici? 

Editurile se plâng, în principal, de restrângerea canalelor de distribuție, în speță a librăriilor. După 1989, multe din 
spațiile în care funcționau librăriile au fost privatizate fără a se ține cont de destinația viitoare a spațiului. Dar sunt 
librării care se închid și pentru că nimeni nu le mai trece pragul. Astfel, acum există orașe mici și medii din România 
în care nu mai găsim nicio librărie (Magdalena Vaida, „Dejul, orașul fără librărie” în Făclia, 9 februarie 2012). La rândul 

DE CE NU CITESC ROMÂNII?
Text: Virgil Baidoc

Foto: Dragoș Ludușan; Alexandru și Cristina Rădulescu

Poate că nu există o invenție care a șlefuit mai mult cultura umanită-
ții decât cartea. Cărțile ne împărtășesc din înțelepciunea lumii. Deși 
avem la îndemână mai multe cărți ca oricând, parcă tot mai puțini 
oameni reușesc să ajungă la ele. Când vedem în jur opinii unilaterale, 
când dialogurile se frâng înainte de a începe, când limbajul cu care îl 
întâmpinăm pe aproapele devine tot mai frust, simțim că undeva s-a 
produs o ruptură. Da, în societate importanța lecturii pare unanim 
acceptată. Dar, dacă examinăm obiectiv această chestiune, situația 
este cu totul alta. Și atunci, cine ne îndepărtează de lectură? Ce loc 
mai ocupă cartea în societatea românească? Există soluții pentru 
a opri declinul lecturii? Acestea sunt doar câteva întrebări la care 
încercăm să răspundem, privind mai ales situația din țara noastră.
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lor, cititorii, cei care au mai rămas, sunt descurajați de prețul mare al cărților, mai ales că pătura principală a celor 
care citesc (studenți, profesori, pensionari) sunt exact acele categorii considerate „defavorizate” și care nu-și permit 
cheltuieli de „lux”. Pe de altă parte, editurile arată că prețul mare al cărților se datorează tocmai lipsei cititorilor. Din 
cauza tirajelor mici, costurile de producție sunt implicit mai mari, fiindcă se împart la un număr mic de exemplare. Iar 
statul, care nu încearcă să înțeleagă miza cărților, face singurul lucru pe care îl știe, adică taxează fără discernământ 
și mai adaugă o povară prin timbrul cultural. Dificultățile sunt nenumărate, iar cercul vicios pare fără ieșire.

 DE CE NU SE MAI CITEȘTE ÎN ROMÂNIA?
Cauzele acestui fenomen sunt numeroase. Mai întâi, oamenii nu citesc pentru că sunt copleșiți de ritmul vieții moder-
ne și de prioritățile pe care și le fixează. Din cauza veniturilor mici, mulți sunt obligați să se limiteze la produsele strict 
necesare traiului, iar cartea, din păcate, este pentru foarte puțini acel „strict necesar”. Apoi, societatea „modernă” 
încurajează căutarea beneficiilor imediate, de preferință cuantificabile material, iar lectura este întotdeauna o „inves-
tiție” pe termen lung, care necesită răbdare și o bună chivernisire a timpului.

La noi, indiferența față de lectură se cultivă de multe ori încă din școală. În sistemul educațional românesc, în care tare-
le comuniste nu s-au vindecat pe deplin, accentul cade pe obligația de a reține, nu pe nevoia de a înțelege. Cantitatea 
lucrurilor care trebuie memorate depășește limitele unei igiene a sănătății psihosomatice a copilului și a adolescen-
tului, iar lectura devine un fapt marginal, adăugat altor sarcini, nu o bază a unei educații sănătoase. În școală, mulți 
copii citesc pentru „evaluări” (ascultat la clasă, teste, examene, olimpiade, concursuri), nu pentru ei înșiși. Programa 
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încărcată, nesfârșitele teme pentru acasă, meditațiile și chiar cititul pentru că „așa trebuie” sunt tot atâtea piedici care 
despart copilul și adolescentul de lectură tocmai în anii formativi.

După 1989, piața de carte a cunoscut o dezvoltare explozivă. La mijlocul anilor ʼ90, în România se înregistra un număr 
neverosimil de edituri: 10.000. În sfârșit, românii păreau să-și poată astâmpăra setea de carte fără opreliștile cenzurii 
comuniste. Acest entuziasm a fost temperat rapid de doi adversari redutabili ai lecturii: televizorul și calculatorul. 
Treptat, cuvântul scris a început să piardă teren în fața fascinației imaginii. Consecințele asupra lecturii s-au dovedit 
dezastruoase: un studiu făcut în SUA pe un grup de 500 de copii între 9 și 10 ani a arătat că toți preferă să se uite la 
televizor sau să folosească computerul în scop recreativ decât să citească (Virgiliu Gheorghe, Efectele micului ecran 
asupra minții copilului, Editura Prodromos, București, 2007, p. 27). Aceasta este, de fapt, situația generală la nivelul 
tuturor societăților occidentale, unde s-a generalizat ritualul zilnic al vizionării TV sau al activității în fața monitorului 
computerului. Chiar și în România este ușor de constatat că nici copiii și nici tinerii crescuți cu televizor și calculator 
nu mai citesc cărți. „Urmărirea emisiunilor TV și navigarea pe internet sunt mai provocatoare, mai relaxante, nu pretind 
niciun efort, spun copiii, și de aceea le preferă.” (Maria Winn apud Virgiliu Gheorghe, loc. cit.).

Mai mult, în ultimii ani, România deţine recordul în Europa în privinţa consumului de programe de televiziune, cu 5 ore 
şi 30 de minute de persoană/zi, fiind urmată de Grecia, cu 4 ore şi 33 de minute (Mădălina Cerban, „Românii, pe primul 
loc în Europa la consumul TV”, 22 martie 2013, www.mediafax.ro), ceea ce explică schimbarea raportului de forțe 
dintre lectură și televizor. Fiind și cea mai ieftină și mai comodă formă de divertisment, televizorul pare să fi acaparat 
viețile românilor. Nu mai este vreme de citit cărți atâta vreme cât tu însuți poți fi eroul – acesta pare să fie mesajul pe 
care îl promovează televizorul. Sub comandamentul acțiunii și al clipei, televizorul exclude tocmai reflecția rațională 
(Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra minții umane, Editura Evanghelismos, București, 2005, p. 221). Un con-
sumator de televizor nu va mai citi cărți, pentru că nu le mai înțelege. Consecințele dezastruoase ale televiziunii asupra 
minții umane, problema depersonalizării, atitudinea mentală pasivă, promovarea unei culturi bolnave sunt îndeobște 
cunoscute, existând nenumărate studii pe această temă, asupra cărora, însă, nu vom insista acum.

Cele mai recente statistici arată că și televizorul are un concurent redutabil. Dar nu din partea cărților, ci a internetului, 
care a devenit cel mai mare consumator de timp al românilor. Însoțirea dintre televizor și internet lasă și mai puține 
șanse lecturii: conform statisticilor, 91% dintre utilizatorii de internet din Romania accesează internetul în timp ce 
privesc la televizor (Mădălina Cerban, „Peste 90% dintre români spun că intră pe internet în timp ce privesc programe 
TV”, 7 decembrie 2015, mediafax.ro).

Ceea ce este demn de reținut pentru demersul nostru este că utilizarea la scară tot mai largă a internetului, fie și în scopuri 
de documentare, produce schimbări chiar la nivel comportamental. Deși dispune și de numeroase avantaje – rapiditatea și 
comoditatea accesului la informație fiind evidente –, deprinderile pe care le formează nu sunt de natură să încurajeze lectura. 
Căutarea durează câteva nanosecunde, iar informația punctuală pe care o oferă motoarele de căutare satisface o nevoie 
imediată. Datorită informației livrate de-a gata și gratuit, nevoia de a intra într-o librărie devine tot mai puțin necesară. Omul 
modern, aflat permanent „în criză de timp”, recurge la scurtăturile pe care i le oferă tehnologia. „Rapid și gratuit” pare să fie 
deviza internetului. Astfel că, tot mai des, oamenii nu mai au răbdarea necesară să parcurgă o carte și să o treacă prin filtrul 
înțelegerii lor. Această „împrăștiere a minții”, cum ar numi-o Sfinții Părinți (timpul mediu pe care un utilizator îl petrece pe o 
pagină de internet este de numai 58 de secunde), este unul dintre efectele nefaste ale internetului asupra psihicului uman.

ATUNCI CÂND TELEVIZIUNEA ȘI INTERNETUL OFERĂ RĂSPUNSURI MAI RAPIDE
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SOLUȚII PENTRU O REINTRARE ÎN FIRESC A ACTULUI LECTURII

Nu putem vorbi despre impactul internetului asupra lecturii, și a cărții în general, fără a aminti despre migrația către 
online a ceea ce până acum însemna presă scrisă. Sub constrângerile costurilor, tipăriturile au profitat de popularita-
tea internetului. Astfel că, în prezent, asistăm la un fenomen îngrijorător, în care multe reviste oneste se închid pentru 
că nu reușesc să păstreze o masă critică de cititori, în timp ce blogurile câștigă tot mai multă popularitate pentru că 
oferă oricui posibilitatea de a deveni „autor” în câteva minute. Dacă editurile publică un manuscris doar dacă trece de 
rigorile unui proces de evaluare, internetul operează după reguli diferite. Calitatea și credibilitatea informațiilor oferite 
trec în planul secund. Rapiditatea cu care autorul ajunge la publicul său și interacțiunea cu acesta aproape în timp 
real – acestea sunt calitățile care interesează „Generația Net”. 

Editurile încearcă să se adapteze noului trend al dispozitivelor mobile, astfel că pe piață au început să-și facă loc 
e-book-urile. Miza sunt tinerii pe care editurile încearcă să-i fidelizeze. Însă, cititorii români par mai tradiționali. Spre 
deosebire de SUA, unde e-book-urile dețin 25% din piața de carte, și de Europa, unde acestea înregistrează 10% din 
vânzări, în România cărțile digitale nu reușesc să cucerească pragul de 1% dintr-o piață și așa firavă (Marin Vidrașcu, 
director executiv la Editura Litera, în interviu cu Alexandra-Georgiana Andrei, 21 ianuarie 2014, hyperliteratura.ro). Deși 
unii se întreabă dacă nu cumva cărțile tipărite vor sucomba în fața cărților electronice, cred că aceasta este o falsă 
problemă. Ceea ce ne interesează este supraviețuirea lecturii.

Și atunci, ce șanse mai are lectura în fața provocărilor modernității?

Chiar dacă situația nu pare să fie în avantajul cărților pe termen lung, există speranțe că nu ne vom pierde în labirintul 
mass-mediei și al internetului. Surprinzător, soluțiile sunt la îndemâna fiecăruia. Ele pot merge de la lucruri banale, 
accesibile oricui, de la cartea oferită cadou, până la nivelul strategiilor guvernamentale de încurajare a lecturii. 

SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL 
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La nivel incipient, dragostea de carte ar trebui insuflată încă din familie. Părinții pot declanșa atracția către lectură și 
pot face diferența între un viitor adult consumator de televiziune sau (și) de carte. Este esențial ca părinții să le citeas-
că copiilor încă de la vârste fragede. Mai târziu, dorința de a citi nu trebuie impusă ca o obligație, ci ca un joc, care să 
stârnească interesul celor mici. Mai mult, cartea nu trebuie să fie niciodată o barieră între părinți și copii, ci un liant, o 
activitate pe care cei mici să o asocieze cu o experiență pozitivă. La fel, școala ar trebui să cultive mai mult dragostea 
pentru carte în locul fricilor de tot felul, iar semnele unei schimbări de paradigmă în învățământul românesc există. La 
nivel universitar, reproducerea mecanică a „suportului de curs”, acolo unde aceasta încă se practică, trebuie înlocuită 
cu responsabilizarea studentului în direcția căutării surselor. Profesorii trebuie să-și facă studenții dependenți de 
autori, punând accentul mai mare pe lectură, creativitate și analiză critică.

Mărind perspectiva, lectura poate fi încurajată și prin implicarea societății civile. Putem lua exemplul altor țări, în care 
se organizează lecturi publice, dezbateri pe marginea cărților, cercuri de lectură, nu prin implicarea autorităților (sau 
a unor instituții direct „interesate”, cum ar fi librăriile), ci din inițiativa cetățenilor simpli, pentru că așa înțeleg ei să-și 
manifeste dragostea față de carte. Campanii pentru promovarea lecturii există și la noi, dar sunt destul de timide și 
încă departe de amploarea necesară pentru a mișca lucrurile.

Apoi, merită să fie spus că binomul calculator-carte 
nu este neapărat antagonic. Tehnologia nu trebuie 
demonizată, ci folosită cu discernământ. Derapajele 
în orice direcție nu sunt de dorit. Avantajele tehnolo-
giei și ale internetului sunt reale, dar trebuie folosite 
cu chibzuință. La fel cum kitsch-ul și nonvaloarea 
pot fi întâlnite și între coperțile unei cărți, tot așa, 
internetul are atuurile sale, pe care orice cititor seri-
os le va lua în considerare. Mai mult, deși internetul 
este principalul „competitor” al lecturii, în general, 
și al cărții tipărite, în special, observăm că tot el este 
cel care vine în ajutorul editurilor și al vânzării de 
carte. Librăriile online sunt o gură de oxigen pentru 
editori și singura cale prin care cartea poate ajunge 
acolo de unde librăriile fizice au dispărut. Discoun-
turile pe care le oferă constant librăriile online, TVA-
ul redus pentru tipărituri și târgurile de carte care 
încep să se generalizeze sunt pași înainte prin care 
cartea ajunge mai aproape de cititori.

Nu în ultimul rând, trebuie să abordăm responsa-
bilitatea editurilor și rolul major care le revine în 
asumarea unui proiect „formator”. Dacă cea mai 
mare nemulțumire a cititorilor vizează prețul relativ 
mare al cărților (raportat la puterea de cumpărare), 
editurile ar putea să-și îndrepte mai mult atenția în 

DOSAR TEMATIC
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direcția edițiilor de buzunar, tocmai pentru a veni în sprijinul acelor categorii defavorizate amintite la început. 
„Cartea-obiect”, care alimentează orgoliul și blazonul editurilor, poate coexista cu o ediție de buzunar, accesibilă 
majorității cititorilor. O regândire a unor colecții de carte ieftină (în genul vechii colecții „Biblioteca pentru toți”) 
ar putea aduce lucrările fundamentale mult mai aproape de publicul cititor. Editurile trebuie să înțeleagă că atâta 
vreme cât nu-și asumă un proiect formator, de educare a publicului și de accesibilizare a lecturii, nu vom deveni o 
țară culturală. Prin speculații vândute la suprapreț editurile nu vor reuși să-și construiască o piață de cititori fideli, 
iar cercul vicios pe care îl implică lipsa acestora nu va fi spart.

Paradoxal, suntem o țară în care se publică mult, dar se citește puțin. Deși abundența titlurilor ar putea părea un 
lucru îmbucurător, în realitate editurile sunt complice la un joc păgubos pe termen lung, prin care multe titluri 
fără valoare inundă piața. Fie pentru atingerea punctajului necesar în vreun dosar, sau pentru a satisface ambițiile 
personale ale vreunui autor, editurile par să închidă adesea ochii în fața unor proiecte submediocre. Tocmai această 
„maculatură” îi poate împiedica pe cititorii bine intenționați să ajungă la operele fundamentale, iar actul formator 
să fie iarăși ratat. Orientarea editurilor către cărțile valoroase, care se susțin singure prin cererea publicului, iar nu 
prin banii autorului, ar fi încă un pas înainte către o piață de carte sănătoasă în România.

 DREAPTA SOCOTEALĂ ÎN GESTURILE LECTURII
Așa cum nu există rămânere pe loc în viața duhovnicească, tot așa nu putem spune că abandonând deprinderea 
lecturii vom putea sta neclintiți. Alternativele pe care modernitatea le opune cărților sunt mult mai numeroase, 
mai complexe și mai hipnotice decât în urmă cu numai 20 de ani. Drumul modernității presupune mai multe 
obstacole, dar oferă și mai multe oportunități de lectură decât aveau generațiile anterioare. Discernământul – în 
alegerea cărților, în petrecerea timpului, în căutarea bunelor însoțiri – este poate virtutea cea mai importantă 
pe care trebuie s-o căutăm.

Deși nu e ușor să găsim drumul prin Turnul Babel al provocărilor de tot felul, soluții prin care lectura să nu 
devină un act desuet există. Poate cel mai important lucru, înainte de a aștepta rezolvări din partea altora, 
este atenția la propriile acțiuni. Faptul că alegem să deschidem televizorul, pagina de Facebook sau o carte ne 
zidește ca oameni în fiecare zi.

Bibliografie și surse web:
***, „Piața de carte din România, încă departe de Europa”, în Gândul, 29 ianuarie 2007, www.gandul.info;
Cerban, Mădălina, „Peste 90% dintre români spun că intră pe internet în timp ce privesc programe TV”, 7 decembrie 2015, 
www.mediafax.ro ;
Cerban, Mădălina, „Românii, pe primul loc în Europa la consumul TV”, 22 martie 2013, www.mediafax.ro;
Gheorghe, Virgiliu, Efectele micului ecran asupra minții copilului, Editura Prodromos, București, 2007;
Gheorghe, Virgiliu, Efectele televiziunii asupra minții umane, Editura Evanghelismos, București, 2005;
Teodorovici, Lucian Dan, „Mituri și demolatori”, în România culturală, Suplimentul de cultură, nr. 124/ 21-27 aprilie 2007, 
www.romaniaculturala.ro;
Ungureanu, Adrian, „Piața de carte din România, revitalizată de vânzările online”, 11 decembrie 2014, www.curierulnational.ro;
Vaida, Magdalena, „Dejul, orașul fără librărie” în Făclia, 9 februarie 2012, www.ziarulfaclia.ro;
Vidrașcu, Marin, în interviu cu Alexandra-Georgiana Andrei, 21 ianuarie 2014, www.hyperliteratura.ro.



34

INTERVIU

Facebook – fabrica de narcisism
– Interviu cu Teodor Baconschi –

Interviu realizat de Tatiana Onilov
Foto: arhiva personală a lui Teodor Baconschi

Teodor Baconschi s-a născut la data de 14 februarie 1963 la București. După moartea tată-
lui său, poetul A. E. Baconsky, care a murit în cutremurul din ’77, s-a apropiat sufletește de 
bunicul patern, preot la Călimănești. Mama a fost cea care i-a vorbit despre Dumnezeu cu 
discreție, fără să i-L impună. La vârsta de 16 ani, în urma unei revelații lăuntrice, petrecute 
fulgerător, L-a cunoscut pe Dumnezeu.

