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Mircea Eliade, inimă română, inimă creştină
Mircea Eliade este unul dintre autorii cu
cea mai mare autoritate în domeniul
istoriei religiilor, experiența sa fiind
recunoscută pe plan mondial. Dar dincolo
de
obiectivitatea
ştiințifică
a
monumentalei opere putem oare identifica
simpatii ale autorului pentru credința şi
tradiția poporului din care făcea parte?
Există în lucrările lui influențe româneşti
sau creştine? Întreaga operă a lui Eliade
este polivalentă, ea nu se limitează doar la
partea obiectivă a istoriei religiilor ci
tratează şi domenii ca literatura,
beletristica, publicistica, dramaturgia,
autobiografia.
În aceste scrieri paralele operei
științifice Eliade nu se fereşte să îşi
exprime părerile, viziunile şi experiențele
proprii. Spre deosebire de alți istorici ai
religiilor, autorul român a încercat să
pătrundă la un nivel personal în
mentalitatea omului religios pe care l-a
studiat întreaga viață. Experiențele sale
legate de practicile indienilor sunt descrise
pe larg în lucrările sale; dar Eliade a fost
legat în mod deosebit şi de spațiul şi
creştinătatea românească, poate chiar mai
mult, în special în ultima perioadă a vieții.
Mircea Eliade a luat parte în mod activ
la viața societății româneşti a timpului său:
a fost un membru de bază a generației
sale, numita „generația '27” aflată sub
influența didactică şi spirituală a lui Nae
Ionescu (cf. Adrian Boldişor, Revista
Lumina, „Generația '27 şi spiritualitatea
creştină”). Savantul nostru a publicat
numeroase articole în revistele vremii
luând parte din plin la viața culturală şi
politică românească, fapt ce demonstrează

legăturile sale afective cu spiritualitatea
poporului român.
Eliade a încercat să încurajeze scriitorii
români să îşi îndrepte cercetările către
rădăcinile culturii româneşti, către folclor,
prin editarea revistei Zalmoxis: „Mă
hotărâsem să scot Zalmoxis în speranța că,
pe de o parte, voi încuraja studiile de
istorie a religiilor în Romania, iar, pe de
altă parte, voi promova rezultatele
cercetătorilor români, publicându-le într-o
limbă de mare circulație” declară istoricul
religiilor în Memoriile sale (Mircea Eliade
,Memorii, Ed. Humanitas, București 1991,
pag.147). El a folosit descoperirile sale din
domeniul ştiințific ca instrument pentru
studiul caracterului poporului român şi a
creştinismului românesc.
Destinul României, Eliade îl vede ca pe
unul tragic: „printre neamurile fără noroc,
ne numărăm în frunte noi, românii. Ca să
supraviețuim în Istorie, ne-am istovit mai
mult decât s-au cheltuit alte neamuri ca să
cucerească pământul”. Poporul român
aflat la granița dintre lumile occidentului şi
orientului a fost supus nedreptăților
istoriei luptând şi murind pentru alții. De
această istorie dramatică Eliade leagă
caracterul
creştinismului
românesc;
anume, pentru a fi cu adevărat creştin
răsăritean trebuie să fi trecut prin încercări
şi greutăți. Românii, situați între vesticii
creştini şi esticii musulmani au luptat
secole de-a rândul pentru a-şi păstra
identitatea națională, dar şi credința, lucru
neîntâlnit la alte popoare occidentale;
acest fapt îl face pe Eliade să creadă că
ortodoxia românilor este una a inițierii:
„apusenii se nasc în catolicism. Răsăritenii
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ajung la ortodoxie”. Asemănător cu
suferințele românilor luat ca popor, un
individ este cu adevărat creştin oriental
dacă istoria vieții sale este caracterizată de
nelinişti şi frământări interioare.
Unul dintre discipolii săi cei mai
cunoscuți – I.P. Culianu – afirma despre
maestrul său că la Chicago avea înfățişarea
şi comportamentul unui călugăr creştin,
avea o umilință ce îl punea mult sub
statutul său de savant de talie mondială, se
purta la fel de măgulitor cu profesorii
colegi cât şi cu studenții cei mai anonimi.
Necrologul apărut la moartea sa şi scris de
teologul Martin Marty s-a intitulat Acel om
cumsecade. Aşa era cunoscut mai întâi, de
toată lumea, şi apoi ca profesor mare
cercetător. Culianu crede că această
purtare se datorează „secretului” pe care
Eliade l-a purtat mereu în suflet. Acesta
crede că istoricul religiilor şi-a afirmat de
multe ori în scrierile literare spiritul
patriotic şi adeziunea la religia creştină dar
ele încă nu au fost înțelese, lucru ce va fi
dovedit atunci când instrumentele criticii
literare vor deveni destul de subtile (din
Secretul lui Mircea Eliade de I.P. Culianu,
revista Contrapunct, Köln, 1986).
Cercetătorul operei şi persoanei
marelui savant, autor de studii şi filme
documentare, P. Barbăneagră, spunea
despre Eliade că „îl caracteriza o
înțelepciune monahală, nu obişnuia să
vorbească niciodată despre el însuşi, iar
atunci când se afla în compania altora
ieşea întotdeauna ultimul. Îl simțeai tot
timpul stăpânit de acest imens har al uitării
de sine” (Optimismul tragic al lui Eliade, în
vol. Mircea Eliade, Întâlnirea cu sacrul,
volum îngrijit de Cristian Bădiliță în

colaborare cu Paul Barbăneagră, Editura
Echinocțiu, Cluj, 2001, pag.88-89).
Întrebată despre poziția soțului său față
de creştinism, Cristinel Eliade afirmă: „Cel
ce a trecut prin toate doctrinele
credințelor şi religiilor, ale civilizațiilor şi
culturilor umane, avea termenii necesari
de comparație şi dacă acum găsiți ce
vedeți pe pereții acestei case (se referea la
icoane şi crucifix), e dovada că Eliade a voit
să se vadă clar adeziunea sa sufletească la
creştinismul ancestral, aşa cum era el viu în
familia sa din Bucureşti” (Mitropolit
Nicolae Corneanu – Eliade Credinciosul în
Jurnalul Literar nr. 1-2 1998).
O altă mărturie a credinței lui Eliade
este cea a Lidiei Stăniloaie, fiica teologului
Dumitru Stăniloaie. Aceasta, împreună cu
tatăl său, i-au vizitat pe soții Eliade la
locuința lor din Chicago, cu puțini ani
înainte de moartea savantului, în 1982:
„Din prima clipă s-a înțeles foarte bine cu
tata şi raporturile care s-au stabilit între ei
au fost extrem de cordiale ... Mircea Eliade
i-a cerut tatei să facă o slujbă şi să-i
binecuvânteze casa. A îngenunchiat
concentrat şi cu evlavie şi şi-a împreunat
mâinile la rugăciune. Erau deja aproape
paralizate, atinse de boala cumplită care la măcinat...”.
Dar nu se poate spune că Mircea Eliade
a devenit credincios de abia la bătrânețe,
după lungi peripluri prin universul religiilor
lumii. În activitatea sa publicistică din
timpul tinereții se implică profund în viața
culturală a generației sale, fiind fascinat de
mișcările tinerilor naționaliști români.
Făcând parte din generaţia '27 (de
asemenea numită trăiristă şi ortodoxistă),
împreună cu alte mari personalități ale
timpului său ca Emil Cioran, Eugen
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Ionescu, Radu Gyr, Mircea Vulcănescu, asemănătoare din Europa prin faptul că
Constantin Noica şi mulți alții, a militat avea ca idee centrală Ortodoxia.
pentru o „renaştere” a României printr-o
Mircea Eliade a atras atenția mai
„revoluție creştină”.
multor intelectuali naționalişti (Nae
Deși legăturile savantului cu mișcarea Ionescu, Constantin Rădulescu-Motru,
legionară sunt controversate, există Nichifor Crainic) că există o diferență între
argumente pentru a arăta că interesul lui ortodoxie şi ortodoxism; ortodoxismul
Eliade pentru această grupare se limita fiind tradiția doctrinară, istorică, care duce
doar la dimensiunea spirituală. El s-a ținut la şovinism şi idei extremiste şi trebuie
departe de implicațiile politice ale vremii și evitat, pe când ortodoxia e ceva firesc și
a urmărit la tinerii legionari trăirile chiar necesar .
creștinești autentice și ideile lor
Într-un articol publicat în 1934 în revista
revoluționare. Este cunoscut faptul că Credinţa, intitulat Contra dreptei şi contra
Eliade a avut numeroase dispute cu colegii stângii, Eliade condamnă atât orientarea
săi de generație și mai ales cu mentorul fascistă cât şi cea comunistă, exprimândusău Nae Ionescu, în legătură cu problema şi astfel poziția apolitică: „Ce căutăm noi la
antisemitismului, curent cu care nu a fost dreapta sau la stânga nu am înțeles
de acord niciodată, după cum a afirmat cu niciodată. Cum putem noi imita hitlerismul
tărie în mai multe rânduri. Istoricul care
persecută
creştinătatea
sau
religiilor era interesat de fenomenul comunismul care incendiază catedralele...
religios ce însoțea mișcarea legionară, de Huligani şi barbari sunt şi comuniştii
felul în care aceștia (legionarii) căutau să incendiatori de biserici – ca şi fasciştii
înfăptuiască o înnoire spirituală a României prigonitori ai evreilor. Şi unii şi alții calcă în
prin revoluția creștină.
picioare omenia, credința intimă pe care e
Mihaela Gligor arată că Eliade „pleda liber să o aibă fiecare individ. Şi unii şi alții
pentru neimplicarea politică şi credea în se răscoală teluric contra sâmburelui
puterea intelectualului de a schimba dumnezeiesc din fiecare om, contra
lucrurile; aceste aspecte, alături de credinței şi omeniei lui”.
ortodoxism au avut un rol important în
Redăm cuvintele rostite de Eliade în
orientarea lui spre dreapta” (Mihaela finalul filmului realizat de Barbăneagră:
Gligor – Mircea Eliade. Anii tulburi, „Dacă Dumnezeu nu există, totul este
Europress Group, Bucureşti 2007). cenuşă. Moartea este o a doua naştere,
Autoarea este de părere că ortodoxia este suprema inițiere. Orice existență cosmică
elementul principal care a atras este sortită trecerii. Trebuie să mori ca să
intelectualii spre mişcările extremiste din renaşti în nemurire” (din Paul Barbăneagră
perioada interbelică. Aşadar învățații - Arhitectura şi geografia sacră, Editura
vremii au aderat la acest curent, ca Polirom, pag.194).
element esențial al poporului român.
Va urma...
Naționalismul românesc a fost unul
Pr. Serafim VESCAN Iulian
original şi s-a deosebit clar de alte curente

5 Cruce şi Înviere mai - iunie 2012
Sărbătoarea popoarelor la Roma
Duminică 20 mai a avut loc a XXI-a
ediție a Sărbătorii Popoarelor – Festa
dei Popoli – o manifestație anuală
organizată de Familia călugărilor și
călugărițelor Scalabrini în colaborare cu
Organizația Caritas şi Oficiul Migrantes
al
Diecezei
Romei.
Evenimentul s-a
desfășurat ca în
fiecare an în
Piața
San
Giovanni. Scopul
manifestației
este acela de a
aduce la un loc
toate comunitățile de emigranți care
conviețuiesc în Roma pentru a
sărbători împreună Unitatea Bisericii,
în diversitate, culturi, valori etnice şi
mai ales capacitatea de a viețui
împreună în interiorul acestei cetăți;
sloganul de anul acesta a fost
l'ospitalita: una festa di popoli –
ospitalitatea:
o
sărbătoare
a

popoarelor.
Programul a început la ora nouă cu
deschiderea standurilor de prezentare
a țărilor participante unde comunitățile
au expus obiecte reprezentative pentru
cultura şi tradiția fiecăreia în parte.