A încercat să urmeze cursurile Facultății de Filosofie, dar a renunțat în scurt timp. Și-a 
retras dosarul și s-a înscris la Teologie. ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania i-a fost mentorul 
spiritual, care i-a încredințat lecturi majore și sfaturi esențiale. Ierarhul i-a relatat, primul, 
grozăvia gulagului românesc, în lungi plimbări prin Cișmigiu.

La începutul anilor 
‚
90 a lucrat la Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR.  În timp, 

a devenit un adept al implicării în viața comunității. A fost mezinul Grupului de reflecție 
pentru înnoirea Bisericii la începutul lui 1990. Acel grup a reinstituit spontan conlucrarea 
dintre laicat și cler. Tot în 1990 a devenit consilier al lui Andrei Pleșu la Ministerul Cultu-
rii. În același an a obținut o bursă de doctorat la Sorbona. În acei ani, la Paris, a citit și a 
scris cu disperare. A fost corespondent la Europa Liberă, librar într-un anticariat, inclusiv 
paznic la Notre Dame. În 1995 s-a reîntors la București cu o soție, o fiică și un doctorat la 
Sorbona.   

A lucrat cu Sorin Dumitrescu la Editura Anastasia, a făcut emisiuni la TVR și a fost asistent 
al lui Andrei Pleșu la Catedra de Filosofie. Tot Andrei Pleșu, mentor și protector, avea să îi 
propună, în 1997, funcția de ambasador la Vatican. Așa a început cariera sa diplomatică, 
neîntreruptă până în acest moment. A trecut prin toate gradele diplomatice. În 2006, a 
fost singurul secretar de stat neafiliat politic. Mâna care i s-a întins în acel moment a fost 
cea a lui Traian Băsescu. Așa a ajuns consilier prezidențial. În 2007 a revenit la Paris, de 
data aceasta ca ambasador. În decembrie 2009, i s-a încredințat demnitatea de ministru 
al Afacerilor Externe, pe care a asumat-o până în luna ianuarie 2012.
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În cartea dumneavoastră, Facebook – fabrica 
de narcisism, faceți o amplă analiză a acestui 
fenomen social. Ce este, de fapt, Facebook?
Facebook e o temă actuală, dar Facebook e ceea ce faci 
din el, ceva bun sau ceva rău. Nu trebuie exagerat, nu 
trebuie să-ți pierzi nopțile zăbovind pe Facebook, dar în 
același timp poți să-l folosești pentru a comunica cu alți 
creștini și cu lumea în general, cu generația ta. Poți în-
văța lucruri de bună calitate de pe Facebook, pentru că 
există pagini ale centrelor de analiză biblică sau patris-
tică, ale marilor biblioteci din toată lumea occidentală, 
europeană. Deci, nu tehnologia în sine e bună sau rea, ci 
tot omul care o utilizează și care nu trebuie, bineînțeles, 
să abuzeze de acest mijloc de comunicare și informare.

De ce se înregistrează această migrare spre 
virtual? Dialogul virtual este mai ușor de rea-
lizat decât dialogul față către față?
Probabil că lumea virtuală scade nivelul de responsabili-
tate interpersonală și costurile emoționale ale întâlnirii, 
și atunci e un fel de mediu aseptic în care toată lumea 
preferă să se instaleze din comoditate. Întâlnirea cu o 
altă persoană e un eveniment existențial, trebuie să se 

încrucișeze două priviri, trebuie ca două intelecte să intre 
în comuniune sau, dimpotrivă, în conflict. Per ansamblu, 
o întâlnire în 3D, în lumea reală, între doi oameni e mai 
costisitoare psihologic și emoțional; de aceea probabil că 
cei mai mulți dintre noi preferă să recurgă la această for-
mă mijlocită de comunicare, nu nemijlocită. E o explicație 
posibilă. Dar, pe de altă parte, viața însăși ne face, ne per-
mite și ne obligă de multe ori să continuăm să socializăm 
și în lumea reală. Nimeni nu poate să se refugieze ca pe o 
insulă pe rețeaua de socializare și să limiteze toate con-
tactele sale cu semenii la acel nivel.

„COMUNICAREA PE FACEBOOK NE DIMINUEA-
ZĂ RESPONSABILITATEA PERSONALĂ, CEEA 
CE CRED CĂ NE PERMITE ȘI ACESTE PAGINI 
FALSE ÎN CARE OAMENII SE DEGHIZEAZĂ ȘI 
CARE SUNT CLAR NESĂNĂTOASE”

Comunicarea non-virtuală este valabilă pen-
tru comunitățile unde încă mai există întâl-
niri, unde încă se mai organizează evenimen-
te în comun. Totuși, există și partea cealaltă 
a monedei. În prezent, din ce în ce mai mulți 
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oamenii se izolează și, practic, duc o viață pa-
ralelă. Este lipsa capacității de a comunica o 
criză identitară, o criză de manifestare?
Comunicarea pe Facebook ne diminuează responsabilita-
tea personală, ceea ce cred că ne permite și aceste pa-
gini false în care oamenii se deghizează și care sunt clar 
nesănătoase. Permite și un soi de agresivitate, tot așa 
neasumată, pentru că ai impresia că ce nu-ți permiți în via-
ța reală, îți poți permite acolo. E un mediu la fel de uman 
ca și societatea, așa cum o știm în viața reală, dar plin de 
consecințe psihologice, mentale, pe care încă nu le cuan-
tificăm precis. Suntem de 10-12 ani în mediul acesta virtu-
al cu rețelele de socializare, dar eu sunt relativ optimist. 
Recomand și cartea mea, nu ca să-mi fac reclamă, dar în 
eseul acesta, Facebook – fabrica de narcisism, tocmai am 
scanat riscurile etice legate de abuz, precum și de confu-
zia dintre identitate și alteritate, dintre adevăr și fals și tot 
ce schimbă în practica socială apariția acestei posibilități 
tehnologice fascinante în sine – pentru că e fascinant să 
poți intra în contact teoretic, ipotetic, cu încă un miliard de 
semeni de pe orice continent, în mai multe limbi. 

E clar că Biserica ar trebui să-și adapteze pastorația inclu-
zând noile media în formele sale de propovăduire a Cu-
vântului, dar totodată deschizând și în parohii o dezbatere 
pe această temă. Cred că preotul trebuie să ia în calcul 
faptul că creștinul contemporan are și această fațetă de 
acum înainte. Dacă e să fim onești, Biserica – din ce am 
simțit în primă instanță – e reticentă față de nou și tinde 
spre un fel de condamnare generică. Dar, repet, în felul 
acesta îi poate înstrăina pe unii și poate rata niște ocazii 
de a duce Evanghelia acolo unde nu mai poate să ajungă 
decât pe căile acestea. Faptul că un tânăr de 15-16 ani de 
astăzi stă mai tot timpul în fața computerului e o realitate 
socială. Nu o putem schimba, nu putem nici să spargem 
computerele precum muncitorii țesători de la Lyon, care 
și-au rupt primele războaie mecanice în zorii Revoluției 
industriale. Mai degrabă, noi trebuie să ținem pasul în 
calitate de creștini în Biserică și să vedem cum luăm ce e 
bun din asta, cum ne păzim de excese, derapaje, ficțiuni 
periculoase, de anumite iluzii. E un lucru posibil prin dia-
log și printr-o abordare destinsă a fenomenului.

Credeți că și pe Facebook ar trebui să fie mai 
mulți oameni care ar putea să abordeze subiec-
te importante de discuție pentru a menține un 
nivel mai înalt al discursului, pentru a oferi o 
alternativă?
Facebook e o perfectă oglindă socială a societății reale, 
pentru că acolo ai de toate. Ai profesori universitari, ai 
cercetători, ai oameni de toate profesiile, din toate stratu-
rile sociale, de mai multe confesiuni. E, pe undeva, un fel 
de bulevard virtual pe care te poți întâlni cu orice român, 
indiferent de vârstă, de condiția lui socio-profesională, de 
nivelul de educație. De aceea e bine, într-un fel, pentru 
că vedem măcar cât de corect sau incorect se scrie româ-
nește, nu mai vorbesc de alte limbi. Vedem nivelul efectiv 
de cultură sau evidența tristă a inculturii la foarte mulți. 
Întotdeauna când ți se pune o oglindă în față îți poți sur-
prinde defectele, iar acesta e un exercițiu de smerenie, de 
realism, care îți permite să revii cu mai multă luciditate în 
lumea reală.

„EXTINDEREA LIBERTĂȚILOR ÎN MODERNITATE 
ESTE UN REZULTAT AL CIVILIZAȚIEI CREȘTINE, 
TOCMAI PENTRU CĂ CREȘTINISMUL A SPORIT 
NECONTENIT, ÎNTR-O FORMĂ SAU ALTA, DEMNI-
TATEA PERSOANEI UMANE”

Fiind invitat în această primăvară în Cluj-Napo-
ca pentru a susține o conferință, ați abordat 
tema libertății. Despre ce fel de libertate le-ați 
vorbit clujenilor?
A fost un fel de meditație pe această temă a libertății, o 
temă filosofică, deci insolubilă, dar și un atribut deopotrivă 
divin și uman, care explică totul în ceea ce privește istoria 
omului, inclusiv istoria lui politică. Cred că e bine ca fiecare 
generație să reflecteze ce înțelege prin libertate, ce fel de 
libertăți își dorește și cum trăiește povara libertății, pentru 
că am vorbit și despre așa-numita Servitute voluntară, titlul 
unei cărți celebre scrise de marele prieten al lui Michel de 
Montaigne, Étienne de La Boétie. Categoric, există și o liber-
tate prin autolimitare, libertatea prin transcenderea vanită-
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ților egocentrice. Am insistat și pe această libertate aparent 
negativă, libertatea spirituală, libertatea netangibilă, pe 
care nici regimurile despotice, nici ocupațiile străine nu o 
pot extirpa și care e, de fapt, în centrul experienței creștine. 

Cu toate acestea, de ce sunt tot mai puțini oa-
meni care aleg această libertate și preferă alte 
libertăți?
E o lungă discuție. Sunt istorici ai religiilor sau ai demo-
crației care susțin că extinderea libertăților în modernita-
te este un rezultat al civilizației creștine, tocmai pentru 
că creștinismul a sporit necontenit, într-o formă sau alta, 
demnitatea persoanei umane. Au putut fi codificate drep-
turile omului ca idee juridico-filosofică mai întâi și, până 
la urmă, am putut să dezvoltăm regimuri politice plura-
liste deschise care se bazează pe proclamarea și respec-
tarea acestui set de drepturi ale omului. Democrațiile nu 
sunt nimic altceva. Ele nu sunt neapărat, istoric vorbind, 
un spațiu al secularismului, opus trăirii creștine sau re-
ligioase în general, ci, mai degrabă, o etapă în această 

civilizație a libertății pe care a întemeiat-o Hristos.

„NOI AVEM DATORIA DE A ÎNȚELEGE PATRIMO-
NIUL CREȘTIN CA ESENȚA EUROPEI ȘI, TOTO-
DATĂ, CA SINGURA EI ȘANSĂ DE A AVEA UN 
VIITOR”

Astăzi, Europa se află într-o criză religioasă, 
politică și demografică. Este aceasta o conse-
cință a ieșirii din spațiul credinței? Are nevoie 
Europa de a se ancora acum, mai mult ca ori-
când, în credința creștină autentică?
Din ce văd, eu cred că există acest pericol, chiar risc, de 
a demoniza alte religii, începând cu Islamul. Nu e bine să 
facem asta. Să nu uităm că rătăciri există în toate religiile și, 
până la urmă, extremismul e un fenomen care nu e mono-
polizat de cineva. În același timp, există terorismul islamist, 
salafismul sau jihadismul – forme de agresiune directă con-
tra creștinilor în Europa, dar și în Orientul Mijlociu, pentru 
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că martiriul, de fapt, acolo începe, pe această linie de foc. 
Aceasta întărește identitatea creștină în Europa. Cred că 
sunt tot mai mulți critici ai corectitudinii politice ca sursă de 
ipocrizie morală și, totodată, sunt tot mai mulți oameni care 
spun: „Simțim nevoia de apărare, dar ce apărăm? De ce ne 
apărăm și de ce trebuie să ne apărăm? De ce să nu cedăm, 
de ce să nu considerăm că e o fatalitate?”. Răspunsul este: 
„Pentru că avem Dumnezeul părinților noștri, pentru că 
avem un patrimoniu bimilenar, unic, incomparabil, care ne 
definește stilul de viață și felul de a înțelege lumea”. Toate 
acestea reprezintă daruri ale ordinii creștine care s-a obținut 
cu greu, cu sângele martirilor, cu o creștere spirituală com-
plicată, în zig-zag, cu multe reculuri. Noi avem datoria de a 
înțelege patrimoniul creștin ca esența Europei și, totodată, 
ca singura ei șansă de a avea un viitor.

Dacă Europa își va asuma valorile morale creș-
tine, ar putea face față la mai multe provocări 
pe care le întâlnește?
Da, dar să știți că Creștinismul – Slavă Domnului! – e viu și 
în Europa Occidentală. E adevărat că e mai puțin prezent în 
media de mainstream,  în discursul politic. Statul, fiind neu-
tru, deasupra-confesional, foarte mulți politicieni spun că e 
mai bine să nu facă referiri la nicio religie, la nicio confesiu-
ne. Să zicem că aceasta poate fi o exigență a democrației ca 
să nu întrețină ura interconfesională și interreligioasă, dar 
asta nu înseamnă că bisericile europene sunt goale, moar-
te și îngropate. Nu. Există creștini care ajută cu bani, care 
se duc și pun umărul la prezervarea comunităților creștine 
masacrate de Boko Haram sau de ISIS, care merg în Irak să 
salveze o mănăstire, care se duc în Liban sau în alte părți să 
îi ajute pe frații lor de credință, inclusiv ortodoxă. 

„TREBUIE SĂ VEDEM LUMEA CREȘTINĂ ÎN TOA-
TĂ DIVERSITATEA EI. BISERICA ORTODOXĂ ESTE 
STATISTIC MINORITARĂ ÎN LUMEA CREȘTINĂ, 
DAR ARE UN TEZAUR DE ADEVĂR DOGMATIC, 
LITURGIC, BIMILENAR PE CARE ÎL APĂRĂ”

Ne lipsește informația, așa că nu trebuie să lucrăm doar cu 
clișee precum: „Occidentul e un deșert spiritual, iar la noi 

viața gâlgâie”. Nu. Și noi avem mari probleme ca Biserică, 
inclusiv anticlericalismul pe care Biserica trebuie să-l su-
porte de acum înainte. Trebuie să fim conștienți că într-o 
societate liberă o să apară și discursuri agnostice, atee, 
militante, discursuri agresive antibisericești, anticlericale. 
Trebuie să ne adaptăm și să înțelegem că nu mai suntem 
într-o societate totalitară, înghețată. E o societate dinami-
că, fluidă, cu granițe imprecise, mobile. Ne adaptăm inte-
lectual, pastoral, teologic la vremurile pe care le trăim, dar, 
de multe ori, lucrăm cu stereotipuri, cu clișee care ne pun 
pe noi în valoare, pe noi, ortodocșii, vreau să spun. Nu, nu 
e așa. Trebuie să vedem lumea creștină în toată diversita-
tea ei. Biserica Ortodoxă este statistic minoritară în lumea 
creștină, dar are un tezaur de Adevăr dogmatic, liturgic, 
bimilenar pe care îl apără. Este unică din punctul acesta 
de vedere, dar trebuie să compună strategii de apărare ale 
Creștinismului care să includă tot frontul creștin, nu doar 
lumea greco-slavă și insulița latină din România.

Aducând în discuție și orașul Cluj-Napoca, nu 
pot să nu vă întreb care sunt amintirile care vă 
leagă de Înaltul Bartolomeu Anania.
Sunt foarte multe. Toată adolescența și prima mea tinerețe 
au fost legate de Înaltul Bartolomeu, pe care l-am iubit ca 
pe un părinte spiritual. Și dumnealui m-a socotit ca pe un 
fiu duhovnicesc. Mă gândesc aproape zilnic la el, îi evoc fi-
gura, mă bucur – apropo de Facebook – când apar fotografii 
sau predici de-ale lui pe Youtube. Mă bucur pentru că prin 
aceste mijloace îl putem avea ca și cum ar fi aievea încă, 
aici cu noi. Știu că se roagă pentru România, pentru Orto-
doxie, pentru toată lumea creștină. Știu că rămâne și din 
cealaltă dimensiune un clujean prin adopție, care și-a bine-
meritat numele acesta frumos: „Leul Ardealului”. Consider 
că a creat un model de ierarh din toate punctele de vedere, 
dublat de un mare intelectual, un mare om de cultură, un 
om de litere și, totodată, un patriot și un poet mistic. Deci, 
un om care a avut, într-adevăr, o mulțime de talanți, pe care 
i-a înmulțit cum se cuvine și care merită o posteritate. Cel 
puțin aici la Cluj, sunt bucuros să văd că Înaltul Andrei face 
acest lucru, că se ocupă cu tandrețe de memoria Părintelui 
Anania, cum îi spuneam eu.
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Pelerinajul la Semlac – prilej de întâlnire 
cu Părintele Arsenie Boca

Text și foto: Romina Sopoian

Pelerinajele pe jos organizate de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români din Cluj-Napoca 
– ASCOR Cluj – au devenit în răstimpul unui an tot mai așteptate și mai căutate. În ciuda diversității 
lor, există un fir roșu ce leagă aproape toate pelerinajele de până acum: Părintele Arsenie Boca. 
Indiferent de destinația lor, majoritatea au prilejuit întâlniri în duh la mormântul care încă face 
„țara să ia foc de la Prislop”. Evlavia față de unul dintre cei mai mari duhovnici ai României a fost 
cea care a conturat ideea pelerinajului de la Arad din luna iulie. De ce tocmai la Arad? De mai bine 
de un an, satul Semlac din acest județ adăpostește o litografie cu chipul Părintelui Arsenie care 
lăcrimează mir ce tămăduiește suflete și trupuri împovărate de boli și greutăți.   
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Adăpostită în casa unei familii de gospodari, litografia plângătoare a transformat satul și casa familiei Bortaș într-un 
loc de pelerinaj. Sute de credincioși trec zilnic pragul acestei case împodobite cu flori, fără ca stăpânii ei să pară 
deranjați de acest fapt. Din contră, aceștia transmit multă pace și se bucură de fiecare dată când oamenii caută 

fotografia reprodusă a Părintelui din evlavie și recunoștință, iar nu din pură curiozitate sau având urme de necredință. 