Standul României a prezentat o
colecție de costume populare, țesături
tradiționale şi alte obiecte de artizanat
care au avut un succes deosebit la
public, nu doar în rândurile românilor.
Printre alte grupuri româneşti care au
participat în mod organizat la
eveniment am putut să îi întrezărim pe
cei din parohia San Vitale din via
Nazionale, pe cei din parohia din Piazza
delle Coppelle-Panteon, de asemenea
pe cei din parohiile Roma Nord-Euclide,
San Valentino al Villaggio Olimpico,
Flaminia însoțiți de părintele Serafim
Vescan. La amiază s-a oficiat Sfânta
Liturghie prezidată de monsenior
Guerino Di Tora, episcop auxiliar
pentru Dieceza de Roma și secretar al
Conferinței Episcopale din Lazio, în
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catedrala San Giovanni (madre de tutte
Între oficialii care au luat parte la
le chiese), ceremonie la care au Sărbătoarea Popoarelor de anul acesta
participat membri ai diferitelor etnii ce s-a remarcat primarul Romei Gianni
conviețuiesc in Roma. La ora prânzului Alemanno care a ținut să transmită un
vizitatorii au fost invitați să încerce mesaj tuturor emigranților din Cetatea
bucate
tradiționale
oferite
de Eternă. „La Festa dei Popoli este o
reprezentanții
fiecărei
națiuni sărbătoare foarte importantă chiar şi în
prezente. Românii au oferit porții de aceste zile triste, aceste ore dramatice
sarmale şi plăcinte care s-au epuizat în a națiunii noastre, deoarece în acest
oraş
comunitatea
emigranților este o parte
importantă,
o
parte
esențială. Fără ea Roma
ar fi mai tristă, mai
săracă.” Aşa şi-a început
discursul primarul însoțit
pe scenă de un grup de
copii din Europa de est.
„Trebuie ca Roma să se
dezvolte împreună cu
toate comunitățile etnice
pe care le găzduieşte…
Aceste
spectacole
scurt timp. După masă comunitatea minunate
precum
Sărbătoarea
noastră a ciocnit ouă roșii și a cântat Popoarelor sunt expresia respectului
Hristos a Înviat. Evenimentul principal reciproc dintre identitatea romană şi
– un spectacol folcloric – a început la identitatea emigranților… Mândri de
ora 15, în cadrul căruia fiecare rădăcinile
noastre,
de
propria
comunitate a susținut câte doua identitate şi spiritul nostru creştin,
numere de muzică şi dans; anul acesta putem privi către viitor cu speranță.
comunitatea română a fost privilegiată, Acesta este mesajul care vine de la
artiştii noştri susținând cinci numere - Roma: vă îmbrățişăm cu toții, simțiți-vă
două cântece şi trei dansuri - pe de-a întregul cetățeni ai Romei!” aşa
acompaniate de public cu trei hore şi-a încheiat cuvântarea edilul roman.
care au ocupat o buna parte din piață. După discurs oficialul italian a vizitat
Programul s-a încheiat cu o loterie ce a fiecare stand prezent în piață.
avut ca premii aparate electronice.
Alexandru ABABEI
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Parohia Euclide-Flaminia Roma-Nord în Sărbătoare
În duminica din 10 iunie credincioşii din
parohia părintelui Serafim s-au organizat
pentru o sărbătoare deosebită, cu invitați
speciali, spectacole folclorice şi o masă
festivă.

Programul a început bineînțeles cu
Sfânta Liturghie celebrată de către un
distins grup de preoți compus din
monseniorul Guerino Di Tora, Episcop
auxiliar al Romei și președinte al Comisiei
emigranților a Conferinței episcopale din
Lazio, monseniorul Pierpaolo Felicolo
directorul Oficiului Emigranți din Roma,
părintele Gabriel Buboi, rectorul Colegiului
Pio Romeno din Roma, părintele Vasile
Gorzo, părintele Dumitru, împreună cu
studenții teologi conduși de dirijorul lor
domnul Andrei Roman şi părintele paroh
Serafim Vescan. De asemenea, ne-au
onorat cu prezența în timpul slujbei şi
festivităților ambasadorul României la
Vatican, Excelența Sa domnul Bogdan
Tătaru Cazaban, domnul Eugen Terteleac,

preşedintele Asociației Românilor din
Italia, domnul Emanuele Latagliata,
fondatorul şi directorul Romit TV, prima
televiziune din Italia dedicată românilor.
Distinşii oaspeți au ținut să adreseze un
mesaj
credincioşilor
prezenți,
astfel,
în
predica sa, vescovo
Guerino Di Tora, pornind
de la tema Liturghiei –
părăsirea celor lumeşti şi
urmarea lui Hristos – a
făcut o paralelă între
condiția
emigranților
români din Italia şi cea a
credinciosului care îl
urmează pe Isus oriunde
îl
poartă
destinul;
Preasfinția
Sa
ne
îndeamnă să păstrăm
credința primită de la părinții noştri şi să o
transmitem mai departe noii generații.
După predica episcopului, părintele
Serafim a ținut să îl informeze despre
câteva aspecte ale parohiei:

 Se simte spiritul de comunitate




familială, de într-ajutorare reciprocă;
Spiritul de rugăciune comunitară,
când la un moment sau două trei din
zi încearcă să-şi înalțe mințile şi
inimile în rugăciune şi pentru
comunitatea întreagă a bisericii.
Al treilea aspect fiind milostenia,
credincioşii încearcă mereu să ajute
săracii şi alții aflați în dificultăți cu
familia sau cu locul de muncă. După
cuvintele Sfintei Maria Giuseppe
Rosello care zicea: „Aş vrea să am
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brațele atât de lungi să îmbrățişez despre viața lui Eminescu părintele a spus:
toată lumea şi să fac la toți bine”.
„La vârsta unora din aceşti copii, ca şi
Monseniorul Pierpaolo Felicolo, cel care Eminescu la vârsta de 16 ani a făcut o
organizează în fiecare an la Roma călătorie lungă de aproape 1000 de
Sărbătoarea Popoarelor, a vorbit despre kilometri pentru a ajunge la Blaj, marele
prietenia marcată de credința creştină oraş al luminilor. În anul 1866, după
dintre credincioşii români şi cei italieni, şi a moartea lui Aron Pumnul, la Cernăuți,
adresat invitația de a ne ruga împreună de nimeni dintre colegi nu a ştiut când şi unde
câte ori avem ocazia.
a plecat Eminescu, dar vestea se duse că se
Şi părintele Gabriel Buboi a ținut să află în Transilvania. Trecând popasul de la
adreseze câteva cuvinte legate de Târgu Mureş întâlneşte o căruță cu doi
greutățile întâmpinate de români în Italia şi tineri, Ion Cota şi Teodor Cojocaru,
înțelepciunea de a le depăşi, înțelepciune seminarişti, care îl iau cu ei şi într-o cameră
izvorâtă din credința creştină.
a seminarului rămâne mult timp hrăninduPărintele Serafim, parohul nostru, după se din mâncarea Seminarului blăjean.
Sfânta Liturghie a mulțumit oaspeților şi leEminescu afirmă că este mânat de dorul
a oferit câte o icoană. Ambasadorului fierbinte de a vedea Blajul, locul de unde a
nostru pe lână Sfântul Scaun a precizat ca răsărit Soarele românismului, iar când
o va păstra în camera sa personală.
ajunge pe vârful Hulei de unde se vedea
După slujbă ambasadorul s-a întreținut micul burg, poetul strigă: „Te salut din
cu diferite persoane discutând dificultățile inimă, Roma mică, îți mulțumesc

românilor în Italia.
La sfârșitul discursurilor, a urmat
programul artistic în sala de spectacole al
Institutului
Surorilor
Sfintei
Maria
Giuseppa Rossello. Părintele Serafim a
prezentat pentru prima dată şi programul
artistic. A încercat în câteva cuvinte să
evoce legătura poetului Mihai Eminescu cu
Blajul. Deoarece programul copiilor a fost

Dumnezeule că m-ai ajutat să o pot
vedea!...”
Este limpede crezul şi omagiul adus în
memoria corifeilor Şcolii Ardelene. Aceasta
este o intrare triumfală în cetatea luminilor
din Ardeal. Vestea între copii şi tineri s-a
dus repede încât pe toate străzile se auzea:
„E aici Eminescu, e aici Eminescu!”
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De la Blaj se duce la Alba-Iulia, Sibiu, de
unde obține certificatul de clasa a III-a
gimnaziu (astăzi clasa a IX-a) de la
gimnaziul catolic unde era seminarist la
drept fratele său Nicolae.
În 1869 Iosif Vulcan din Oradea i-a
publicat prima poezie, dar l-a şi
„românizat” semnându-l Eminescu şi nu
Eminovici; cu acest nume a intrat în istorie.
Prin aceste cuvinte părintele Serafim a
zis că Eminescu este viu, este în inimile
noastre a tuturor, este aici în Roma mare,
Cetatea Eternă.
Primii artişti care
au evoluat pe scenă au
fost copii conduşi de
doamna
profesoară
Ileana Luduşan, care
predă un curs de
„Limbă şi civilizație
românească” pentru
copii
de
origine
română din Lazio.
Micuții au cântat Oda
Bucuriei, au recitat o
serie de poezii ale lui
Mihai Eminescu, au prezentat dansurile
Alunelul şi Fetele de la Căpâlna, iar la
sfârşit au interpretat o scenetă inspirată de
poemul „Muma lui Ştefan cel Mare” de
Dimitrie Bolintineanu.
A urmat ansamblul folcloric din
Republica Moldova, Arțăraş din Rîşcani cu
un buchet de melodii populare din zonă,
după care ansamblul de dansuri populare
condus de maestrul coregraf Ioan Florea
din zona Braşovului ce a prezentat o suită
de dansuri (Brâu de Făgăraş, Suidă de Bran
(Breaza), Fecioreasca fetelor de la
Crihalma, Suită de Comana – jud. Braşov).
Alternativ cu dansurile, câteva enoriaşe ale

comunității noastre au interpretat câte un
cântec din zona pe care o reprezintă
fiecare, astfel: Maria din Dej – Cine pleacă
prin străini, Maria din Neamț – Floare albă
din grădină, Maria din Satu Mare, Bixad –
Bate vântul dorului, Mariana Crăciun – Mam născut între Carpaţi, Malvina – Numai
cântecul ne leagă, Elena din Bacău a recitat
poezia Ce-ţi doresc eu ţie dulce Românie de
Mihai Eminescu.
După acestea s-a dansat o horă în
curtea interioară, iar părintele Serafim a