Cei doi soți i-au întâmpinat pe pelerinii de la Cluj cu multă căldură și bunăvoință. Auziseră de comunitatea din Hasdeu 
cu ocazia unui interviu acordat revistei Arthos  și publicat într-unul din numerele dedicate în întregime Părintelui 
Arsenie Boca la sfârșitul anului trecut. Ajunși în curtea plină de flori, domnul Simeon Bortaș le-a prezentat pelerinilor 
istoria acestei fotografii litografiate care le-a schimbat ireversibil viața. Cumpărată de la Mănăstirea Prislop și așezată 
la loc de cinste în casă, icoana – cum o numesc aceștia din evlavie – a lăcrimat pentru prima dată în ziua de prăznuire a 
Sfinților Români din 2015. Timp de un an și câteva zile, mir nefăcut de mână omenească a izvorât aproape fără încetare 
din ochiul drept al Părintelui Arsenie. Chiar dacă uneori nu lăcrima abundent, broboane de mir tot nu încetau să-și 
facă apariția pe suprafața litografiei. Alteori, chiar dacă nu mai plângea, mirul atât de minunat mirositor se înmulțea 
în tăvița așezată sub icoană, așa încât fiecare persoană care venea să i se închine putea să ia cu sine măcar câteva 
bețigașe îmbibate, dacă nu chiar câte o sticluță. Fiind mereu atenți la ea, soții Bortaș spun că litografia a izvorât în jur 
de 40 de litri de mir pe parcursul unui an de zile. Uneori cutiuța în care se aduna mirul trebuia golită și de 3-4 ori pe 
zi, atât de abundentă era scurgerea. 

Altă minune, poate la fel de mare, e că această cantitate impresionantă de mir nu a afectat calitatea fotografiei 
litografiate, ce adună ca într-un colaj Mănăstirea Prislop, mormântul acoperit de flori și chipul Părintelui Arsenie. 
În mod normal, litografiile sunt tratate la final cu o substanță specială pentru ca să nu fie rapid afectate chiar și 
de cea mai mică cantitate de apă. În ciuda sensibilității la zgârieturi și umezeală, imaginea litografiată din casa 
familiei Bortaș nu s-a umflat sau degradat în niciun fel. Din contră, un strat de ceară protector s-a format de la 
sine dedesubtul ochiului Părintelui pentru a înlesni parcă și mai mult scurgerea mirului. Cei doi soți scot mereu 
în evidență aceste aspecte ce depășesc limita firescului, pentru a-i ajuta pe credincioși să cuprindă cu mintea și 
sufletul măreția și importanța minunii. 

Deși povesteau probabil a o mia oară despre cum a ajuns icoana la ei, reacțiile lor de cutremurare au vădit cât se poate 
de clar dragostea de Dumnezeu, evlavia față de Părintele Arsenie și neîncetata uimire legată de sălășluirea icoanei 
în casa lor. Se consideră oameni simpli, cu păcate, dar care au cu siguranță ceva de învățat din tot ce li se întâmplă 
în ultimul timp. Nu își arogă drepturi, nu se consideră mai speciali decât alții, ci, din contră, văd în această minune 
o mare responsabilitate, pe care și-au asumat-o neîncetat încă din prima clipă. Astfel se poate explica deschiderea 
incredibilă față de fiecare persoană care le trece pragul pentru a-L căuta pe Dumnezeu prin intermediul Sfântului Său, 
Arsenie. De la oameni simpli la fețe bisericești și autorități însărcinate să investigheze cazul, cu toții au fost și sunt în 
continuare primiți cu aceeași bunăvoință de către cele două gazde. Așa cum nimeni nu e oprit de la închinare, tot așa 
nimănui nu îi este permis să ia litografia din această casă în care Părintele Arsenie a ales să se sălășluiască. Conștienți 
de însemnătatea acestui fapt, cei doi soți sunt dispuși să facă orice pentru a îndeplini în continuare dorința Părintelui 
și pentru a nu îngrădi icoana și lucrarea sa în niciun fel, așa cum se poate întâmpla uneori în lăcașurile de închinare. 

Petrecând atât de mult timp în prezența imaginii litografiate, soții Bortaș o cunosc îndeaproape. Sunt mereu surprinși 
de reacțiile imprevizibile ale acesteia și observă foarte rapid și ușor orice schimbare pe care o manifestă. De exemplu, 
icoana nu mai lăcrimează abundent, dar ori de câte ori apar chiar și câteva picături de mir pe suprafața acesteia, ele 
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nu sunt niciodată trecute cu vederea. La fel s-a întâmplat și la începutul lunii iulie, când pelerinii clujeni le-au trecut 
pragul casei. Domnul Simeon, care a ținut litografia în mâini cât timp toți cei 80 de pelerini s-au închinat (unii chiar 
și de mai multe ori), a observat cu multă ușurință că aceasta începuse să „transpire” tot mai multe broboane de mir 
pe aproape întreaga ei suprafață. Deși minunarea și bucuria tuturor a fost mare, cei prezenți au remarcat firescul și 
încrederea cu care cei doi soți vedeau în aceasta un semn de binecuvântare al Părintelui Arsenie.  

Această minune le-a însuflețit și mai mult pe gazde, care au început să povestească despre nenumăratele cazuri de 
cancer și alte boli grave care s-au vindecat sau ameliorat considerabil după închinarea la chipul Părintelui. Acele 
persoane revin neîncetat la Semlac pentru a mulțumi și a da mărturie despre ajutorul de netăgăduit oferit trupurilor, 
dar mai ales sufletelor lor. Oameni stăpâniți de îndoială, printre care uneori și preoți, s-au cutremurat de dragostea lui 
Dumnezeu și a sfinților ce mijlocesc pentru noi, odată ce s-au închinat și au văzut șiroaiele de lacrimi ce se scurg din 
ochii deja înroșiți de plâns ai Părintelui Arsenie.   

Precum Mântuitorul odinioară, și sfinții Săi aleg să intre în casele celor simpli și smeriți cu inima. Deși așteptările 
credincioșilor sunt de multe ori mult mai „înalte”, minuni precum aceasta demonstrează cât se poate de clar că Dum-
nezeu caută în continuare la inimile fără de vicleșug ale oamenilor, la cei bolnavi în căutare de vindecare. Prin urmare, 
niciunul dintre noi nu este uitat. Îndemnul Părintelui Arsenie Boca adresat credincioșilor pe când încă era în viață 
dovedește acest lucru chiar și acum. „Veniți la mine la mormânt și o să vă ajut mai mult” e chemarea care străbate 
dincolo de moarte, dincolo de materie, chiar de pe litografia care lăcrimează la Semlac.

Acasă la familia Bortaș. Domnul Simeon Bortaș le-a povestit pelerinilor de la Cluj-Napoca cum li s-a schimbat viața după ce în casa lor 
a ajuns litografia cu chipul Părintelui Arsenie Boca.
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Sfântul Mucenic Hermes
– guvernator al Romei –

Text şi traducere: Gabriela Bulgaru
Foto: Alexandru și Cristina Rădulescu

Imagine: surse de pe internet

Sfinţii mucenici din primele secole 
creştine după Hristos, martiri în 
valurile de persecuţii pornite cu 
înverşunare şi viclenie de împăraţii 
romani, au fost ucişi, în unele 
episoade, atât de mulţi laolaltă, 
încât zeci şi sute şi mii dintre ei au 
rămas necunoscuţi istoriei. Cu toate 
acestea, seminţele credinţei şi ale 
martirajului lor, binecunoscute şi 
alese de Dumnezeu, au plămădit 
pâinea credinţei din care s-au 
hrănit mai târziu popoarele lumii. 
Din aceste mulţimi necunoscute de 
mucenici, martirajul unora dintre 
ei a fost atât de cutremurător 
şi mărturia lor atât de vie, încât 
amintirea lor a rămas întipărită 
în memoria credincioşilor, care au 
lăsat-o moştenire duhovnicească din 
generaţie în generaţie.Icoană catolică dintr-o carte de rugăciuni olandeză din secolul al 

XV-lea. Sfântul Hermes este reprezentat în armură neagră și apare 
în spatele celorlalți sfinți. Informația este preluată din surse web. 



Totuşi, iureşul preschimbărilor care au transformat 
omenirea a angrenat şi deteriorarea atât a obârşiei 
spirituale, cât şi a memoriei duhovniceşti. Aşa se 

face că sfinţii martiri din primele veacuri, al căror cult 
a fost foarte puternic timp de un mileniu, astăzi sunt cu 
totul necunoscuţi. Sfântul Mucenic Hermes, guvernator 
al Romei, este unul dintre ei. Prăznuirea lui era încă foarte 
vie în secolul al XIII-lea, după care a început să decadă. 
Urme ale pomenirii lui se mai regăsesc, în virtutea inerţiei 
şi a tradiţiei, în unele regiuni europene occidentale de rit 
catolic, îndeosebi în regiunea picardă din Franţa, dar și în 
Belgia, unde are loc o procesiune în care este purtată racla 
cu moaştele sfântului pe o distanţă de 30 km. Această 
procesiune, care are loc în duminica Sfintei Treimi, este 
cunoscută încă din Evul Mediu şi poartă denumirea de 
„Marele Tur al Sfântului Hermes”.

Cu toate acestea, pe motiv că informaţiile documentare 
sunt prea puţine ca să ateste existenţa acestui sfânt 
martir, Biserica Catolică, în care rămăseseră „abandonate” 
moaştele sale şi ale celor martirizaţi împreună cu dânsul, 
a renunţat oficial, în 1969, la prăznuirea acestor sfinți, 
ştergând numele lor din calendar. Dar cum Dumnezeu 
Se îngrijeşte de cei aleşi ai Săi, în urma desfiinţării unei 
biserici benedictine, părticele din aceste moaşte au 
ajuns să fie donate, cu documentele oficiale care atestă 
autenticitatea lor, Părintelui Gabriel Bunge. Acesta, cu 
prilejul unei vizite la Cluj-Napoca în anul 2011, le-a dăruit 
„spre adopţie” Bisericii Studenţilor din Hasdeu.

Sosirea smerită, aproape incognito, în orice caz fără 
fast, a Sfântului Hermes, guvernator al Romei, şi a 
celor martirizaţi împreună cu dânsul, în casa Bisericii 
Studenţilor, a stârnit multă admiraţie şi multă curiozitate. 
Sfântul Hermes era totuşi un sfânt necunoscut. Există alţi 
sfinţi care poartă acelaşi nume, dar care au trăit altfel şi 
în alte secole, mult mai târziu. Despre viaţa şi martiriul 
Sfântului Mucenic Hermes, care a fost guvernator al 
Romei, ultimele informaţii s-au păstrat în martirologiile 
vechi, din care Martirologiul Roman aşază pomenirea lui 
pe data de 28 august. Un sinaxar descriptiv am găsit însă 
într-o carte cu vieţile sfinţilor din secolul al XVII-lea, pe 
care îl redăm în întregime mai jos.

„Sfântul Alexandru, Papă şi martir, a fost un mare 
mărturisitor al lui Hristos, şi prin viaţa lui sfântă, credinţa sa 
de lăudat şi nenumăratele minuni pe care le-a făcut, a întors 
la credinţa în Hristos, Mântuitorul nostru, o mare parte a 
nobililor romani. Printre aceştia s-a aflat şi Hermes, un om 
foarte cinstit şi foarte bogat, guvernatorul Romei, care, 
văzându-şi fiul ridicat din moarte la viaţă şi fiind luminat 
de Sus, a primit botezul, el împreună cu soţia şi copiii lui şi 
cu sora lui, Teodora, şi cu toată casa lui, care consta atunci 
din 1250 de persoane. El i-a eliberat pe sclavii săi, a împărţit 
săracilor şi supuşilor săi o parte din averea sa, iar casa a 
lăsat-o în grija fiului său, el pregătindu-se pentru martiriu.

Convertirea sa a făcut multă zarvă în oraş, căci era om ales 
şi foarte cunoscut. Prefectul Aurelius a dat poruncă să fie 
prins, împreună cu Sfântul Alexandru, şi i-a dat în ordinea 

43

SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL 

De-a lungul anilor, Biserica Studenților din Cluj-Napoca a primit în 
dar mai multe moaște. 
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Tribunului Quirinus, mai-marele închisorii, care avea o 
fată pe nume Balbina, bolnavă de scrofuloză. Fiindu-i 
milă de Sfântul Hermes, Quirinus şi-a arătat acestuia 
îngrijorarea spunându-i: cum poate un om de o aşa 
calitate şi demnitate, având soţie şi fiind de o asemenea 
discreţie (diplomaţie, prudenţă), să răbde să fie abuzat 
şi, pentru o superstiţie prostească, să piardă o aşa mare 
onoare, nobleţe şi bogăţii, şi să fie închis într-o temniţă 
mizerabilă; şi ştiind că fericirea unui om se sfârşeşte 
odată cu viaţa lui şi că numai o singură dată se naşte 
în viaţă şi o singură dată moare, şi putând să se bucure 
de plăcerile şi bunurile acestei vieţi, cum alege el mai 
degrabă suferinţele şi mizeriile pe care le-a îndurat, când 
vede că ele nu îi aduc niciun profit? Sfântul Hermes i-a 
răspuns că şi el a trăit în aceeaşi înşelare, dar că Sfântul 
Alexandru l-a eliberat şi i-a redat şi viaţa la unul dintre fiii 
săi; astfel a luptat sfântul pentru credinţa şi năzuinţa sa. 
Mai mult, a adus împăcare în certurile cu tribunul şi au 
căzut de acord că dacă Sfântul Alexandru, care era şi el 
legat în lanţuri în altă temniţă, va veni în noaptea aceea să 
îl viziteze (pe Sfântul Hermes), Quirinus va trebui (va vrea) 
să îmbrăţişeze şi el credinţa în Hristos.

Quirinus a dublat numărul temnicerilor şi a celor care îl 
păzeau pe Sfântul Alexandru, astfel încât acesta să nu poată 
ieşi ca să ajungă la Sfântul Hermes. Dar Sfântul Alexandru, 
condus de un înger, care i s-a arătat sub chipul unui copil în 
vârstă de aproximativ cinci ani, cu o torţă în mână, a venit la 
casa lui Quirinus şi l-a vizitat pe Sfântul Hermes şi a vindecat-o 
pe Balbina, fiica lui Quirinus, de scrofuloză. Atunci Quirinus şi 
toată familia lui, luminaţi de Sus, au devenit creştini şi mai 
pe urmă martiri ai lui Dumnezeu. Fiindcă prefectul Aurelius, 
auzind ce se întâmplase, a poruncit ca toţi cei care se 
botezaseră să fie puşi într-o corabie, să li se lege pietre de 
gât şi aşa să fie aruncaţi în adâncul mării. Quirinus însă s-a 
tulburat şi în cele din urmă i s-a tăiat capul. Sfântul Hermes 
a fost mucenicit tot prin tăierea capului. Sora lui, Teodora, i-a 
luat trupul şi l-a înmormântat nu departe de Roma, pe Via 
Salaria. Martirajul Sfântului Hermes s-a întâmplat pe 28 
august, în anul 132, pe vremea împăratului Adrian. Aceasta 
este ziua în care îl prăznuieşte de atunci şi Sfânta Biserică. 
Papa Pelaghie al II-lea a împodobit şi a înfrumuseţat locul 
unde Sfântul Hermes a fost înmormântat.

Toate martirologiile menţionează martiriul sfântului, în special 
martirologiul lui Ado (Adon), care îl prezintă mai pe larg, luând 
din Actele  Sfântului Papă Alexandru informaţiile referitoare la 
sfânt, acte care se găsesc în volumul al III-lea al lui Surius.” 
[Text tradus din limba engleză, din cartea: Lives of Saints with 
Other Feasts of the Year According to the Roman Calendar 
(n. t. Vieţile Sfinţilor şi alte sărbători ale anului conform 
calendarului roman), traducere din limba spaniolă în limba 
engleză de W. P. Esquire, Editura Ioachim Carlier, 1669, p. 678]

Resursele hagiografice cu privire la acest sfânt au rămas 
sărace şi răstălmăcite sub praful istoriei. Martirologiile şi 
sursele ulterioare care le citează afirmă că Sfântul Hermes 
a fost martirizat împreună cu mulţi dintre însoţitorii săi. 
Pe moaştele ajunse la Biserica Studenţilor sunt înscrise 
mai multe nume latineşti de sfinţi mărturisitori, pe lângă 
numele Sfântului Hermes („Hermetis, Excranio Almae Urbis 
Prefecti”): Celsi, Modesti, Iulii, Validi, Severini, Aurelia, Celiani, 
Pacifici, Donati, Fausti, Flaviani, Theodori, Primitivae, Vitalis.

Se mai pot face şi unele conexiuni ajutătoare între informaţii 
despre sfinţi a căror pomenire a rămas actuală în Biserică. 
Tradiţia spune, de exemplu, că Sfânta Balbina, fiica 
tribunului Quirinus (prăznuită pe 31 martie), la îndemnul 
Sfântului Alexandru, merge şi găseşte lanţurile Sfântului 
Apostol Petru şi prin sărutarea acestora se vindecă de boala 
ei. Aceste lanţuri le va dărui, mai târziu, Sfintei Teodora, sora 
Sfântului Hermes, care a fost martirizată şi ea în aceeaşi 
perioadă şi înmormântată lângă fratele ei. În Calendarul 
tuturor sfinţilor de peste an şi locurile din Italia unde se pot 
cinsti moaştele lor  pe data de 28 august apar menţionaţi 
Sfântul Mucenic Ermi şi sora sa, Sfânta Muceniţă Teodora, 
„mucenici la Roma, (sec. II)” (în Martirologiul Roman, 
pomenirea Sfintei Teodora, „sora renumitului martir 
Hermes”,  care „a fost înmormântată lângă fratele ei, pe Via 
Salaria”, este fixată pe 1 aprilie); aceste date nu pot decât 
să alunge ambiguitatea existenţei şi a martirajului Sfântului 
Hermes şi a celor dimpreună cu dânsul.