oferit un interviu pentru Romit TV.
Seria evenimentelor s-a încheiat cu o
agapă; toată lumea care a participat la
serbări fiind invitată în sala de mese a
institutului pentru a lua prânzul, unde voia
bună şi cântecele au continuat.
După prânz, preşedintele Asociației
Românilor din Italia a adresat câteva
cuvinte celor prezenți prin care a făcut un
apel la solidaritate şi cooperare între
români şi a atras atenția asupra
fenomenului lăsării copiilor în grija rudelor
de către părinții veniți la muncă în Italia.
Alexandru ABABEI
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Pelerinaj la moaştele Sfântului Evanghelist Marcu
din Veneția şi la Mestre
Parohia Roma-Nord Euclide-Flaminia
administrată de părintelui Serafim Vescan,
a organizat în data de 27 mai 2012 un
pelerinaj la Bazilica San Marco din Veneția,
cu tema uniunii dintre occident şi orient;
locația fiind bine aleasă deoarece cultura şi
tradiția venețiană sunt strâns legate de
Imperiul Bizantin şi mai ales de cetatea de
scaun a Constantinopolului.
Nu există dovezi clare ale originii
venețienilor dar unele indicii sugerează că
populația oraşului este compusă de
migratori care au părăsit oraşele şi satele
expuse la atacurile triburilor germanice şi
hunilor de pe coasta nord-estică a Italiei.
Nici originea numelui nu este cunoscută,
istoricii presupunând că derivă din
termenul latinesc veneto care înseamnă
venit, sosit de departe.
Fondarea oraşului a avut loc după
tradiție pe 25 martie 421 prin construirea
primei biserici, dedicată Sfântului Giacomo
pe insulița Rialto (rivoalto – țărm înalt, una
din cele 118 insule ale lagunei venețiene).
Ultima migrație importantă a fost cea a
lombarzilor, în 568, care făceau parte din
Imperiul Roman de Răsărit; aceştia s-au
stabilit pe o fâşie de coastă a arhipelagului
venețian, aducând cu ei entitățile
administrative şi religioase bizantine.
Primul duce istoric a fost ales de către
venețieni cândva la începutul secolului al
VIII-lea; acesta se numea Ursus şi a fost
confirmat de Imperiul Răsăritean dânduise titlul de dux care în latină înseamnă
conducător.

În 828 venețienii şi-au mărit prestigiul
aducând de la Alexandria moaştele
Sfântului Marcu ce au fost depuse în noua
biserică; scaunul Patriarhal a fost şi el
mutat la Rialto. Din secolul nouă până în
secolul al XII-lea Veneția s-a transformat
într-o cetate-stat. Poziția sa geografică o
făcea aproape invulnerabilă şi îi dădea un
avantaj enorm în ceea ce priveşte
comerțul. Venețienii au păstrat strânse
legături cu Constantinopolul care le-a
acordat dreptul de a face comerț liber în
Imperiul Roman de Răsărit. Oraşul din
lagună a devenit o superputere economică
de pe urma negoțului cu mirodenii şi
țesături între lumea arabă şi cea bizantină.
În timpul acestei perioade de bogăție
familiile cele mai înstărite ale republicii se
întreceau în a construi cele mai
impunătoare edificii şi opere de artă,
aducând la Veneția cei mai mari artişti ai
vremii.
În 1797 Veneția îşi pierde independența
în fața lui Napoleon, iar după câteva luni
este anexată Austriei. În 1848-1849 print-o
revoltă
venețienii
îşi
recapătă
independența iar din 1866 fac parte din
Regatul Italiei. În timpul celor două
războaie mondiale frumosul oraş a fost
ferit de distrugeri datorită poziției sale
geografice.
Ca şi fundație fizică clădirile venețiene
sunt construite pe piloni de lemn înfipți
unul lângă altul în solul moale format din
nisip şi nămol, al lagunei mlăştinoase în
care se află. Datorită mediului mlăştinos
lipsit de oxigen lemnul nu numai ca nu se
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degradează ci în decursul sutelor de ani s-a
pietrificat asemenea fosilelor formând o
bază durabilă. Oraşul totalizează 118 insule
şi 354 de poduri. La începutul secolului XX
au fost construite puțuri de extragere a
apei freatice de sub fundul lagunei, fapt ce
se crede că a provocat începerea
scufundării oraşului. În 1960 aceste puțuri
au fost interzise.
Pelerinajul a fost unul nu fără peripeții,
numărul mare de persoane care au
participat şi natura întortocheată şi
supraaglomerată a oraşului ne-au pus
probleme în ceea ce priveşte organizarea,
dar până la urmă totul s-a terminat cu bine
şi fiecare s-a putut bucura de această
experiență.
Am plecat de la Roma seara târziu, 107
persoane îmbarcate în două autocare. A
doua zi dimineața am ajuns la Mestre,
localitatea de pe țărmul venețian unde am
fost primiți cu multă căldură de către
părintele protopop Vasile Alexandru
Barbulovici de la biserica San Rocco. Aici
am oficiat Sfânta liturghie după care gazda
noastră ne-a adresat câteva cuvinte de
bună primire, şi-a exprimat aprecierea față
de efortul nostru şi ne-a invitat cu multă
bunăvoință să îl mai vizităm şi cu alte
ocazii. Tot aici am făcut o colectă pentru
victimele cutremurelor ce s-au abătut în
aceste zile asupra localităților din Emilia
Romagna. După acestea am dejunat întrun parc din apropierea bisericii însoțiți încă
de părintele protopop Vasile. În jurul orei
zece ne-am urcat în autocare şi am pornit
spre obiectivul nostru principal, Piața San
Marco din inima Veneției.
Ajunşi în oraşul insulelor, am coborât în
apropierea gării Santa Lucia de unde am
pornit pe jos spre San Marco. Mai întâi ne-

am oprit la bazilica Sfintei Lucia unde neam închinat la moaştele Sfintei, după care
ne-am reluat drumul anevoios pe
străduțele şi podurile înguste şi ticsite de
turişti, admirând pe măsură ce înaintam
peisajul venețian unic cu canalele sale
circulate de gondole, şi nenumăratele
biserici şi clădiri istorice.
Într-un final am ajuns în fabuloasa piață
San Marco, într-un număr mult mai mic
față de cum am plecat, dar până la urmă
ne-am regăsit cu cei mai mulți dintre noi.
Piața San Marco este una dintre cele mai
frumoase şi mai vizitată din lume; ea nu
conține doar minunata Basilica di San
Marco. În continuarea bazilicii este
construit palatul ducal vis-à-vis de care se
află Torre dell'Orologio (un turn cu ceas)
construit în 1499 pe care este inscripționat
în latină un text a cărei traducere este Eu
număr doar orele fericite. Cele mai mici
monumente sunt două coloane, aduse aici
în 1170. Una are în vârf Leul Sfântului
Marcu, iar cealaltă pe Sf. Teodor. Spațiul
opus fațadei Bazilicii Sfântului Marcu este
încadrat de trei clădiri monumentale:
Procuratie Vecchie construită la începutul
secolului 16, față în față cu Procuratie
Nove din 1582-6 (clădiri ce serveau ca
locuințe şi birouri pentru procuri –
funcționarii scaunului de la San Marco),
cele două fiind unite de corpul Ala
Napoleonica (aripă construită de Napoleon
în 1810).
Am intrat în interiorul bazilicii ce
găzduieşte moaştele Sfântului Evanghelist
însoțiți de ghidul nostru sora Maria de la
Cittadella Ecumenica Riano din Rosta, care
ne-a explicat istoria minunatelor creații
artistice pe care le-am putut admira
înăuntru. Construcția se inspiră din stilul
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bizantin, fiind foarte asemănătoare cu se de nas şi depărtându-se de nava
Bazilica
Sfinților
Apostoli
din venețiană.
Constantinopol care din păcate nu a
În partea dinspre mare a bazilicii, în
rezistat până în zilele noastre. Interiorul spatele ei se află o reşedință a ducelui ce
are forma crucii greceşti, fiecare braț este conectată printr-un pod de o carceră.
împărțit în trei sectoare, fiecare cu câte un Acest pod este faimoasa punte a
dom. Domurile şi partea superioară a suspinelor din Veneția, despre care se
pereților sunt în totalitate aurite şi pictate spune că din direcția ei se puteau auzi
cu sfinți şi scene din viața Mântuitorului. vaietele condamnaților ce erau aduşi de la
Pavimentul şi partea inferioară a pereților judecată
sunt acoperiți cu mozaicuri create de cei
La întoarcere am hotărât să luăm un
mai mari artişti ai vremii.
traghetto – vaporaş ce asigură transportul
Pe fațada intrării principale este pictată în comun în Veneția – care ne-a purtat pe
scena scoaterii din Alexandria a moaştelor un frumos traseu din Piața San Marco până
Sfântului Evanghelist; conform legendei, în locul unde ne aşteptau autocarele. În
pentru a ascunde prețiosul transport de jurul orelor 14.30 au ajuns la autobuze şi
gărzile musulmanilor care controlau ultimii întârziați, şi am pornit înapoi spre
marele oraş egiptean, venețienii au Roma unde am ajuns după şapte ore
încărcat corabia cu carne de porc astfel obosiți, dar cu sufletele împăcate că am
încât arabii care consideră porcul un putut duce la bun sfârşit acest pelerinaj.
animal impur nu au îndrăznit să controleze
Alexandru ABABEI
încărcătura, imaginile arătându-i ținându-

Riassunto per i nostri amici italiani
Mircea Eliade, cuore rumeno, il cuore
cristiano è l'articolo firmato da Padre
Serafino Vescan Iulian della comunità
romena, responsabile per il Roma Nord,
Euclide-Flaminia. In questo articolo si parla
di Mircea Eliade, che era ed è uno dei più
grandi storici delle religioni. Il suo lavoro,
nel corso del tempo, ha riguardato non
solo la storia oggettiva delle religioni, ma
anche la letteratura, la narrativa, il
giornalismo, il teatro, la sua autobiografia.
In questi scritti, Eliade
esprime
chiaramente il suo parere, le sue opinioni e
le sue esperienze personali. A differenza di
altri storici delle religioni, egli ha cercato di
studiare più profondamente la vita
religiosa dei popoli, penetrando nella

mentalità delle persone che praticavano
quella vita religiosa. Nel suo lavoro, sono
dettagliate le sue esperienze relative alle
pratiche religiose del popolo dell'India; ma
Eliade era legato, in particolare, al
cristianesimo rumeno; e forse anche di più,
soprattutto nell'ultimo periodo della vita.
Padre Serafino ci ricorda che Mircea
Eliade ha avuto una parte attiva nella
società rumena del suo tempo: infatti, è
stato un elemento centrale della sua
generazione: la generazione chiamata
“‘27” sotto l'influenza dell'insegnamento
spirituale di Nae Ionescu (Adrian Boldişor
la Luce Magazine - Generazione ‘27 e
spiritualità cristiana). Il nostro scienziato
ha pubblicato, a tempo pieno, numerosi
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articoli su riviste, prendendo parte attiva,
così, alla vita culturale e politica romena; il
che dimostra i suoi legami affettivi con la
spiritualità del popolo rumeno.
In molte sue opere, Eliade vede il
destino della Romania come tragico: “tra le
nazioni senza fortuna, siamo da
annoverare anche noi rumeni. Per
sopravvivere nella storia, abbiamo speso
più di quello che spendono altre nazioni
per conquistare la terra”. Il popolo romeno
al confine tra l'Europa occidentale e
orientale, ha subito ingiustizie storiche
combattendo e morendo per gli altri.
Eliade collega questa drammatica storia al
cristianesimo rumeno, vale a dire, per
essere veramente cristiano orientale si
deve passare attraverso prove e difficoltà. I
Rumeni, situati tra i cristiani occidentali e i
musulmani orientali, hanno combattuto
per secoli per mantenere l'identità
nazionale e la fede: situazione, questa, che
non si trova in altre nazioni occidentali.
Questo porta Eliade a credere che l'
ortodossa rumena sia uno stato di
iniziazione: “gli occidentali nascono nel
cattolicesimo, gli Orientali arrivano alla
ortodossia”. Una persona può considerarsi
veramente cristiana orientale, se la sua
storia di vita è caratterizzata da ansia e
tormento interiore, come lo è stato il
popolo rumeno.
Padre Serafino finisce l'articolo con le
parole di Eliade tratte dal film di
Barbăneagră: “Se Dio non esiste, tutto è
cenere. La morte è una seconda nascita,
l'iniziazione suprema. Ogni esistenza
cosmica è destinata a passare. Dobbiamo
morire per rinascere nell' immortalità” (da
Paul Barbăneagră - Architettura e
geografia sacra, Polirom, pag.194).