Tradiţia aduce şi alte mărturii: credincioşii îl cheamă în rugăciune 
pe Sfântul Mucenic Hermes ca ajutător împotriva durerilor de 
cap, nebuniei şi forţelor răului, iar în iconografie, Sfântul Hermes 
este reprezentat pe cal, conducând un demon în lesă.
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Datele care au putut fi recuperate şi reconstituite după 
aproximativ două milenii de la mărturisirea credinţei, prin 
moarte martirică, a acestor mucenici din primele veacuri, 
ar trebui să revigoreze credinţa în Hristos în sufletele 
credincioşilor. Vieţile şi moartea sfinţilor rămân modele 
vii, sfinţii înşişi sunt vii, chiar dacă persecuţiile vremurilor 
actuale sunt pornite cu viclenie mai ales asupra sufletului 
şi a devenirii noastre duhovniceşti.

Webliografie:
Lives of Saints with Other Feasts of the Year According to the 
Roman Calendar (n.t. Vieţile Sfinţilor şi alte sărbători ale anului 
conform calendarului roman ), traducere din limba spaniolă în limba 
engleză de W. P. Esquire, Editura Ioachim Carlier, 1669, p. 678, URL: 
https://books.google.ro/books?id=VO1BAQAAMAAJ&pg=PA678&
lpg=PA678&dq=saint+hermes&source=bl&ots=aXyTTUIBEE&sig=h
3xImsnYle2dwZiQ7Q-1vaqR_1c&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj3nfG
Mw_3LAhWpHJoKHQ6AAc04ChDoAQgsMAM#v=onepage&q=sai
nt%20hermes&f=false, data ultimei accesări: 4 mai 2016;

Vaincq, Nicolas, Brief recueil des vies de S. Hermes, de S. 
Cornille, S. Cyprian et de S. Celestin, patrons de Renaix, 
Editura Adrien Quinqué, 1673, URL: https://books.google.ro/
books?id=rvVaAAAAQAAJ, data ultimei accesări: 13 iulie 2016;

Martirologiul roman, 1914, URL: http://www.saintsbooks.net/
books/The%20Roman%20Martyrology%20%281914%29.pdf, 
data ultimei accesări: 9 iulie 2016;

Calendarul tuturor sfinţilor de peste an şi locurile din Italia unde se 
pot cinsti moaştele lor, Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, 
Editura Grafitalia 2000 SRL, Roma, 2014, URL: https://books.
google.ro/books?id=LogiAgAAQBAJ&dq=CALENDARUL+TUTURO
R+SFIN%C8%9AILOR:+de+peste+an+%C8%99i+locurile+din+Italia
&source=gbs_navlinks_s, data ultimei accesări: 13 iulie 2016;

„Hermès de Rome”, Wikipedia, URL: https://fr.wikipedia.org/
wiki/Herm%C3%A8s_de_Rome/ https://en.wikipedia.org/wiki/
Saint_Hermes, data ultimei accesări: 9 iulie 2016.

Martiriul creștinilor din primele secole.



Omul însetat de cultură
Născut în Bucureşti, la 24 decembrie 1896, într-o 
familie cu trei copii, cel ce avea să fie gazetarul şi 
scriitorul Alexandru Teodorescu, cu numele literar Sandu 
Tudor, a absolvit liceul la Ploieşti, întreţinându-se din 
meditaţii. În 1916, este chemat pe front, având gradul de 
sublocotenent. Demobilizat în 1920, revine la Bucureşti 
pentru a-şi termina studiile universitare, urmând o vreme 
şi cursurile Academiei de Arte Frumoase, la care însă 
renunţă din raţionamente financiare. În 1922, intră în 

Serviciul Maritim Român, în calitate de ofiţer asistent, la 
Constanţa, unde i se mutase familia. În 1924, însă, revine 
la Bucureşti, din dorinţa de a-şi termina studiile. Intră în 
publicistică un an mai târziu, fiind colaborator al revistei 
Gândirea; debutează în literatură cu volumul de versuri 
Comornic, devine licenţiat în filosofie în 1928, iar în anul 
următor obţine o bursă cu ajutorul căreia pleacă în Athos, 
acesta constituind un episod revelator al vieţii sale. 

Întors cu o bogată experienţă duhovnicească dobândită 
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Chipuri de privit: 
Părintele Daniil Sandu Tudor

Text: Lavinia-Teodora Sabou
Desen: Diana Elena David

Imagine: sursă de pe internet

Recunoscut îndeobşte drept cea mai pronunţată figură a mişcării culturale şi spirituale de 
la Antim, numele fiindu-i asociat cu Imnul Acatist la Rugul Aprins, atât de familiar cultului 
bisericesc, dar şi cu Schitul Rarău, unde a devenit ieroschimonah, Părintele Daniil Sandu 
Tudor a avut un parcurs cu totul deosebit. De la unul dintre vârfurile cele mai admirate, pe 
de-o parte, şi de temut, pe de altă parte, ale generaţiei de elită din care a făcut parte, a 
devenit beneficiarul unei moşteniri nepreţuite a tradiţiei isihaste aduse de Părintele Ioan 
Kulîghin chiar din mijlocul Optinei.

„Binecuvântare fiului şi urmaşului meu duhovnicesc, iubit în Dumnezeu, Sandu Tudor, în 
amintirea plină de rugăciune, de la părintele duhovnicesc, protoiereul Ioan Kulîghin, ucenic şi 
urmaş duhovnicesc, din anul 1906, al stareţilor vieţii contemplative de la mănăstirea şi schitul 
Optina-Pustina, care sunt urmaşii lui Paisie Velicicovski, ieroschimonahilor Iosif, Varsanufie, 
Anatolie, Nectarie, protoiereul Teodot şi pustnicilor mănăstirilor din Munţii Caucazului. Ioan, 
Părintele cel Străin” (Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, Taina Rugului Aprins: scrieri şi 
documente inedite, Editura Anastasia, Bucureşti, 1999, p. 123). 
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în doar câteva luni, începe să studieze monahismul 
românesc, fiind preocupat de Sfinţii Paisie de la Neamţ 
şi Vasile de la Poiana Mărului. ÎPS Bartolomeu Anania 
îşi aminteşte că, întâlnindu-l în tren, era uluit de cât de 
bine stăpânea Sandu Tudor acest subiect în discuţia pe 
care o purta cu ceilalţi: „L-am ascultat vorbind îndelung 
despre Vasile de la Poiana Mărului, într-o nestăvilită 
revărsare de informaţie şi accent. Erai obligat să-l admiri” 
(Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, op. cit., p. 138). 
Astfel, interesele sale preeminente devin Rugăciunea 
Inimii şi studiile filocalice. În 1930, se retrage de la 
Gândirea, desprinzându-se de direcţia ideologică a 
acestei reviste, şi are iniţiativa unei publicaţii proprii, 
Floarea de Foc, care apare până în 1936. Păstrându-şi 
principiile creştine, participă la înfiinţarea unei grupări 
antifasciste şi scoate ilegal Buletinul Antifascist; între 
1933-1938, editează cotidianul Credinţa, având tot o 
orientare de stânga. Interesant pentru unii şi totodată 
neobişnuit pentru alţii este genul colaborărilor sale în 
cadrul celor două publicaţii – numele unor scriitori de 
stânga din acea vreme (Alexandru Sahia, Ion Călugăru, 
Eugen Ionescu) erau alăturate, în aceleaşi pagini, de 
ale celor ca Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Emil 
Cioran, pe atunci scriitori de dreapta. 

În ciuda colaborărilor sale cu pro-comunişti, poziţia 
sa anticomunistă este exprimată, înainte de război, în 
paginile ziarului Credinţa : „Comunismul este o tovărăşie 
uriaşă unitară şi ideal abstractă, în care toţi sunt egali, 
fără sex, fără familie, fără neam. Comunismul este, 
lămurit, un copil romantic al ficțiunii rousseauiste, care 
îşi poartă moartea în sine, se tăgăduieşte prin însăşi 
natura, originea şi baza sa”, reprezentând „o turmă 
organizată tiranic, după una sau mai multe abstracţiuni 
ale minţii omeneşti” (Marius Oprea, Adevărata călătorie 
a lui Zahei: V. Voiculescu şi taina Rugului Aprins, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 36).

În 1939 este trimis pe front, cu grad de locotenent, fiind 
apoi numit profesor şi comandant la o şcoală tehnică 
militară de moto-mecanizare. La 12 noiembrie 1942 este 
arestat de Siguranţă şi trimis în lagărul de la Târgu-

Jiu, de unde este eliberat la intervenţia Ministerului 
de Război, care avea nevoie ca el să rămână sub arme 
până în 1944. Revenit la Bucureşti, hotărăşte să înceapă 
o viaţă nouă, puternic ancorată în spaţiul duhovnicesc 
al Mănăstirii Antim, la a cărei restaurare contribuie 
substanţial, prin suport financiar (îşi vinde maşina 
personală) şi prin implicarea în organizarea lucrărilor 
efective. În acest context, Sandu Tudor primeşte o chilie 
în turnul clopotniţei şi gândul de a se călugări devine tot 
mai prezent.

Întâlnirea cu Părintele cel Străin, Ioan Kulîghin
Spre sfârşitul verii, în 1941, Părintele Ioan Kulîghin, 
în vârstă de 60 de ani, împreună cu mitropolitul 
Rostovului (80 de ani), sunt descoperiţi de armata 
română într-un lagăr de concentrare din oraşul Rostov 
pe Don, cei doi ajungând în România în 1943, însoţind 
trupele în retragere. Aceştia se stabilesc la Mănăstirea 
Cernica, unde avea să aibă loc întâlnirea providenţială 
între Părintele cel Străin şi grupul format din Sandu 
Tudor, Părintele Benedict Ghiuş şi Alexandru (Codin) 
Mironescu, aflaţi într-una dintre vizitele frecvente în 
acel loc. 

Bazându-se pe relatările lui Sandu Tudor, Părintele 
Andrei Scrima avea să consemneze că părintele rus 
„îi va primi cu o căldură a sufletului rămasă întreagă 
până în ultima clipă. Şi cu simplitatea celui ce 
recunoştea sensul profund al acestor întâlniri” (André 
Scrima, Timpul Rugului Aprins, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2000, p. 142). De atunci şi până în toamna 
lui 1946, când, „fiind cetăţean sovietic, fusese ridicat 
de armata rusă, judecat sumar şi expediat pe teritoriul 
U.R.S.S., sfârşindu-şi zilele într-o temniţă din Odesa” 
(Ieroschimonah Daniil Sandu Tudor, op. cit., p. 15), 
Părintele Ioan avea să-şi petreacă timpul la Antim şi 
Cernica, îndemnându-şi prietenii să asimileze cele 
oferite la capacităţi maxime: „El însuşi ne îndemna fără 
încetare: «Puneţi-mi toate întrebările dorite, folosiţi-vă 
de prezenţa mea cât mai e cu putinţă; nu peste mult 
timp, voi fi luat şi dus departe»” (André Scrima, op. cit., 
p. 142). Invitat de Sandu Tudor la Antim, Părintele Ioan 
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este mereu prezent la slujba de priveghere de sâmbăta, 
participă la slujirea Sfintei Liturghii din ziua următoare şi 
la întâlnirile de după-amiază ale grupului deja conturat, 
devenind inspiratorul acestei noi mişcări – Rugul Aprins 
al Maicii Domnului.

Părintele Ioan adusese cu sine două manuscrise, 
Pelerinul Rus  şi Sbornicul, dar şi o icoană care „o 
înfăţişa pe Sfânta Fecioară deasupra unui Rug aprins, 
ca purtătoare a Dumnezeului Celui întrupat, foc 
nemistuit, Foc mântuitor” (Marius Oprea, op. cit., p. 28). 
Discuţiile părintelui se axau în jurul Rugăciunii Inimii 
şi al dobândirii climatului interior care să-i fie favorabil 
acesteia, Rugăciunea devenind obiectivul central şi 
finalitatea dorită a membrilor Rugului Aprins. Această 
îndeletnicire cu caracter isihast avea drept temelie 
experienţa şi mijlocirea Sfinţilor Părinţi care mai înainte 
dobândiseră acest dar al Duhului, astfel că Părintele 
Ioan a introdus în grup regula hirotesiei, care implica 
punerea mâinilor pe cap şi rostirea binecuvântării 
pentru începerea Rugăciunii, spunând că, „pe drumul 
mântuirii, a avut parte de ceva ce se cerea dus, prin 
el, mai departe, transmis ucenicilor ca o Moştenire. 
Moştenire a ce? A ştiinţei şi a trăirii Rugăciunii Inimii, 
adică a unei formule sau ipostaze tainice de înaintare 
pe calea duhovnicească ce se dăruia prin binecuvântare 
şi numai prin binecuvântare” (André Scrima, op. cit., p. 
49). Primul beneficiar al acestei binecuvântări a fost 
Sandu Tudor, isihastul ce avea să ducă Rugăciunea pe 
culmile Rarăului şi ale temniţei comuniste.

Povestea Rugului Aprins
În anul 1946, Sandu Tudor a obţinut un statut juridic al 
mişcării, care, ca asociaţie cu caracter spiritual, purta 
numele Rugul Aprins; în acest fel, aceasta a dobândit 
dreptul legal de a susţine conferinţe publice într-un 
cadru autorizat, care, de cele mai multe ori, aveau loc 
în biblioteca Mănăstirii Antim, dar şi în alte locuri – 
„Animate de Sandu Tudor, reuniunile de la Antim s-au 
desfăşurat între 1945 şi 1948 cu lecturi, meditaţii pe 
teme ortodoxe, retrageri la mănăstiri, colocvii. Erau 
ceva între cerc cultural şi familie spirituală” (Anca 

Manolescu, Modelul Antim, modelul Păltiniş, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2015, p. 29). În 1948, asociaţiile 
religioase aveau să fie interzise, iar activitatea Rugului 
Aprins a încetat definitiv la Mănăstirea Antim. 

Recunoscut în baza activităţii sale publiciste drept un 
spirit vulcanic, incomod, tăios, temperamental, Sandu 
Tudor avea totuşi fineţe interioară şi devotament 
faţă de prieteni, aşa încât cel mai apropiat camarad, 
Alexandru Mironescu, îi spunea adesea: „Dragul meu, 
ai fi insuportabil dacă nu ai fi extraordinar” (André 
Scrima, op. cit., p. 107). De subţirimea interioară a 
protagonistului mişcării a dat mărturie şi Părintele 
Andrei Scrima, care considera că „Sandu Tudor a avut 
până la capăt eleganţa desăvârşitei discreţii a unei vieţi 
spirituale adevărate, dobândită pe cale” (Ibidem, p. 128).

La 2 septembrie 1950, Sandu Tudor este tuns în monahism 
cu numele de Agaton, iar în 1950 este hirotonit la Schitul 
Crasna (Gorj); în luna octombrie a aceluiaşi an este acuzat 
de instigare la cercetări abuzive anticomuniste şi lovirea 
unui subaltern, ca ofiţer în timpul războiului antisovietic; 
este apărat de un avocat evreu, „pro-bono, în amintirea 
anilor 

,
30”, conform spuselor acestuia, care aduce în 

instanţă articole precum „Gorila cu cască şi mască”, 
„Bestia blondă, bestia brună”, în care Mussolini şi Hitler 
erau satirizaţi (Marius Oprea, op. cit., p. 89). Este trimis la 
Canal pentru şaisprezece luni, la finele cărora Părintele 
Agaton primeşte, la Sihăstria Neamţului, schima cea 
mare, devenind Ieroschimonahul Daniil. La 16 noiembrie 
1952, se închinoviază la Mănăstirea Slatina, retrăgându-
se ulterior la Schitul Rarău, ca stareţ. Părintele Daniil 
avea să păstreze în continuare urme ale vechiului Sandu 
Tudor, aşa încât, în ciuda restricţiei de cuvinte specifică 
schimnicilor, debitul său verbal era neschimbat şi 
locvacitatea persistentă, după cuvintele ÎPS Bartolomeu 
Anania, care aminteşte de acest aspect ca despre un 
prilej de a-l tachina atunci când Părintele Daniil trecea 
prin Bucureşti: „Cum se face că, potrivit rânduielii, 
un schimnic trebuie să se limiteze la şapte cuvinte pe 
zi, iar cel de la Rarău debitează şaptezeci pe minut?” 
(Ieroschimonahul Daniil Sandu Tudor, op. cit., p. 141). 



50

SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL 



50

ORTODOXIA NOASTRĂ

De asemenea, Părintele Daniil era adesea văzut scriind, 
chiar şi atunci când era în altar, motiv pentru care Andrei 
Scrima considera că acesta „are, obiectiv, nevoie de actul 
scrierii pentru a-şi structura gândirea” (André Scrima, op. 
cit., p. 124). Totodată, părintele este evocat drept un stareţ 
riguros şi atent în privinţa canoanelor monahale, păstrând 
în predicile sale „câte ceva din fervoarea conferinţelor 
Antimului” (Marius Oprea, op. cit., p. 92).

Procesul lotului Rugul Aprins
Între anii 1954-1958, Părintele Daniil este găzduit în 
casa lui Alexandru Mironescu de oricâte ori se abate 
prin Bucureşti. Acest fapt devine prilej de reuniune a 
unui grup restrâns de intelectuali, ale căror întâlniri 
vor primi caracterul de „discuţii duşmănoase”. Aflat 
în casa lui Alexandru Mironescu, Părintele Daniil este 
arestat, împreună cu acesta şi cu fiul acestuia, Şerban, 
fiind trimişi în faţa Tribunalului Militar Bucureşti, într-
un lot de 16 intelectuali, printre care se numără Vasile 
Voiculescu, Părintele Dumitru Stăniloae, Arhimandritul 
Benedict Ghiuş, Roman Braga, Părintele Arsenie 
Papacioc, G. Dabija, Felix Dubneac, Arhimandritul 
Sofian Boghiu şi câţiva studenţi.  

După mărturia Părintelui Cleopa, care îi fusese 
duhovnic, Daniil Sandu Tudor cunoştea de dinainte acest 
deznodământ, luându-şi rămas-bun de la obştea schitului 
şi spunându-le că Dumnezeu i-a arătat că va muri în 
închisoare (Marius Oprea, op. cit., p. 93). Ameninţarea 
arestării era presimţită şi ca urmare a publicării unor 
informaţii despre Rugul Aprins în afara ţării – articolul 
Părintelui Olivier Clément de la Facultatea de Teologie 
„Saint-Serge” din Paris, intitulat „L`Eglise Roumaine et 
le Buisson Ardent”, fiind folosit ca pretext util poliţiei 
secrete comuniste (Marius Oprea, op. cit., p. 97).

Condamnat la 25 de ani de temniţă grea, Părintele Daniil 
Sandu Tudor este trimis de la Uranus la Jilava şi la Gherla, 
fiind în 1960 închis la Aiud. Suferind de o formă foarte 
gravă de reumatism şi atins de tuberculoză, moare la 17 
noiembrie 1962, fiind aruncat în Râpa Robilor, la Aiud. 
În 1964, Alexandru Mironescu, rememorând momentul 

arestării, avea să consemneze: „Pe Părintele Daniil, 
prietenul meu bun, n-am să-l mai văd niciodată; a murit 
cum se cuvenea: ca un mucenic” (Ieroschimonahul Daniil 
Sandu Tudor, op. cit., p. 135).    
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Reprezentare simbolică a principalilor piloni ai mișcării 
Rugul Aprins.
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Psalmi interpretați
Text: Părintele Ciprian Negreanu

Foto: Romina Sopoian

Transcrierea acestui fragment de cateheză despre Psalmi  nu are pretenţie de text academic, 
rezultând eventuale minore neconcordanţe care ţin de libera exprimare.

Israel. Biserica Așezământului Românesc din Ierusalim.

Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, 
vestind porunca Domnului.

Psalm 2, versetul 6 (continuare)
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CINE VORBEȘTE ÎN PSALMUL 2 ?
E foarte interesant că, dacă citim până la versetul 6 – Iar Eu 
sunt pus împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, 
vestind porunca Domnului – observăm că acest psalm, ca 
de altfel toți psalmii, are astfel de treceri bruște, dar nu in-
comode, de la un personaj la altul. De exemplu, în versetele 
1 și 2 – Pentru ce s-au întărâtat neamurile şi popoarele au 
cugetat deşertăciuni? S-au ridicat împăraţii pământului şi 
căpeteniile s-au adunat împreună împotriva Domnului şi a 
unsului Său, zicând: – e clar că avem cuvântul lui David. 
Apoi, vedem ce zic neamurile în versetul 3: „Să rupem 
legăturile lor şi să lepădăm de la noi jugul lor”. După aceea, 
prin alternare, David revine iar în versetele 4 și 5: Cel ce lo-
cuieşte în ceruri va râde de dânşii şi Domnul îi va batjocori 
pe ei! Atunci va grăi către ei întru urgia Lui şi întru mânia 
Lui îi va tulbura pe ei. Brusc, la versetul 6 – Iar Eu sunt pus 
împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind 
porunca Domnului – avem cuvântul Mântuitorului. Apoi 
Mântuitorul spune: Domnul a zis către Mine și urmează 
cuvântul Tatălui: „Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am năs-
cut! Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile moştenirea Ta 

şi stăpânirea Ta marginile pământului. Le vei paşte pe ele 
cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi!”. Deci 
apare și Dumnezeu Tatăl în versetele 7-8-9. Apoi, în ulti-
mele versete (10-11-12) e din nou David: Şi acum împăraţi 
înţelegeţi! Învăţaţi-vă toţi, care judecaţi pământul! Slujiţi 
Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur. Luaţi 
învăţătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul şi să pieriţi 
din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia 
Lui! Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în El.

TRECERILE RAPIDE DE LA UN PERSONAJ LA AL-
TUL DAU VIAȚĂ PSALMULUI
Unul dintre lucrurile care mi-au plăcut încă de mic era că 
în psalmi se face trecerea cu o ușurință extraordinară de 
la un personaj la altul. De exemplu, așa e și Psalmul 90. 
Dar nu mă deranja și nu ne deranjează, ci, mai mult, dă o 
viață extraordinară psalmului, îl face foarte viu. Mi se pare 
că acele coruri antice ale teatrelor s-au luat după psalmi, și 
nu psalmii după corurile antice; când erau dialogurile între 
personaje, apărea dintr-odată un cor care îl reprezenta pe 
Zeus, apoi un alt cor care zicea despre un alt zeu și așa mai 
departe. Nu cred că David face aceasta din cauza unei minți 
bulversate și tulburi. Toți psalmii au aceste treceri bruște de 
la un verset la altul; ele dau multă viață și vigoare textului. 
Eftimie Zigaben, un cuvios, spune că: „Astfel sunt prorocii. 
Uneori vorbesc despre un lucru, iar alteori, despre altul. 
Căci prorocii numai pe acelea le grăiesc, câte le răsună și le 
suflă Duhul Sfânt”. Aceste treceri bruște în cadrul psalmi-
lor, de la o persoană la alta, aproape că taie logica textului, 
dar până la sfârșit, logica se poate lega din nou prin lucra-
rea Duhului Sfânt. E ceva asemănător cu ce s-a întâmplat în 
ziua Rusaliilor, în ziua pogorârii Duhului Sfânt la Ierusalim, 
când apostolii vorbeau, Îl slăveau pe Dumnezeu, sărind pro-
babil cu repeziciune de la un lucru la altul. Păreau că fac 
aceasta, dar, de fapt, exact ca la Psalmi, în lucruri foarte 
mici, în cuvinte foarte scurte, dar care țin de chintesență, ei 
spuneau enorm de mult.

Lucrarea și mărturia Duhului Sfânt în proroci, și mai apoi în 
apostoli, este tot timpul nouă, plină de bucurie, de lucrare 
și de cunoaștere dumnezeiască care se revarsă peste mar-
ginile puterii omenești de exprimare și înțelegere. De fapt, 
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acesta e motivul: se încearcă în formule foarte scurte și în 
cuvinte omenești să se introducă niște informații, niște mă-
suri, niște cunoștințe dumnezeiești atât de înalte, încât ele 
nu se pot formula decât în exprimări de tipul apoftegmelor. 
Orice prelungire a cuvântului sau a explicării lui nu ar face 
decât să estompeze din puterea Duhului; nu ar putea să cu-
prindă, ci mai mult ar ciumpăvi adevărurile dumnezeiești. 
Așa mi se pare că sunt Psalmii   lui David și cred că de aceea 
și Psalmul 2 este așa. De aceea, la Cincizecime, apostolii 
erau numiți „plini de must”, pentru că treceau de la un lucru 
la altul, iar oamenii nu înțelegeau. Toate vorbele lor erau 
scurte, clare și puternice, pline de bucurie, revărsătoare.

Și sfinții, în general, spun de multe ori, în cuvinte puține, 
lucruri foarte mari și importante. La noi e cunoscut Părin-
tele Arsenie Boca, care folosea cuvinte scurte și clare, dar 
la ruși a fost Sfântul Serafim de Sarov, care prorocea de 
multe ori prin două-trei vorbe, pe care nici el nu le înțele-
gea uneori, dar care se dovedeau adevărate până la sfârșit. 
Sunt cuvinte clare și scurte, greu de exprimat mai apoi în 
cărți întregi. De fapt, toată Evanghelia are felul acesta de a 
fi. Și cuvintele Mântuitorului sunt foarte scurte, foarte cla-
re. Cele mai îndelungate convorbiri din Evanghelie sunt de 
aproximativ 15 minute. Restul sunt cuvinte foarte puterni-
ce. Fiecare în parte are o putere individuală, personală de 
exprimare și de formulare a unui adevăr veșnic. 

Dumnezeu ni S-ar da cu valul, cum ziceau Sfinții Părinți, 
dar noi nu putem lua decât cu picătura. Cred că formu-
lările scurte și trecerile rapide se explică prin faptul că 
Dumnezeu ne-ar da foarte mult, dar nu are cum să Se 
coboare mai mult fără să se pervertească acest adevăr 
mărturisit de El. Cuvântul, vorba nu au cum să cuprindă 
adevărul dumnezeiesc, așa că în el se ascunde foarte 
mult. Dumnezeu ne dă cu valul, numai că noi simțim 
doar picătura.
 
MÂNTUITORUL ESTE PUS ÎMPĂRAT PESTE SION 
CA OM, NU CA FIU AL LUI DUMNEZEU
Despre cuvântul de la versetul 6 – Iar Eu sunt pus împărat 
de El peste Sion –, Sfântul Nicodim Aghioritul spune că 
Hristos a luat Împărăția de la Tatăl ca om. Nu înseamnă 

că Mântuitorul nu era Dumnezeu în Sine și că trebuia să 
fie pus de cineva, ci se referă la faptul că El, ca om, a 
fost pus împărat de Tatăl. Întotdeauna trebuie să facem 
această distincție între Mântuitorul-Dumnezeu și Mân-
tuitorul-Om. Dumnezeu și Om. Când Mântuitorul spune 
că nimeni nu știe despre acel ceas al sfârșitului lumii, 
nici Fiul, decât Tatăl, toți Sfinții Părinți socotesc că Fiul 
lui Dumnezeu nu știe despre aceasta ca Om, iar nu ca 
Dumnezeu. Așa e și în acest verset. Înțelesul este că 
Mântuitorul este pus împărat ca Om de Dumnezeu Tatăl 
peste Sion, nu ca Fiu al lui Dumnezeu și ca Dumnezeu 
deplin. Toată Evanghelia vorbește împotriva unei aseme-
nea imagini în care Mântuitorul Însuși nu are putere și 
autoritate și trebuie să o ceară de la Tatăl. De exemplu, în 
Matei 28: 18 se spune: Mi S-a dat toată puterea în Cer și 
pe pământ. Adică are toată puterea în Cer și pe pământ și 

Israel. Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Golgo-
ta, locul unde a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos.



54

ORTODOXIA NOASTRĂ

nu are nevoie să fie pus împărat de cineva. Mai apoi, chiar 
David are locuri în care vorbește despre această putere 
deplină a Mântuitorului, a lui Dumnezeu, fără a fi necesar 
să fie pus împărat de Tatăl: Scaunul Tău, Dumnezeule, în 
veacul veacului, toiag de dreptate toiagul Împărăției Tale 
(Psalmul 44: 8). Deci acest scaun de împărăție este din 
veacul veacului, El nu trebuia să fie pus de cineva.

Fiind un psalm mesianic, David lasă să se audă în Psal-
mul 2 cuvântul lui Hristos. Prin faptul că Mântuitorul 
este pus Împărat ca Om – deoarece, ca Dumnezeu, nu 
avea nevoie să fie pus – se arată acest fel de a Se smeri 
al Mântuitorului pe care îl are foarte adesea. De exemplu, 
se vede smerenia simplă, curată a Mântuitorului față de 
Dumnezeu Tatăl, smerenia din sânul Sfintei Treimi, când 
îl învie pe Lazăr: Iisus a zis: Ridicaţi piatra. Marta, sora 
celui răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, că este a 
patra zi. Iisus i-a zis: Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei 
vedea slava lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra, iar Ii-
sus Şi-a ridicat ochii în sus şi a zis: Părinte, Îţi mulţumesc 
că M-ai ascultat. Eu ştiam că întotdeauna Mă asculţi, dar 
pentru mulţimea care stă împrejur am zis, ca să creadă 
că Tu M-ai trimis  (Ioan 11: 39-42). Mântuitorul a spus 
toate acestea înainte de învierea lui Lazăr. Și-a ridicat 
ochii spre cer și I-a mulțumit cu voce tare lui Dumnezeu 
Tatăl. E ca și cum ar fi spus: „Nu e nevoie să-Ți cer, pentru 
că Tu Mă asculți întotdeauna, iar voința Ta e întotdeauna 
în consonanță cu voința Mea, dar o spun ca să creadă 
mulțimea că Tu M-ai trimis”. 

Era nevoie să vorbească Dumnezeu Fiul despre Dumne-
zeu Tatăl și să Se pună tot timpul în corelație cu El, și de 
drag, și de smerenie, dar și ca acel popor să înțeleagă 
că Dumnezeu L-a trimis; ca să nu-L vadă ca pe un străin, 
ca pe un Dumnezeu străin, care a venit acolo fără a avea 
legătură cu Dumnezeul lor. De aceea, Dumnezeu Fiul 
Se pune întotdeauna în corelație cu Dumnezeu Tatăl. 
Eu știam că întotdeauna Mă asculți, deci Mântuitorul nu 
avea nevoie să-I ceară nimic, dar a zis pentru mulțimea 
dimprejur să creadă că Dumnezeu Tatăl L-a trimis. Și 
pe cruce, când a zis: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
pentru ce M-ai părăsit?  (Matei 27: 46), nu a zis-o pentru 

că Se simțea părăsit sau pentru că nu credea că Dumne-
zeu mai este cu El, ci pentru ca oamenii să înțeleagă că 
El nu S-a rupt de Tatăl nici până în ultima clipă. Vorbea 
tot timpul despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Savaot, 
Iahve, ca să creadă oamenii că Mântuitorul de la El a 
ieșit. Altfel, ar fi părut un străin, un propovăduitor al 
altei credințe. În felul acesta, s-ar fi ratat orice șansă a 
evreilor de a se apropia de El și de învățătura de credință 
creștină. Dar, de dragul sufletului omenesc, El vorbea 
cu aceste cuvinte cu Dumnezeu Tatăl, Îi cerea, deși nu 
era nevoie: „Eu știam că Tu Îmi vei da”. 

Hristos le-a spus acest lucru în primul rând evreilor, dar 
și nouă, ca să înțelegem că El iese de la Dumnezeu Sa-
vaot și că nu este diferit de Tatăl. Și Fiul este Dumnezeu 
Savaot, precum Dumnezeu Tatăl, dar are întotdeauna 
această smerenie de a cere de la Dumnezeu Tatăl. Mare 
smerenie! Nu e politețe. De multe ori, politețea e servilă, 
formală, poate să ajungă să fie scârboasă – de exemplu, 
când cineva te refuză sau râde de tine cu politețe. Dar 
aici, când Mântuitorul Îi cere Tatălui, nu este o politețe 
servilă sau formală, cu atât mai puțin una scârboasă, ci 
e chiar smerenie. El chiar Se socotește pe Sine mai pre-
jos, chiar vrea acest lucru. Aceasta este puterea dum-
nezeirii: Se socotește pe Sine mai prejos. Pentru că, în 
Împărăția lui Dumnezeu, cel ce se socotește pe sine mai 
prejos, acela e mai mare. Credeți că Dumnezeu Fiul nu 
împlinește El în primul rând acest cuvânt? Ne cere nu-
mai nouă să-l facem, iar El nu-l face? Dacă suntem după 
chipul și asemănarea Lui, nu împlinește El în primul rând 
cuvântul? Nu ne iartă El de 70 de ori câte 7 dacă ne vom 
întoarce într-o zi? Ba da, ne iartă. Tocmai pentru că sun-
tem după chipul Lui, ceea ce ne cere este după chipul 
Lui; iar ceea ce cere El, face în primul rând El. Și El Se 
smerește întru totul. 

SIONUL DIN AFARA IERUSALIMULUI, HRISTOS 
AFARĂ DIN INIMII LUMII
Iar Eu sunt pus împărat de El peste Sion. Ce este Sionul? 
Este partea de sus a Ierusalimului, în afara zidurilor Ie-
rusalimului, unde a stat Cortul Mărturiei o vreme, cu tot 
cu Chivotul Legii. Acolo s-au făcut toate ritualurile până 
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când s-a construit Templul. Chiar dacă era în afara Ieru-
salimului, era considerat cel mai sfânt loc. Era și pe cel 
mai înalt loc. Și acum, dacă veți merge acolo, veți vedea 
Sionul înalt. Acolo a fost Cortul lui Moise. 

De ce Sion ? În primul rând, aș zice pentru că Dumnezeu a 
venit cumva din afară. Exact cum Cortul Mărturiei a stat o 
vreme exilat în afara Ierusalimului, așa și Dumnezeu Fiul 
este un fel de exilat pururea. Așa cum e titlul unei cărți 
a scriitorului Vintilă Horia: Dumnezeu S-a născut în exil. 
E un exilat pururea din lumea aceasta, este un continuu 
urmărit și un continuu scos afară: Ieși din pământurile 
noastre, ieși din ținuturile noastre  (cf. Marcu 5: 17). Și 
noi suntem neîncetat niște exilatori ai Lui, în sensul că Îl 
chemăm când avem nevoie, dar apoi Îi spunem să ne lase 
în pace pentru că ne stresează: „Este o vreme cu Tine, dar 
apoi gata. Prezența Ta e prea obositoare”. Chiar dacă nu 
o zicem cu aceste cuvinte, cam așa facem în viața noas-
tră, iar Dumnezeu este un exilat și din sufletele noastre 
mai tot timpul. Chemările noastre la adresa Lui sunt de 
cele mai multe ori formale, militariste, de folos, de tre-
buință. Rarisim poate să spună cineva că L-a chemat 
pe Dumnezeu ca să fie locuitor în cortul sufletului său 
pentru totdeauna, ca să locuiască cu El precum locuiesc 
sfinții. Cine poate să zică asta? Cele mai multe chemări 
ale noastre spre Dumnezeu sunt formale, materialiste, de 
necesitate, de moment, de situație.

Mântuitorul este un exilat, în general, până și din Impe-
riile creștine, până și din țările așa-zis creștine. Oricât 
de creștin s-ar numi un popor, un neam, creștinii adevă-
rați vor rămâne o minoritate. Creștinismul va fi tot mai 
mult o formă de tradiție, pentru că așa e rânduiala și 
așa am crescut, dar cei care Îl trăiesc pe Hristos viu, 
cu adevărat, sunt puțini în toată istoria. Nu sunt mul-
ți. Sunt mulți chemați, dar puțini aleși. Puțini dintr-un 
neam aleg să se dedice și să se întoarcă cu tot sufletul 
spre Dumnezeu. Restul oamenilor vor să trăiască nor-
mal, firesc, având o relație frumoasă, bonomă, liniști-
tă, de contingență cu Dumnezeu, dar să trăiască viu în 
Dumnezeu se întâmplă foarte rar. Deci, până și în lumea 
creștină, Mântuitorul este un exilat. El nu este în inima 

lumii. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, 
ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt (Ioan 17: 
9). Nu Mă rog  ca să-i iei din lume (Ioan 17: 15), zice 
Dumnezeu. Hristos rămâne în lume, dar El nu este în 
inima lumii. Prințul lumii acesteia este altul. Așa cum 
zice Mântuitorul: căci vine stăpânitorul acestei lumi şi 
el nu are nimic în Mine  (Ioan 14: 30). Stăpânitorul lumii 
acesteia, diavolul, venea prin Iuda și prin toată cohorta 
și nu avea nimic în comun cu El. 