Domenica 20 maggio si è tenuta la XXI
edizione della Festa dei Popoli, una
manifestazione annuale organizzata dalla
Famiglia dei Scalabriniani in collaborazione
con la Caritas e Ufficio Migrantes della
Diocesi di Roma. La manifestazione si è
svolta come ogni anno a San Giovanni in
Laterano. Lo scopo della manifestazione è
quello di riunire tutte le comunità di
immigrati a Roma per festeggiare insieme
l'unità della Chiesa, nella diversità delle
culture, dei valori etnici e in articolare nella
capacità di vivere insieme in questa città.
Lo slogan di quest'anno è stato l’Ospitalità:
una festa di Popoli.
Il programma di questa festa ha avuto
inizio alle nove con l’apertura degli stand,
dove le comunità dei paesi partecipanti
hanno espresso la loro cultura e tradizione,
con articoli rappresentativi di ciascuna di
essa. La Romania ha presentato una
collezione di costumi, tessuti tradizionali e
artigianato, e altri oggetti che hanno avuto
un grande successo di pubblico. Tra gli altri
gruppi rumeni che hanno partecipato alla
manifestazione organizzata ho potuto
identificare quelli della parrocchia di San
Vitale in via Nazionale, della parrocchia
Piazza delle Coppelle-Pantheon e anche la
parrocchia di Roma Nord-Euclide, San
Valentino al Villaggio Olimpico sulla
Flaminia accompagnato da Padre Serafino
Vescan.
L’evento principale – uno spettacolo
folcloristico – è iniziato alle 15: ogni
comunità ha avuto due numeri di musica e
danza. Quest’anno è stata privilegiata la
comunità rumena, la quale ha avuto a
disposizione ben cinque numeri – due
canzoni e tre danze. Il programma si è
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concluso con un premio della lotteria che
I primi artisti che si sono esibiti sul
consisteva in apparecchiature elettroniche. palco erano bambini guidati dal docente
Sig.ra Ileana Ludusan che insegna un corso
In un altro articolo, intitolato di lingua e civiltà popolare rumena in
Parrocchia Euclide-Flaminia Roma nord in Moldova, con molte canzoni popolari della
festa, firmato Alessandro Ababei, un zona, e poi un insieme di danze popolari. In
fedele sostenitore della comunità romena, alternativa alle danze, alcuni parrocchiani
si parla di festa che si è svolta il 10 giugno hanno cantato una canzone per ogni paese
presso la nostra parrocchia di Roma Nord che rappresentavano. Dopo una serie di
Euclide Flaminia con ospiti speciali, eventi si è conclusa con un'agape fraterna,
spettacoli folcloristici e un pranzo festivo. e tutti coloro che hanno partecipato alle
Illustri ospiti sono stati: monsignore celebrazioni sono stati invitati nella sala da
Guerino Di Tora, Vescovo ausiliario di pranzo per la mensa offerta dove si è
Roma nord, Presidente della Commissione continuato a cantare.
Migrazioni della Conferenza Episcopale del
Pellegrinaggio a Venezia con visita alle
Lazio, Monsignore Pierpaolo Felicolo reliquie di San Marco Evangelista ed a
Direttore di Migrentes ufficio di Roma, Mestre. In questo articolo, un fedele della
padre Gabriel Buboi, rettore del Collegio comunità della Chiesa romena di Roma
Pio Romeno di Roma, don Basilio Gorzo , Nord, Euclide-Flaminia, racconta la sua
Padre Dumitru, insieme con il coro dei esperienza personale vissuta nella
seminaristi diretti da Sig. Andrei Roman e il Domenica di 27 maggio, sotto la guida di
parroco, padre Serafino Vescan, l' Padre Serafino Vescan Julian che ha
ambasciatore romeno presso la Santa organizzato il pellegrinaggio alla Basilica di
Sede, la Sua Eccelenzal signor Bogdan San Marco a Venezia, con tema: unione di
Tataru Cazaban; il signor Eugen Terteleac, Oriente e Occidente. La scelta del
presidente dell'Associazione dei romeni in pellegrinaggio a Venezia, è stata ben
Italia; Emanuele Latagliata, fondatore di oculata in rapporto alla cultura ed alla
Romita TV, la prima televisione dedicata ai tradizione
veneto
bizantino,
ma
romeni in Italia.
soprattutto alla Fortezza di Costantinopoli.
Lo stesso Pierpaolo Felicolo Monsignore
All'inizio di questo articolo, l’autore, nel
che organizza ogni anno la Festa dei Popoli viaggio di ritorno, ci dice che, secondo un
di Roma, ha parlato di amicizia segnata grande storico, che Venezia è stata
dalla fede cristiana dei credenti rumeni e fondata, secondo la tradizione, il 25 marzo
italiani ed ha invitato a pregare insieme 421 con la costruzione della prima chiesa,
ogni volta che abbiamo la possibilità.
dedicata a San Giacomo sull'isola di Rialto
Dopo la conclusione degli interventi, la (Rivoalto - sponda alta, uno delle 118 isole
maggior parte degli ospiti avevano seguito della laguna di Venezia).
il programma artistico dell'Istituto delle
I pellegrini hanno lasciato Roma a tarda
Suor nella sala di Santa Maria Giuseppa notte a bordo di due autobus, con un
Rossello. Padre Serafino ha presentato per totale di 107 persone. La mattina dopo ha
la prima volta un programma artistico.
raggiunto Mestre, presso la riva di City of
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Venice, dove sono stati ricevuti
calorosamente da P. Vasile Alexandru
Barbulovici della chiesa di San Rocco. Qui è
stata celebrata la Divina Liturgia dopo che
Padre Vasile ha rivolto alcune parole ed ha
espresso apprezzamento per i pellegrini,
per lo sforzo fatto per venire in quei luoghi
sacri. É stata fatta una colletta per le
vittime del terremoto dell'Emilia Romagna.
Verso le dieci ha raggiunto l’obiettivo
principale di Piazza San Marco, nel cuore di
Venezia. All’interno della basilica che
conserva le reliquie di Santo Evangelista,
accompagnati dalla guida del gruppo, Suor
Maria della Cittadella Ecumenica di Riano
la Rosta, ha spiegato la storia della opere
d’arte meravigliose che ha potuto
ammirare. La costruzione si ispira allo stile

bizantino ed è molto simile alla Basilica dei
Santi Apostoli di Costantinopoli, che
purtroppo non è sopravvissuta fino ad
oggi. L’interno è a forma di croce greca,
ogni braccio diviso in tre settori, ciascuno
con una cupola. Cupole e pareti superiori
sono interamente dorate e dipinte con i
santi e scene della vita di Cristo.
I pellegrini hanno lasciato la bella città
facendo prima una piccola passeggiata con
il traghetto dei trasporti del comune di
Venezia – che ha fatto un bel giro da Piazza
San Marco fino al posto in cui gli autobus
erano in attesa. Intorno alle 14:30, si è
ripartito per Roma, dove si è arrivato dopo
sette ore di viaggio, stanchi ma riconciliati
con lo spirito.
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08.06.2012: Sesiunea de primăvară a Sinodului BRU

În perioada 5-7 iunie 2012 s-au
desfăşurat, la Reghin şi Blaj, lucrările
sesiunii de primăvară a Sinodului
Episcopilor Bisericii Române Unite cu
Roma, Greco-Catolică. La manifestările
ocazionate de marcarea centenarului
naşterii Cardinalului Alexandru Todea
(5 iunie 1912 – 22 mai 2002) au
participat toți membrii Sinodului.
Marți 5 iunie, în prezența unei
numeroase
asistențe,
la casa
memorială a Cardinalului Alexandru s-a
celebrat un Parastas de pomenire, s-a dezvelit o placă comemorativă şi au fost lansate două
volume omagiale: albumul “Alexandru Cardinalul Todea 100″ şi cartea “Cardinalul Todea –
Omagiu”, respectiv au fost terminate iconostasul şi pictura din absida noii biserici.
Sinodul s-a desfăşurat sub preşedinția Preafericirii Sale Cardinalul Lucian şi s-au abordat
probleme cu caracter pastoral, liturgice, educative, administrative, ecumenice.
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Un accent deosebit a fost pus pe organizarea viitoare a unor acțiuni şi inițiative care să
marcheze şi la nivelul Bisericii noastre Anul credinței – 11 octombrie 2012 la 24 noiembrie
2013. În acest sens s-au propus organizarea unor acțiuni care să evidențieze şi să întărească
sensul credinței şi al diferitelor forme autentice de manifestare a acesteia: pe durata anului
credinței sunt propuse să aibă loc în fiecare dintre Eparhiile Bisericii noastre o serie de
manifestări cu profund caracter pastoral, marcate şi de organizarea de pelerinaje cu ocazia
expunerii Moaştelor celor Doisprezece Apostoli, pe care Preafericirea Sa Cardinalul Lucian le-a
primit recent la Roma.

Sinodul a acceptat modificarea unor articole din Statutul Curiei Arhiepiscopiei Majore şi s-a
decis prelungirea decretului de valabilitate pentru acesta; a analizat situația pastorală a
comunităților din diaspora occidentală; a dezbătut chestiuni organizatorice pentru diferitele
asociații care activează în cadrul Bisericii, dar şi pentru viața călugărească. S-a analizat
activitatea Tribunalelor ecleziastice care funcționează în cadrul Bisericii ca instrumente
pastorale şi s-a decis realizarea unor studii canonice pentru a veni în întâmpinarea unor noi
realități cu care Biserica noastră se confruntă în calitatea ei de Arhiepiscopie Majoră. Au fost
dezbătute chestiuni liturgice referitoare la calendar; s-au transmis Episcopilor textele Sfintelor
Liturghii propuse de Comisia Sinodală Liturgică în vederea publicării ediției oficiale.
Miercuri 6 iunie 2012 sinodalii împreună cu credincioşii din Blaj au celebrat în Catedrala
Sfânta Treime centenarul naşterii Cardinalului Todea.
Sinodul Episcopilor, care se reuneşte de două ori pe an în sesiune ordinară, a fost marcat
de un profund spirit de comuniune; la finalul lucrărilor s-a mulțumit Preabunului Dumnezeu
pentru darul comuniunii, Preafericirea Sa Cardinal Lucian, alături de ceilalți Episcopi membri ai
Sinodului acordând credincioşilor o binecuvântare. S-a stabilit ca următoarea sesiune ordinară
a Sinodului Episcopilor să aibă loc în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2012, la Blaj. (Notar
al Sinodului Episcopilor, pr. William A. Bleiziffer)
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Programul Bisericii
Duminecă:

8:40 – 9:50 – Utrenie sau Acatist

10:00 – 11:30 – Sfânta Liturghie

12:00 – 13:00 – Părăstase şi alte rugăciuni

Spovedanii – în timpul Utreniei şi după Sfânta Liturghie

Sfântul Maslu – în prima duminică din fiecare lună, la orele 12
Alte activităţi: - Conferinţe pe teme de actualitate spre folosul credincioşilor

Pelerinaje organizate în diferite locuri din Italia

12:00 – Cateheză cu tinerii şi pregătire pentru Sfânta Împărtăşanie solemnă

12:00 – Cateheză pentru Botez sau pentru Cununie
În timpul săptămânii Părintele Serafin Vescan poate fi găsit în Biserica mare, după următorul
program:

8:00 – 8:30 – Spovedanii

8:30 – 9:10 – Sfânta Liturghie (zilnic)

Joi, 16:00 – 17:00 – slujba Paraclisului

Vineri, 16:00 – 17:00 – Calea Crucii

Duminică seara, 18:20 – 20:45 – Spovedanii