Dumnezeu este un exilat neîncetat din sufletele noastre, 
din țările și casele noastre, dar nu Se supără. Așa cum 
a fost un exilat și în copilăria Lui, când a trebuit să se 
ascundă în Egipt. Apoi, când au revenit și au vrut să ră-
mână în Palestina, în Iudeea, unde era neamul lui Iosif, 
nu au putut de frica fiilor lui Irod, așa că s-au întors din 
nou în săracul lor oraș din Nazaret, din Galileea. Și aco-
lo a crescut tot ca într-un exil până la urmă, pentru că 
nu acolo ar fi trebuit să crească. Exilat a fost mai apoi și 
între cei patru frați vitregi, după Iosif. El nu a avut parte 
nici de moștenire, nici de o casă, ci a trebuit să se mute 
și să-și caute sălaș în Capernaum. Până la sfârșit, Fiul 
Omului a putut să spună că nu a avut unde să-Și plece 
capul. Exilarea ultimă a fost cea pe care au judecat-o și 
au rânduit-o romanii și iudeii la un loc, când au zis să fie 
răstignit și scos în afara cetății Ierusalimului, precum Si-
onul, care era în afara cetății Ierusalimului. Așadar, Sionul 
și Hristos sunt foarte uniți ca înțeles; nu întâmplătoare 
este această punere la un loc. Să știți că e atât de tainică 
lucrarea lui Dumnezeu! Nu întâmplător Cortul Mărturiei 
cu Chivotul Legii a trebuit să stea atâta vreme în afara 
Ierusalimului – în Sion, care a devenit cel mai sfânt loc. 
Nu este întâmplător, pentru că toate acestea prevesteau 
despre Hristos. 

HRISTOS – ÎMPĂRATUL TUTUROR EXILAȚILOR
Exact cum Natanael a spus: Din Nazaret poate fi ceva 
bun? (Ioan 1: 46). Adică, El era un exilat, un nimeni. 
Exact cum L-au râs marii păgâni, marii împărați nu-
mindu-L: Nazarineanul, un tâmplar oarecare. Așa că nu 
este întâmplător când zice că este pus împărat de El 
peste Sion. Hristos este un Împărat al tuturor exilaților, 
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al tuturor sufletelor care nu au pace, liniște, care nu-și 
găsesc odihna în lumea aceasta. De aceea zice: Veniţi 
la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni 
pe voi (Matei 11: 28). Nu este El Cel care îi strânge pe 
toți necăjiții veacului acestuia, pe toți triștii, pribegiții, 
exilații? El este! Sfântul Nicolae Velimirovici zicea că 
Hristos era atât de aproape de ei în lagărul de concen-
trare de la Dachau, încât era destul să închidă ochii și 
să zică „Doamne!”, ca El să Se apropie și să fie lângă 
ei într-o clipă. Erau exilați, bătuți, loviți, era o situație 
groaznică la Dachau, dar Dumnezeu era acolo cu ei, cu 
toți. La fel au spus și cei din închisorile comuniste: „La 
fel de aproape cum a fost Dumnezeu de noi acolo nu a 
fost niciodată în restul vieții noastre”. 

Dumnezeu este mereu cu cei exilați, cu cei loviți, ne-
dreptățiți, dar nu numai exterior, ci și interior. Suportarea 
nedreptății interioare este mult mai iubită, mai căutată 
și mai mângâiată de Dumnezeu decât libertatea și par-

tea exterioară. Interiorul, inima și sufletul sunt mult mai 
căutate decât exteriorul, toate acele suflete necăjite de 
puterile întunericului, de patimi, de lucrarea diavolului. 
Oricine se străduiește cât de puțin să-și asculte conști-
ința și să meargă pe calea poruncilor lui Dumnezeu va 
primi războiul nevăzut din partea puterilor diavolului. 
Cum zice Sfântul Apostol Pavel: Căci lupta noastră nu 
este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva Înce-
pătoriilor, împotriva Stăpâniilor, împotriva Stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, 
care sunt în văzduh (Efeseni 6: 12). Adică, nu e joacă, 
chiar așa e. În clipa în care începe această nedreptate 
și acest strigăt mut al sufletului sub loviturile nedrepte 
ale puterilor văzduhurilor, când începe acest geamăt și 
strigăt de ajutor al omului, vine Dumnezeu. Oare Se va 
deștepta Dumnezeu mai greu decât cum S-a deșteptat 
în vechime când i-a spus lui Cain: Ce ai făcut? Glasul 
sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ (Facere 
4: 10). Dumnezeu a vorbit imediat după ce Cain a făcut 

Israel. Pelerini pe drumul ce duce la Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit.
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greșeala. Credeți că la nedreptatea și durerea făcute de 
duhurile necurate asupra făpturii și la strigătul disperat 
al omului Dumnezeu nu vine? Dar totuși, Dumnezeu aș-
teaptă strigătul omului. Fără să-I ceară ajutorul, Dumne-
zeu nu va veni. Dar dacă omul Îi cere ajutorul, Se arată 
Dumnezeu. 

RĂZBOIUL NEVĂZUT – ȘANSA ȘI BUCURIA DE 
A-L AVEA ALĂTURI PE HRISTOS
Atunci vă întrebați: „Noi nu avem șansa să ne întâlnim 
cu Mirele nostru, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos 
decât dacă suntem nedreptățiți și în suferințe, exilați, 
în boli și în închisori?”. Nu e adevărat. Aceia la care a 
venit în suferințe L-au cunoscut doar la o măsură mică 
față de cum Îl pot cunoaște cei care încep războiul ne-
văzut, interior. Este o vestită carte a Sfântului Nicodim 
Aghioritul, Războiul nevăzut, care vorbește neîncetat 
despre războiul nevăzut ca despre o bucurie imensă, 
aceea de a-L putea avea în tabăra noastră pe Hristos. 
Dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noas-
tră? Nu mai are cine ce să-ți facă dacă alături de tine 
vine Hristos. Și Dumnezeu niciodată nu vine mai repede 
decât atunci când începem acest război nevăzut prin 
ascultarea conștiinței sau a poruncilor. Atât! Numai 
încercați! De exemplu, încercați să nu vorbiți de rău. 
O să vină peste voi dorința și tentația de a vorbi de rău 
mai mult decât în tot restul vieții de până atunci. De ce 
credeți că se întâmplă toate acestea? Deoarece începe 
acest război nevăzut. 

Dacă omul își dă seama că nu poate lupta singur și nu 
poate birui și începe să cheme numele lui Dumnezeu, la 
această nedreptate a sângelui sufletului care curge pe 
pământ, la acest sânge care strigă din pământ, Dumne-
zeu va veni repede: tot sângele nevinovat ce s-a vărsat 
pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele 
lui Zaharia, fiul lui Berechia, pe care l-aţi ucis între tem-
plu şi altar (Matei 23: 35). Nu simțiți că pe Dumnezeu 
Îl doare vărsarea acelui sânge? Cum să nu-L doară cu 
atât mai mult de sângele sufletului care e etern, de 
frumusețea lui de nespus care se desfigurează sub 
loviturile vrăjmașilor demoni? Cum să nu vină? Exact 

cum zicem la rugăciunea de la botez: „Căci n-ai răbdat, 
Doamne, să vezi neamul chinuit de diavol, ci ai venit 
să ne mântuiești pe noi”. Marii sfinți așa spun când se 
roagă pentru cineva care e bolnav sau chinuit de diavol: 
„Doamne, cum rabzi făptura Ta să fie astfel lovită? Nu 
răbda, Doamne!”. Știau acești sfinți ce ziceau, pentru 
că Dumnezeu nu rabdă, dar trebuie să vadă și din partea 
omului dorința de ieșire și de schimbare. Dacă nu este și 
de la om, măcar dorința și voința, Dumnezeu nu va veni. 

RĂZBOIUL NEVĂZUT ÎNTRE BINE ȘI RĂU – EXI-
LUL NOSTRU INTERIOR
Mântuitorul este pus împărat de El peste Sion, munte-
le cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului. Acesta 
este muntele adevărului, acesta este războiul nevăzut 
care începe, acesta este Sionul nostru. Războiul nevă-
zut între bine și rău, în care Dumnezeu ne este alături, 
este exilul interior, care este o luptă nesfârșită. De fapt, 
noi trebuie să ne exilăm din noi înșine. Vă spuneam 
despre ieșirea din noi înșine, despre Paști, despre ie-
șirea din sine a omului. Trebuie să fie un exil neîncetat 
al omului spre acest loc exterior, spre acest loc care 
este Sionul, care este Dumnezeu, spre acest război 
nevăzut. Iar acest război nevăzut și această prezență 
a lui Dumnezeu în bolile, necazurile, ispitele noastre, 
este ca un Munte Sfânt în sufletele noastre; este Mun-
tele Tabor opus Muntelui Ebal, muntele blestemului. Pe 
acest Munte Sfânt ni Se arată nouă Dumnezeu, acesta 
este Muntele Sion: Pentru ce, munţi cu piscuri, pizmuiţi 
muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în 
el, pentru că va locui în el până la sfârşit? (Psalmul 67: 
17). Așa a binevoit să ni Se arate Dumnezeu, în acest 
munte mic al durerii și al suferinței, al luptei cu nedrep-
tatea, al sentimentului de singurătate și de înstrăinare 
aici pe pământ; al faptului firesc că noi nu suntem de 
aici, că nu e calea și locul nostru aici, că nu aici trebuie 
să ne facem cetate stătătoare. Acesta este firescul care 
ne scoate din cetatea noastră interioară și ne exilează 
în afară, spre Muntele Sionului, făcându-ne locuitori 
ai acestui Munte Sfânt, unde Se arată Dumnezeu. Aici 
este Împărat Hristos.  
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 PAGINA ÎPS PĂRINTE BARTOLOMEU ANANIA

Puternice, nu mă strivi!
Sub slava ta sunt vierme azi. Ei, şi?
În trupul meu chircit, de târâtură, 
se coc mândreţi ce se-ncepură
din veac.
Tu nu ştii poate că în bala mea
se zămisleşte, nevăzut, o stea, 
că port un cer în fiecare cută
şi-n fiece inel o alăută.
În firea mea se-ascunde, nesmintit, 
temeiul greu al visului dospit
ce creşte mut şi naşte triumfal
o rază spartă-n şapte de cristal.
Vei cere mâine nopţii de cenuşă
să-ţi dea la geam o gâză jucăuşă
pe care – strop de gingăşii cereşti –
surâsul tău amar să ţi-l opreşti.

Tu ştii ceva?
eu flutur, în chilie, 
din aripa ce va să fie. 

Valeriu Anania, volumul de poezii Geneze, Editura Cartea Românească, București, 1971.

Chrysalida
Poezie: Valeriu Anania

Selecție poezie: Diana Elena David
Foto: Simona Andrușcă
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Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Părintelui - un ghid al frumuseţii lăuntrice, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 16.

FABRICA DE GÂNDURI BUNE

Cartea
Sursă text și fotografie: www.fabrica-de-ganduri-bune.ro

Foto: Călin Nemeș

Gândurile scriitorilor, ca toate gândurile mari, ca toate paginile serioase ale cărţilor bune, sunt crâmpeie rupte 
din sufletul celui ce le-a creat şi de aceea aceste gânduri se citesc cu sfială şi nu în fugă, ca o reclamă ieftină 
şi banală. În vechime, orice carte era considerată sacră, chiar dacă nu avea nimic religios în ea şi era citită şi 

ascultată cu un fior de sfinţenie. O carte este o fiinţă vie. Când pun mâna pe Sfânta Scriptură, e un contact direct 
cu Dumnezeu, cu Moise, cu Proorocii, cu Apostolii...

SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL 



60

SOCIAL

Superficialitatea și mediocritatea 
și-au dat mâna în presa din 

România 

– Interviu cu jurnalistul și analistul media Cristian Tabără –

Interviu realizat de Tatiana Onilov
Foto: surse de pe internet; Dragoș Ludușan

Cristian Tabără își desfășoară activitatea în domeniul mass-mediei de aproape 30 de ani. A 
parcurs toate treptele meseriei, de la reporter la moderator și de la realizator de emisiuni la 
șef de departament. A produs de la meteo și matinal, până la reportaje, dezbateri politice și 
emisiuni în cadrul cărora a vorbit și a transmis despre evenimente speciale. A primit numeroase 
premii și distincții profesionale. Prin realizarea emisiunilor „Te vezi la Știrile PRO TV”, „Parte 
de carte”, „Tabăra de idei”, „Exclusiv în România”, Cristian Tabără a oferit telespectatorilor 
români șansa de a gusta produse media care au contribuit la dezvoltarea gândirii critice și a 
simțului de analiză. În prezent își desfășoară activitatea la un post TV din Republica Moldova, 
fiind invitatul zilnic al talk-show-ului „Fabrika”, dar și realizatorul emisiunii „EuroDicționar”.

Având o experiență vastă în televiziune, dar și în presa scrisă, Cristian Tabără a putut observa 
de-a lungul timpului care au fost fluctuațiile și direcțiile mijloacelor de comunicare din România. 
Potrivit jurnalistului, în prezent asistăm la o plafonare în mediocritate și superficialitate a 
produselor media oferite de numeroasele canale TV românești. 

Despre situația mass-mediei, despre cererile consumatorilor de televiziune și de presă 
scrisă, despre provocările care vin dinspre noile mijloace de comunicare, în speță rețelele de 
socializare, am vorbit cu jurnalistul și analistul media Cristian Tabără în cadrul unui interviu 
pe care ni l-a oferit cu mărinimie atunci când a făcut un popas de o zi la Cluj-Napoca.
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Mai are mass-media actuală rolul de a aduce cuvântul bun în casele oamenilor sau nu acest rol 
al mass-mediei ar trebui să căutăm?
Nici nu cred că l-a avut vreodată. Mass-media, așa cum a fost ea gândită, are doar rolul de a informa și de a amuza și, în 
niciun caz, acela de a educa. Nici măcar atunci când vorbim despre instituții publice de televiziune, în lege și în statute, 
nu știu unde scrie că ar avea și rolul de a educa. Face acest efort, există în instituțiile publice de presă, de exemplu, 
această componentă educațională, dar procesul rămâne unilateral pentru că, în realitate, indiferent de cât de bine 
intenționată ar fi, indiferent de eforturile unor instituții de presă, receptorul nu e cel pe care ni-l imaginăm. Îmi pare 
rău că trebuie să spun asta, dar de cele mai multe ori ne trezim față în față cu un public care dă dovadă de destul de 
multă ipocrizie. Atunci când îi întreb pe oameni dacă urmăresc emisiuni de cultură, toți vor spune că le urmăresc, dar 
atunci când ceri măcar un titlu de asemenea emisiune, un nume, un realizator, un episod care să le fi plăcut, aproape 
nimeni nu știe să spună. 

Atunci când TVR Cultural s-a închis, a fost un val întreg de ipocrizie. Dacă îi întrebai pe oameni care sunt acele emisiuni 
de la TVR Cultural pe care le regretă, nu puteau să spună. Poate 1% din cei intervievați au știut să spună cu adevărat 
vreo emisiune de la TVR Cultural. Și atunci, da, răspunsul este că instituțiile de presă nu reușesc să educe, și nu e 
numai din vina lor. După cum spuneam, cele mai multe nici nu-și propun să facă asta; ele nu fac altceva decât să fie, 
să construiască niște businessuri menite să aducă profit – într-o ecuație simplă: audiență egal reclamă, reclamă egal 
profit. Totodată, „audiență” înseamnă să hrănești gusturile mediocre ale publicului și în niciun caz să le modelezi, 
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„ÎN REALITATE PRESA ESTE AȘA CUM ESTE, PENTRU CĂ NOI CONSUMĂM ASEMENEA PRODUSE”

pentru că oamenii nu se lasă modelați. Le ia mai puțin de o secundă să schimbe canalul, iar în mai puțin de o secundă 
cei care fac televiziune, de exemplu, trebuie să convingă publicul să se uite la o emisiune mai profundă. Din nefericire, 
vedem, de fapt, gusturile publicului în alcătuirea grilelor de programe și în conținutul emisiunilor. Este exact așa ca în 
viață. Puțini sunt cei care ajung duminică la biserică, puțini sunt aceia care în mod real încearcă să trăiască cât de cât 
în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, iar aceasta nu e o judecată de valoare, este o constatare. Nu sunt pus eu 
să judec pe nimeni, doar constat niște lucruri.

De ce credeți că a crescut nivelul mediocrității?
Eu nu cred că a crescut. Nu. Eu cred că a fost tot timpul așa, doar că acum e mai vizibil. Sau poate e doar contextul. 
Da, contextul, felul în care ne trăim viața. Felul în care reușim să aflăm mai repede lucruri unii despre alții face 
această mediocritate mai vizibilă. Dar nu suntem cu nimic diferiți de strămoșii din perioada romană, care aveau 
gladiatori în arenă; nu suntem cu nimic diferiți de grecii care adorau hetairele și țineau femeile și le dădeau voie 
să se educe, dar doar pentru a face o conversație plăcută în momente de intimitate, pentru nimic mai mult de atât. 
Așa a fost, așa e și acum.

Atunci, a fost o falsă credință sau o încercare de a crede că poporul român este cumsecade, 
că totuși am avut sau avem un nivel înalt de cultură, că în perioada interbelică a fost altfel?
Nu. Cumsecădenia nu exclude ceea ce spuneam. Pot fi și mediocru și cumsecade, nu trebuie să fii sclipitor, nu 
trebuie să fii „olimpicul” virtuților. Poți fi, pur și simplu, mediocru și cumsecade. Rămâne discutabilă interpretarea 
formulei „Fericiți cei săraci cu duhul”. Nu ne-am prea lămurit ce înseamnă „cei săraci cu duhul”, dar cu siguranță 
ea nu exclude cumsecădenia. Numai că, la rândul ei, cumsecădenia nu exclude păcatul. Pot fi păcătos și cumse-
cade. Câți bețivi simpatici nu ați văzut? Ei sunt veseli așa. Bețivii simpatici sunt pașnici, îți vine să-i iei după umeri, 
să râzi cu ei și așa mai departe, dar rămân niște bețivi, săracii. Așa suntem, pur și simplu, aceasta e firea umană, 
inclusiv a noastră, a românilor. Și nu suntem noi singurii care încearcă să se împăuneze cu această cumsecădenie 
a lor. Cu toții trăiesc cu impresia că ei sunt cei mai buni și mai drepți dintre ai lor. Nimic nou în asta, ține de firea 
umană, ține de felul în care dorim să ne prezentăm cât de cât onorabil în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu.

Credeți că tabloidele se adresează acestui segment de populație care preferă mediocritatea?
Tabloidizarea nu e decât un reflex. Noi avem tendința să-i inversăm polii și să credem că presa e de vină pentru că 
suntem așa cum suntem. Nu, în realitate presa este așa cum este pentru că noi consumăm asemenea produse.

Cererea e mai puternică decât oferta?
Da, cererea condiționează piața. De fapt, nu te poți strădui să oferi lucruri pe care nu le gustă nimeni. Eu am 
apucat să văd diferențele, ca să spunem așa, culturale. De o bucată de vreme, de doi ani de zile, mă împart între 
România și Republica Moldova. Locuiesc de doi ani la Chișinău, activez și în presa de acolo, iar cumsecădenia 
celor de acolo care sunt tot români, chiar dacă ei doresc să se diferențieze puțin, e mai mare. De ce? Pentru că, 
de exemplu, acolo presa tabloidă nu prinde, nu îi interesează pur și simplu. Acum un an și ceva s-a întâmplat 
ca fostul premier de atunci al Republicii Moldova să divorțeze. A fost o știre de o zi, atât. În România ar fi fost o 
știre de trei luni și probabil ar fi căutat-o și pe fosta soție, și pe actuala soție, și pe cele nu știu câte presupuse 
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sau reale amante. Acolo nu s-a întâmplat așa.

De unde vin diferențele?
În mod paradoxal, dintr-o formă de conservatorism, cred eu, pe care avem tendința să o condamnăm. Condamnăm 
conservatorismul, îi contrapunem cosmopolitismul, numai că acest cosmopolitism are și dezavantajele sale, pentru 
că preluarea unor valori bune prin simplul mimetism, și nu prin adaptarea la etos, duce la disoluție, iar unul din 
efectele acestor disoluții este această tabloidizare. Am preluat ceea ce se numește „deschidere”, numai că nu 
am păstrat ceea ce înseamnă, de exemplu, cuplul, familia. Am ajuns la concluzia că totul este al tuturor, inclusiv 
intimitatea cuplului, inclusiv viața privată. Am ajuns să confundăm persoana publică cu proprietatea publică, am 
ajuns să confundăm, de exemplu, ancheta de presă cu procuratura de presă. Toți sunt procurori de presă, nu mai 
e nimeni jurnalist de anchetă, toți sunt judecători, toți sunt procurori, toți au senzația că pot distruge orice. Toți 
au senzația că se trezesc dimineața și pot să pună pe Facebook orice, inclusiv felul în care doarme soția alături 
de ei sau mai știu ce alte lucruri care țin, până la urmă, de o anumită cumsecădenie a meseriei sau a persoanei, a 
vieții publice sau a cuplului. Cei de dincolo de Prut au mai păstrat cumsecădenia cea firească. E drept, cu un preț 
oarecum neplăcut, pentru că există o anumită închistare.

Această închistare vine din frica de a se manifesta, din multele complexe pe care le au basarabenii?
Complexe nejustificate. Ca să le dispară complexele, prietenilor mei de acolo le vorbesc ardelenește și se amuză 
teribil în momentul în care aud că există și alți români care pot vorbi în grai local, dându-și seama că aceasta nu 
ne diferențiază decât, eventual, la modul plăcut, nu neplăcut. Dar atât, nimic mai mult. În schimb, complexele te 
închistează și, da, te temi că dacă devii mai deschis, ai putea pierde ceva din ce e al tău. Doar că soluția este în 
acea dreaptă socoteală, în acea măsură despre care vorbesc Părinții Bisericii, de exemplu, în care poți găsi calea 
optimă între a prelua ce nu e al tău, dar care ar putea să-ți facă bine, și a nu pierde ce e al tău și care ți-e absolut 
obligatoriu ca să nu ți se facă rău.

De ce talk-show-urile nu au trecere la publicul din acel areal?
Pe de o parte, pentru că acolo încă nu există acea gândire critică pe care să o valorizezi într-un talk-show, iar pe de 
altă parte, pentru că talk-show-urile în limba română reprezintă în continuare o dificultate pentru o pătură impor-
tantă de populație. Totuși, talk-show-urile în limba rusă sunt mai gustate. Cele mai turbulente personaje în spațiul 
din Moldova preferă să se adreseze mai degrabă în limba rusă pentru a atrage atenția. Mă refer aici la oameni ca 
Igor Dodon, Renato Usatîi sau Vladimir Voronin, care, ori de câte ori își fac apariția la televiziuni, vorbesc mai 
degrabă în rusă, pentru că au o audiență mai mare. Din această cauză, talk-show-urile în limba română nu apucă 
propriu-zis să penetreze. Pe de altă parte, există acea cumsecădenie despre care vorbeam. Decât talk-show-uri ca 
acestea din România, în care toată lumea se transformă în judecătorul tuturor, mai bine deloc. Îi înțeleg la capitolul 
acesta, chiar îi înțeleg. Mai bine deloc.

De ce în România talk-show-urile sunt populare?
Tocmai din motivul pe care vi-l spuneam; ne-am cosmopolitizat într-o manieră neplăcută și am ajuns la concluzia 
că trebuie să transformăm totul într-un imens bâlci pentru că asta ar însemna, de fapt, „deschidere”. În înțelegerea 
noastră, noi avem senzația că „deschidere” înseamnă pur și simplu violarea intimității și punerea pe tapet a tuturor 
aspectelor. Avem senzația că ne este permis să masacrăm pe oricine și orice în numele nu știu cărui interes ge-
neral sau public. Cum vă spuneam, din nefericire, persoana publică a fost transformată cu de-a sila în proprietate 
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publică, iar problemele de interes general au fost prost traduse prin probleme de masacru public, de execuție 
publică. Or, nu despre asta este vorba. Din nefericire, presa românească a sărit dintr-o extremă în alta. Dacă în 
anii 

,
90 contribuia din greu la democratizare și la deschiderea societății românești, acum contribuie iresponsabil 

la transformarea dezbaterii publice în execuție publică.

Credeți că nu ar mai fi alte subiecte de discutat sau, pur și simplu, fiecare se complace în aceas-
tă stare de a emite judecăți de valoare, de a fi important prin prisma unor informații false?
Din nefericire, superficialitatea și mediocritatea și-au dat mâna în presa din România, valorizând toate acele persoane, 
care, după cum spuneți, doresc într-adevăr să se simtă importante și au senzația că se pricep la orice. Constați cu 
surpriză că apar la televiziuni persoane, uneori unele și aceleași, care vorbesc despre toate și se pricep la toate: de la 
geriatrie la problemele Casei Regale sau ale politicii, sau ale fotbalului românesc; la toate se pricep aceleași persoane. 
Și atunci constați că ceva e foarte deplasat și greșit în felul în care se face presă în România și, în special, televiziune. 
Mă refer mai degrabă la televiziune. 

Execuția publică și dezbaterea publică sunt două lucruri complet diferite. Pentru execuția publică ai nevoie de un 
simplu călău, pentru dezbatere e nevoie de mai mult de atât.

„MEDIOCRITATEA, SUPERFICIALITATEA ȘI IPOCRIZIA S-AU GENERALIZAT, IAR COLEGII DIN PRESĂ NU ÎN-
ȚELEG CĂ EI CONTRIBUIE ABSOLUT CRIMINAL LA ACEASTĂ STARE, LA ACEASTĂ INFECȚIE GENERALIZATĂ”
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Dacă ar fi o situație inversă, dacă televiziunea ar veni cu produse contrare cererii publicului, 
opuse celor care pun accentul doar pe tabloidizare, ar fi posibil să se înregistreze o schimbare?
Nu s-ar întâmpla mare lucru. Vedeți drama TVR-ului din această perioadă. TVR-ul este acela care, și prin lege, și prin 
statut, are obligația să vină cu asemenea produse și chiar încearcă să vină. Nu-l urmărește nimeni, dar i se reproșea-
ză cu ipocrizie că nu are performanță de piață. N-ai performanță de piață pentru că nu se uită lumea la asemenea 
produse. Bun, ipocriții vor spune mai departe: „Aaa, produsele nu-s bune, de aceea nu ne uităm”. Zău? OK, sunt 
produse mai bune la Discovery Chanel și, cu toate acestea, Discovery Chanel nu are nu știu ce cotă de piață, sau 
la Digi World, sau mai știu eu la care canale, la care se transmit, de exemplu, documentare excepționale pe teme 
culturale, istorice sau care țin de natură. Cu toate astea, lumea nu se uită, pentru că ipocrizia s-a generalizat prin 
contribuția absolut criminală a presei tabloide sau tabloidizate. Aceasta e problema. Mediocritatea, superficialita-
tea și ipocrizia s-au generalizat, iar colegii din presă nu înțeleg că ei contribuie absolut criminal la această stare, 
la această infecție generalizată.

Este aceasta o criză identitară sau această situație e valabilă pentru orice?
Nu, nu cred că e atât de gravă situația, în ciuda tonului meu dramatic. Cred că e doar o etapă, o etapă inevitabilă 
într-o societate care acum 20 de ani se reforma. După un maxim de aspirații, întotdeauna vine un minim valoric, după 
care urmează din nou o creștere. Este eterna sinusoidă a existenței, din care, pur și simplu, nu ai cum să scapi. A fost 
dărâmat un set de valori, ne-am grăbit să construim un altul, crezând că am descoperit ceea ce vrem să construim, 
iar acum suntem într-o fază de anomie aproape generalizată la nivelul valoric, în timp ce economic ne străduim să 
creștem. La un moment dat, se va face această balanță între viața rezonabilă, îndestulată, materială și viața rezonabilă, 
îndestulată, spirituală.

„FACEBOOK NU ESTE DECÂT UN NOU INSTRUMENT DE CAMUFLARE A IPOCRIZIEI”

Noile mijloace de comunicare, precum rețelele de socializare, Facebook-ul, în speță, contribuie 
la dezvoltarea unei gândiri critice sau acestea sunt doar o platformă de dezvoltare a narci-
sismului al celor care interacționează prin intermediul lor? Învață oamenii să dialogheze mai 
bine într-un spațiu virtual? 
Sincer, eu nu cred. Facebook nu este decât un nou instrument de camuflare a ipocriziei. Pentru că, într-adevăr, când ne 
privim în ochi ne este foarte greu să ne spunem lucruri și, mai ales, ne este foarte greu să ne arătăm adevărata față. Pe 
Facebook nu știi niciodată cu cine stai de vorbă și care e adevărata față. Vezi doar oameni dispuși să-și arate totul, de 
la degetele de la picioare până la negul de după ureche, dar nu sunt în stare să-l privească pe celălalt de la jumătate de 
metru în ochi și să discute cu el. De ce? Pentru că celălalt ar putea să aibă altă replică, ar putea să privească dincolo 
de falsitatea din ochi sau de ipocrizia diverselor manifestări. Îmi arăt pe Facebook geanta, poșeta și excursiile ca să-i 
fac celuilalt un rău, nu bine. Vreau doar să provoc invidia lui, nu-mi convine să-i văd bunătatea din ochi sau să încerc 
să fiu bun cu el. Nu. Vreau doar să mă laud și vreau doar să fiu ipocrit până la capăt și atât. Nu ne interesează mai 
mult de atât în toate platformele astea de comunicare. De aceea Facebook este infinit mai activ și mai gustat decât 
orice altă platformă care te îndeamnă să dai doi bănuți pentru un copil bolnav de vreo boală rară. Acolo nimeni nu se 
înghesuie să dea doi bănuți.

Fenomenul Facebook este, dincolo de toate, și unul psihologic. E foarte greu să ai discernământ 
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și să triezi informația, să-ți organizezi timpul astfel încât să nu stai acolo permanent. De ce 
oamenii sunt atât de tentați să petreacă atât de mult timp acolo?
Pentru că, pe lângă ipocrizia despre care vorbeam și care are savoarea ei, se mai întâmplă ceva. Într-un fel sau altul, 
este hrănită însingurarea. Suntem extrem de singuri și nu căutăm să ne umplem și să ne rezolvăm problemele de sin-
gurătate prin relaționări reale, palpabile, la modul propriu; efectiv să poți pune mâna pe umărul celuilalt sau să pună el 
umărul pentru tine dacă ai vreo problemă. Asta nu. Facebook e mai la îndemână. E mult mai simplu să stai să tastezi și 
să devii dependent să devorezi orice minimă confirmare pe care ți-o dă cineva cu un „Like” sau să te autoflagelezi când 
cineva îți dă un „Dislike” sau „Unlike”. Am ajuns acolo, am ajuns la această formă de voluptate artificială.

Se înregistrează și niște paradoxuri. Aparent suntem singuri, vrem să ținem de o comunitate, 
dar migrăm spre o comunitate virtuală care se adeverește a fi una falsă și care generează, la 
rândul ei, alte multe frustrări.
Acolo nu e o comunitate, ci doar o sumă de singurătăți. E o sumă de singurătăți disperate, ipocrite, care trăiesc între 
masochism și narcisism și care caută voluptăți artificiale în tot felul de pseudoconfirmări și pseudorelaționări. Ne 
bucurăm mai mult de un „Like” pe care ni-l dă cineva pentru orice poză stupidă pe care am postat-o acolo, decât 
ne bucurăm de faptul că am văzut o lumină reală în ochii cuiva pe care îl privim de la un metru sau mai puțin, 
stând față în față la o cafea sau la o discuție. Nu, asta nu ne mai folosește. Ne folosește, în schimb, să stăm cu 
ochii într-un monitor unde cineva la un moment dat a dat un „Like”, iar nouă ne pulsează nu știu ce prostioară pe 
monitorul acela.

„PE LÂNGĂ IPOCRIZIE, ÎNSINGURARE ȘI TEAMĂ, MAI ESTE ȘI FUGA DE RĂSPUNDERE. DE CE SĂ AM O 
RĂSPUNDERE, NU E MAI SIMPLU SĂ AM DOAR O PLĂCERE?”

Denotă aceasta și o lipsă de interes în implicarea în problemele unei comunități? Nu mai sunt 
tineri entuziaști, nu mai sunt oameni care vor să mai facă ceva cu adevărat, cărora să le pese?
Da, pentru că am înlocuit entuziasmul cu voluptățile mărunte. „Entuziasm”, iată un cuvânt măreț care face trimitere 
la un sentiment, la o trăire măreață care, la rândul ei, este rezultatul unui proces mai profund, al unei implicări mai 
profunde. De ce să te chinuiești să faci implicări profunde, când este mai simplu să trăiești voluptăți mărunte? De 
ce să te străduiești să guști nu știu ce efect al iubirii ca urmare a unui efort de a fi plăcut și de a face plăcere, când 
e mult mai simplu să te uiți la un ecran și să vezi că imaginea de acolo îți oferă o voluptate oarecare, fie că e un 
simplu „Like”, fie că e o imagine pornografică? Nu e mai simplu așa? E mai lipsit de implicare și de răspundere, iar 
astfel ajungem la celălalt factor. Pe lângă ipocrizie, însingurare și teamă, mai este și fuga de răspundere. De ce să 
am o răspundere, nu e mai simplu să am doar o plăcere?

Va fi aceasta o criză a unor generații, a generațiilor tinere?
E criza tuturor generațiilor, doar că generația de acum are la îndemână mult mai multe mijloace de a trăi lejer decât 
generațiile de dinainte. Generațiile de dinainte nu au avut timp să-și trăiască crizele cu atâta voluptate, pentru sim-
plul motiv că au fost nevoite să dea cu sapa, să care o piatră, să care apă, să crape lemne. Dar acum, de ce să faci 
asemenea eforturi? Căldura vine de la calorifer, iar aerul condiționat e la distanță de o apăsare de buton. Așa-zișii 
prieteni sunt pe monitor, doar trebuie să deschizi Facebook-ul. Da, nu ai nevoie să treci trei dealuri ca să vorbești 
cu cineva, iar din cauza aceasta ne trăim mai ușor crizele. Asta e tot.
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Inteligența umană - între învățarea 
tradițională și cea digitalizată

Text: Claudia Chiorean
Foto: Simona Andrușcă

Experiența umană și studiile științifice susțin că învățarea scrierii și citirii realizate în mod 
tradițional conduc la dezvoltarea anumitor conexiuni neuronale, adică la dezvoltarea operațiilor 
gândirii logice – descompunerea conceptului, analiza comparativă, sinteza, generalizarea și 
abstractizarea. Fără una dintre aceste operații, nu se mai poate ajunge la abstractizare în mod 
corect, și astfel apar erorile de gândire. Pe de altă parte, instruirea digitalizată dezvoltă alte 
abilități în detrimentul celor dobândite de generațiile anterioare. Dacă învățarea tradițională 
stimula gândirea profundă, analitică și critică, digitalizarea oferă posibilitatea informării rapide, 
fără efortul personal de sinteză, fără răgazul unei analize profunde. Digitalizarea satisface din 
plin comoditatea gândirii, selectivitatea, oferă disparitatea informației, globalitatea ei și imensul 
volum de date pe care sistemul de receptare uman nu reușește să-l proceseze concomitent.
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Cu mulți ani în urmă, când un copil se adâncea în 
studiu, cei din jur se trezeau îngrijorați să-i atragă 
atenția că ar putea să orbească, „să i se strice ca-

pul”, să înnebunească. Sunt memorabile figurile roman-
tice ale tinerilor palizi, supți de seva vieții și a sănătății, 
care învață neîntrerupt și care scriu și rescriu cu penițele 
deja tocite la lumini clar-obscure. Astăzi, zâmbim când 
ne gândim la îngrijorarea rareori motivată. Da, au existat 
unele exagerări, care au dus uneori la rezultate nedorite, 
dar asta se întâmpla cu mult timp în urmă.  
 
Astăzi, părinții au aceeași grijă: să nu pățească nimic rău 
copiii lor. Diferența e că, de data aceasta, nu cartea și peni-
ța sunt pricina îngrijorărilor legate de posibilele probleme 
de sănătate mintală, ci foarte atractiva tehnologie digitală, 
care a produs inevitabil (și poate chiar ireversibil) trecerea 
de la învățarea tradițională la cea digitalizată, de la scrisul 
cu pixul la scrisul la calculator. În prezent, copiii nu se mai 
folosesc de mediul digital doar pentru jocuri și navigare 
virtuală, ci și pentru studiul lor în toate etapele sale, de 
la clasele primare până la anii de facultate. Deși roadele 
acestei tranziții au părut, inițial, de mare utilitate, tot mai 
mulți părinți observă multiple schimbări negative în rândul 
copiilor lor. Deficiențele de atenție și concentrare, slăbirea 
capacităților mintale, a puterii de judecată și a motivației 
au început să tragă mari semnale de alarmă. Astfel, mulți 
se întreabă: „Cât de îndreptățiți suntem să ne îngrijorăm și 
să limităm timpul expunerii propriilor noștri copii la sursele 
digitale, fie ele chiar și pentru pregătirea școlară?”. 

EFECTELE DIGITALIZĂRII ASUPRA FUNCȚIONĂ-
RII CREIERULUI
Răspunsurile pot veni din mai multe surse, dar niște stu-
dii recente din domeniul neuroștiințelor arată că o serie 
de afirmații demonstrate științific încep să se coreleze. 
Legătura dintre funcționarea neuronală a creierului și fe-
nomenul digitalizării e unul dintre aspectele problematice 
care se află de ani buni în atenția cercetătorilor din lumea 
occidentală. În anii 2000, cercetătorii Jean-Luc Velay (cer-
cetător la Laboratorul de Neuroștiințe Cognitive de la Mar-
seille) şi Marieke Longcamp (conferențiar) descopereau un 
efect surprinzător al digitalizării asupra funcționării creie-

rului. Pentru a înțelege fenomenul la care se referă, aceștia 
au prezentat reacțiile unei persoane complet imobilizate în 
timp ce privește o literă de tipar, pe care a învățat să o scrie 
de mână. Chiar dacă mâinile nu puteau fi mișcate, în mo-
mentul privirii, zonele funcţiilor motrice (ce țin de mișcare) 
ale creierului s-au activat, ceea ce demonstrează existența 
unei legături între imaginea citită şi mişcarea pe care o per-
soană o face cu mâna pentru a scrie această imagine.

Cei doi cercetători şi-au exemplificat materialele analizând 
rezultatele a două grupe de copii: una în care aceștia deprin-
seseră scrisul doar pe tabletă, iar cealaltă în care învăţaseră 
să scrie utilizând metoda tradiţională. La final, oamenii de 
ştiinţă le-au arătat copiilor literele din nou și i-au întrebat 
dacă erau aceleaşi cu cele pe care tocmai le scriseseră. 
Rezultatele grupei formate din copiii ce scriseseră de mână 
au fost net superioare. Explicația constă în simplul fapt că 
activarea memoriei motrice duce la recunoaşterea mintală 
a literelor, lucru pe care digitalizarea, scrisul la calculator, 
nu reușește să-l facă la fel de bine și de repede. O con-
secință derivată din această corelație este și aceasta: noi, 
cei care am învățat scrisul și cititul pe caiet, cu pixul sau 
stiloul, suntem personajele care greșim cel mai frecvent în 
momentul în care trebuie să redactăm ceva pe suport elec-
tronic sau când tastăm la calculator. Avantajul nostru se 
manifestă atunci când avem de interpretat ceea ce vedem 
sau scriem într-o manieră nouă, critică, argumentativă. 

Aceste rezultate obținute în urma studierii efectelor de 
multe ori negative, pe care alfabetizarea digitalizată le 
poate avea asupra IQ-ului, au mai fost corelate și cu studii 
din alte categorii ale cercetării umane, precum: educație, 
dezvoltare neuronală umană, inteligență generală și speci-
fică. „IQ-ul” sau „coeficientul de inteligență” – acronimul 
expresiei intelligence quotient – reprezintă un concept și 
un scor derivat din diferite teste standardizate prin care se 
încearcă măsurarea inteligenței. Totuși, pentru a înțelege 
ce presupune măsurarea inteligenței, e important să știm 
că prin „inteligență” oamenii de știință se referă la aptitudi-
nea generală a individului de a-și adapta conștient gândirea 
unor cerințe noi, la capacitatea spirituală de adaptare gene-
rală la noile cerințe și condiții ale vieții. 
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Din această perspectivă, în anii industrializării accentuate, 
testele au arătat că nivelul IQ-ului la adolescenții de 18 ani 
a crescut din anii 1930 până în anii 1990 cu 13.8 puncte. 
Acest fenomen, care susține tendința de creștere a IQ-ului 
și evoluția minții umane de la o etapă istorică la alta, este 
cunoscut în literatura de specialitate drept fenomenul Flynn 
– de la numele Profesorului James Flynn de la Universitatea 
din Otago, Noua Zeelandă, care a realizat aceste studii în 
1984. Pe de altă parte, începând cu anii 1990, studiile au 
arătat că nivelul IQ-ului la aceeași categorie de vârstă, cea 
de 18 ani, a scăzut. Una dintre explicații are în centru pro-
gresul pe care omul l-a promovat în mod consecvent de-a 
lungul evoluției umane. Fie că vorbim despre progres la ni-
vel tehnic, fie că ne referim la cel cultural, social sau civic 
etc., ființa umană a încercat să găsească în mod constant 

resurse noi, utile, facile pentru a obține un raport de benefi-
cii maxime și efort minim. Acest lucru explică tendința ac-
tuală de substituție a elementelor specific umane de către 
gadgeturi, softuri și instrumente sau spații create în digital, 
care vor duce treptat la scăderea IQ-ului. Această tendință 
de scădere, descoperită de Richard Lynn și recunoscută 
chiar și de James Flynn, se numește fenomenul non-Flynn. 

POT FI MIJLOACELE TEHNICE INOVATOARE UTI-
LIZATE EFICIENT? 
Între fenomenul Flynn și opusul său, non-Flynn, educația 
și metodele de învățare ocupă un rol important. Rezulta-
tele unor studii realizate cu scopul de a sublinia crește-
rea sau descreșterea IQ-ului sunt controversate, având în 
vedere dificultatea de a obține rezultate valide și fidele. 
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Cu toate acestea, educația în scopul utilizării eficiente 
a mijloacelor tehnice inovatoare poate constitui soluția 
pentru dezvoltarea continuă a IQ-ului, alături de stimula-
rea interesului, menținerea motivației, lărgirea orizontului 
informațional etc., pe care noua tehnologie le implică. 

Marele semn de întrebare se referă, totuși, la tipul de adap-
tabilitate neuronală pe care creierul uman o va dobândi în 
contextul digital actual. Alte întrebări care denotă direcția 
greșită în care lucrurile par să meargă sunt: „Noile conexi-
uni neuronale vor crește capacitatea de a gândi critic sau o 
vor scădea?”, „Din moment ce operațiile gândirii sunt sim-
plificate substanțial prin accelerarea proceselor și prin căile 
scurte de receptare a informației, cum se va dezvolta totuși 
gândirea critică a individului digitalizat, obișnuit să primească 
informația predefinită, instant, fără efort neuronal propriu?”, 
„Copiii digitalizați – generația 2.0, generația Web – vor gândi 
în tiparele oferite de mediul online?”, „Ce se va întâmpla cu 
ei dacă vor fi deconectați de la această sursă de informații? 
Vor putea răspunde adaptativ la mediul propus? Vor putea re-
zolva cu succes noile provocări pe care lipsa spațiului online 
le presupune?” sau „În lipsa soluțiilor oferite de calculator, 
vor îmbrățișa orice variantă propusă din mediul exterior, fără 
a avea capacitatea de analiză critică, personală, profundă?”.

Ceea ce Marshall McLuhan anticipa odată cu dezvoltarea 
tehnologiilor prin sintagma satul global  pare să se realizeze 
și în sensul nivelării registrului reacțiilor, la nivelul varietății 
și complexității lor, la nivelul gândirii. Întreaga lume devine 
un sat global, în care unitatea de gândire, de acțiune și de 
credințe, valori, norme va constitui premisa fundamentală.

Într-o notă exagerată, inspirată din teoria conspirației, 
s-ar putea formula întrebări precum: „Este cineva intere-
sat ca adolescenții, viitorii maturi productivi, să nu poată 
gândi la fel de bine și de profund pe măsura evenimentelor 
pe care le trăiesc?”, „Nu au fost anticipate aceste tipuri de 
consecințe?”, „Care vor fi soluțiile pentru prevenirea sau 
atenuarea fenomenului?” sau „Este sistemul de învățământ 
și educație o soluție?”. Acestea sunt doar câteva întrebări 
la care oamenii de știință actuali, specialiști în Psihologie 
Umană, în Neuroștiințe sau în Digitalizare, ar fi bine să obți-

nă răspunsuri cât mai convingătoare și argumentate. Viitorul 
nostru, ca omenire, depinde de modul cum ne educăm co-
piii, de doza de digitalizare pe care le-o administrăm zilnic.  

Studiile longitudinale realizate asupra grupelor de copii 
care astăzi învață să scrie doar pe tablete ar putea ofe-
ri, în perspectivă, multe răspunsuri cu privire la efectele 
digitalizării asupra IQ-ului tinerilor într-un context educa-
țional formal și non-formal. Spaima de utilizare a calcula-
torului ar putea dispărea dacă s-ar cunoaște modalitățile 
optime – pentru creierul uman – de utilizare a acestor noi 
mijloace de comunicare deosebit de atractive.

Dincolo de toate acestea, frumusețea vieții reale, acum și 
aici, respirată clipă de clipă, îmbrățișată privire cu privire, 
nu va putea fi niciodată concurată de oricare dintre lumile 
virtuale. Răcoarea unei brize alunecând pe față, mângâ-
ierea unei raze mijite în zori, aroma unei cafele fierbând 
la ibric sau gustul unei înghețate reci în vară nu pot fi 
substituite de nici cele mai subtile și mai prietenoase 
produse digitale imaginate vreodată.  
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Demostene 
Andronescu, 

Peisaj lăuntric. 
Versuri din 
închisoare

Text: Bogdan Herțeg
Imagine: sursă de pe internet

Poezia este o ardere de sine pentru orișicine, darămite pentru cei adânciți în frig 
și în foame, în întuneric, umezeală, boli, lovituri și suspine. Când trupul se stinge, 
ce ține aprins rugul creației? Sufletul se aprinde, scânteie urcând și scoborând pe 
scara de cremene a căutării rostului unei suferințe ce pare absurdă. Iar arderea 
sufletului nu rămâne în van, încălzește trupul și alungă din întunericul celulei care 
trece neîncetat și pe nesimțite prin pereții pieptului cercând să întunece inima. 
În acest rostogol al existenței începe dialogul cu Domnul, strigătul încarceratului 
care devine poet, nu ca să o aibă o meserie, ci pentru a nu muri. Și acest poet, 
eliberat de canoane și manuale, de critici și simpozioane, își ține trupul și 
mintea în iad, pentru a-și înălța inima pe treptele nădejdii. Și tot acest efort, 
unit uneori cu rugăciunea, izbește în geometria și-n geografia profundă, forțând 
matricea interioară să iasă din bidimensionalitate, să treacă din platitudine în 
verticalitate. Tot peisajul interior se schimbă. Aici se naște Peisajul lăuntric al 
poetului Demostene Andronescu: „Iar prin rana-mi sângerândă,/ Ca printr-o 
spărtură,/ A țâșnit o rază blândă/ De lumină pură,// Ce-nvelindu-mă în toate,/ 
Mătăsoasă, moale,/ A dat vieții mele plate/ Sensuri verticale” (din Prefacere ).
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Spre deosebire de poezia religioasă luminoasă, în stihurile domnului Demostene Andronescu aflăm mâl, bez-
nă, buruiene, pietre zvârlite, doruri neîmplinite, regrete, spini ai îndoielii, răni, dureri, regrete. E dovada unui 
efort de curățire interioară în fântânile sufletului, acolo unde nu mulți căutăm.

În interviuri Demostene Andronescu spunea că a compus poezie dintr-un preaplin sufletesc. Dar adeseori a amintit 
cât de importantă era circularea poeziilor prin temnițele comuniste. Versurile erau împărtășite, căci poezia nu e 
numai pentru sine, ea este și pentru ceilalți. Prin poezie sufletul își poate potența și manifesta iubirea pentru 
aproapele. Această funcție a actului poetic e mai evidentă în poezia închisorilor. Prin ea, colegii de celulă nu 
mai rămân simpli vecini, devenind cei de aproape, părtași la același luminos sens vertical. Și nu este vorba de un 
fenomen de autosugestie colectivă, căci apropierea dintre suflete prin poeziile ancorate în Adevăr reduce orice 
distanță, trecând peste munți și peste văi, peste ani și clipe, trecând prin pereții multor închisori, indiferent de 
natura lor. O dovadă este apropierea vie dintre unele versuri ale lui Demostene Andronescu și jurnalul lui Vasile 
Motrescu, un partizan ce-și aprinsese sufletul în ținuturile Bucovinei. Dumnezeu este mediul comunicant al zidirii 
Sale în mult mai mare măsură decât cultura sau istoria, punându-i laolaltă pe poeții suferinței să-și fie frați.

În spatele paginilor lui Demostene Andronescu este un tânăr ce a fost închis pe nedrept. În suferință a compus 
și a memorat poezii. Volumul rezultat se naște într-o poetică a sincerității în care sufletul refuză să opereze cu 
altceva decât cu certitudini și mistere permanentizate, veșnic cercate. Durerilor surde ale interiorității nu este 
grăbit poetul a le da o cauză imaginată. Acest fapt este o smerenie a suferindului plătită scump, poate cu sufe-
rințe mai mari decât cele dintâi. Dar este singura cale spre o înțelegere reală: „Lunatic suflet, spune ce te doare/ 
De-ți risipești abia deschisa-ți floare,/ Petală cu petală, vântului?!// [...] Ți-e dor de cer, de pământesc ți-e dor?/ 
Vrei sfânt să treci prin viață, vrei lumește?/ Hai, suflete nemângâiat, vorbește/ Și te-oi aprinde asemeni stelelor!” 
(din Îmi plânge sufletul ca un copil ).

În sinceritatea brută a idealurilor și a dorurilor pe care tânărul încarcerat nu dorește să și le ucidă, poezia devine 
o armă folosită în luptă. E o luptă nebună, însă nebunia lui o cere de Sus: „Unde-s nebunii, unde ni-s nebunii?/ E, 
Doamne, lumea plină de cuminți [...]// O, Doamne, Doamne, unde-s Don Quijoții?/ E lumea plină de-alde Sancho 
Panza” (din Unde-s nebunii? ). Lupta, revolta, nu este atât împotriva Domnului, cât împotriva lumii; și nu atât 
împotriva lumii, cât împotriva raportării noastre la lume. Versurile devin urmele luptei sufletului și a trupului cu 
o lume decăzută. Cei care urmează decăderii sunt scutierii ei, mai mult sau mai puțin orbiți. Puțini sunt cei care 
dureros se rup de vraja dulce, intrând în vederea lumii așa cum este ea în fapt. Atunci se vede finalitatea eshato-
logică a lumii în care a biruit Hristos și apare mulțumirea: „Îți mulțumesc, lume!/ Îți mulțumesc pentru spinii cu 
care/ mi-ai presărat cărarea,/ Pentru îndârjirea cu care te-ai împotrivit/ urcușului meu” (Încheiere ). 

Lumea în care suntem se desfășoară ca să o depășim, ca să fim părtași biruinței Mielului, căci lipsurile acestei 
lumi preexistă în sufletul răzvrătit. Adam și Eva au greșit în Rai, nu în lume. În schimb, prin lucrarea Sfintei Treimi 
lumea i-a ajutat să primească Învierea, cu un rest de suferință care în iubirea dumnezeiască s-a topit: „Fărâma 
de suflet rămasă din lupta cu tine/ O dăruiesc începutului,/ Începutului sfânt de la care-am pornit/ Și la care mă 
întorc” (Încheiere ). 

Dar sufletul ce curge prin lume e fluidic – acum se înțelepțește, acum uită. În căderile lui are nevoie de învieri 
personale succesive, de alte și alte poezii și rugăciuni.



73

Căsuţa redacţiei
Număr realizat în iulie - august 2016

Echipa redacţională pentru numărul 23, SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL – DE LA CARTEA TIPĂRITĂ 
LA COMUNICAREA DIGITALIZATĂ

COORDONATOR
REDACTOR-ȘEF

REDACTORI-ȘEFI ADJUNCȚI

REDACTORI

COLABORATORI

FOTOGRAFI

PICTORI

DESENATORI
GRAFICIAN

Părintele Ciprian Negreanu
Tatiana Onilov
Romina Sopoian
Eliza-Adelina Purcaru
Lavinia-Teodora Sabou
Gabriela Bulgaru
Maria-Corina Negreanu
Bogdan Herţeg
Maria-Magdalena Goia
Virgil Baidoc
Diana Elena David
Olga Bersan
Călin Nemeş
Claudia Chiorean
Teodor Baconschi
Cristian Tabără
Dragoș Ludușan
Romina Sopoian
Alexandru și Crisitina Rădulescu
Călin Nemeş
Olga Bersan
Simona Andrușcă
Ovidiu Muraru
Maria-Corina Negreanu
Veronica Țața
Diana Elena David
Denisa Lula

Fotografie coperta 1: Maria-Corina Negreanu
Fotografie coperta 2: Dragoș Ludușan

Fotografie coperta 4: Simona Andrușcă

On-line: http://www.arthos.ro; contact@arthos.ro; arthos@yahoogroups.com
Contact: 0744. 424. 937

Copyright © Arthos, marcă înregistrată.

Tipar: S.C. Tipografia Arta SRL - www.tipoarta.ro 
ISSN 2344 - 1135

Toate drepturile asupra prezentului număr aparţin în exclusivitate autorului. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, transmisă ori stocată într-un 
sistem de recuperare, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare magnetică sau alt sistem de stocare şi 

de redare a informaţiei, fără acordul scris / explicit prealabil al redacţiei „Arthos”.

SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL 



Ceremonialul „Cununa secerișului” – unul dintre evenimentele verii organizat de comunitatea Bisericii 
Studenților din Cluj-Napoca. Tineri de la București și din alte orașe au venit special pentru a vedea ritualul.


