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Mircea Eliade și Italia

Giovanni Papini (1881 – 1956)
În primăvara anului 1927 deși era
student, Mircea Eliade, se alătură unui
grup de elevi de la fostul său liceu care
urmau să viziteze Italia; scria el: „Întradevăr această primă călătorie în Italia mia rămas în amintire ca cea mai luxoasă și
cea mai perfectă
călătorie
din
tinerețe”.
Italia urma să
rămână până la
sfârșitul vieții o
destinație și o
liniște preferată.
Avea ocazia să-i
întâlnească pe
câțiva
din
„maeștrii
săi”,
idoli
precum
Giovanni Papini,
căruia
îi
datorează
descoperirea
literaturii
italiene „prin el
[…]
izbutind
astfel să mă
eliberez
de
tutela librăriei franceze” (Mircea Eliade,
Memorii 1907-1960, Humanitas, București
1991, p.93).
Alte personalități erau și Pettazoni,
Macchioro, Tucci, Ernesto Buonaiuti și alții.
În acest rânduri ne oprim asupra lui
Giovanni Papini, care după 3-4 ani îl
întâlnește la Florența (Firenze) pe strada
(via) G.B. Vico, numărul 3. Eliade îi scrie 4
scrisori în franceză lui Papini și pe una se

semnează „un sălbatic admirator” (il suo
selvaggio ammiratore) mai presus în sensul
pozitiv. În altă scrisoare îi transmite că alții
îl acuzau de papinism. Eugen Ionescu mai
târziu îl poreclea batjocoritor Papinuță
(Florin Țurcanu, Mircea Eliad , Prizonierul
Istoriei, Humanitas,
București
2003,
p.152).
Eliade
descrie
cum l-a întâlnit:
„Intru în odaia înaltă
ticsită de cărți, cu
fum de țigară, era
un bărbat lung,
oacheș, cu părul
dezordonat,
fără
guler, înalt, zvelt, cu
ochii vioi și ciarcăne
negre de prea multe
lecturi. Nu se arată
deloc stânjenit de
vizite.
Vorbește
repede,
neobosit,
țintindu-și
cu
privirile tovarășul.
Regretă că nu a
întâlnit
niciun
român la Florența care să-i traducă
articolele pe care le-am publicat asupră-i”
(Mircea Eliade, Itinerar italian, Colecția
“Capricorn” 1984, p.96).
„Vizită la Giovanni Papini.
Bâlbâi emoționat adresa
birjarului care nu o cunoaște
și mă sfătuiește să cer ajutorul
unui guard. Casă înaltă, din
piatra vânătă, răcoroasă. Urc
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scările întrebându-mă dacă
toate acestea se petrec
aievea.
Servitoarea
mă
poftește într-una din cele cinci
sau șase odăi invadate de
cărți. E o sală asemenea celor
din
bibliotecile
pulblice.
Rafturi se întind până la
plafon. O casă mare, lungă –
la mijloc. Într-un colț – scara.
Așteptând, îmi arunc ochii
printre cărți. Mă copleșesc
titluri, mă destramă, din toate
părțile, volume și broșuri
ispititoare. În raftul pe care îl
privesc stau înghesuite tomuri
din Loisy, traducerile biblice
ale lui Luzzi, monografii
financiare, o întreagă colecție
de Sfinți italieni și manuale
asupra Noului Testament. Îmi
amintesc fară voie, copilăria
tristă a lui Giovanni Papini, și
adolescența chinuită de dorul
cărților. Îmi amintesc sărăcia
cruntă care îl împiedica să-și
cumpere cărți. Fiecare volum
pe care îl stăpânea, îl bucura
cu desfătarea amară și
adorabilă a bibliofililor. De
lângă un raft, pe neașteptate
se aude o ușă. Un bărbat înalt,
fără guler îmi întinde mâna și
îmi arată un fotoliu. Îi vorbesc,
fără să înțeleg ce îi vorbeam.
Începe să zâmbească, își
aprinde altă țigară...
Au trecut două ceasuri.
Biblioteca s-a adumbrit. Pe
masă, grămezi de cărți
amintesc
peregrinările

gândurilor lui Papini și ispitele
mele. Convorbire plină de
miez și de simpatie.
Îmi dăruiește cărți și mă
cheamă să-l mai vizitez. Dar
cine ar fi putut cunoaște
adevarul? Îmi iau rămas-bun.
Cele ce am aflat în biblioteca
lui Giovanni Papini – sunt prea
interesante și prea numeroase

ca să poată fi pomenite în
paginile acestea. Poate le voi
scrie altădată.” (Mircea Eliade
, articol scris în „Cuvântul”, an
III, nr. 754, 8 mai 1927, p.1-2)
Au urmat discuțiile despre alte două
cărți, „Un Om renăscut” și „Un Om sfârșit”
(Un Uomo Finito) care va rămâne un
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document excepțional, unic în toate opera lui Papini reanimează apele
literaturile moderne. Dar capodopera la subterane care mă leagă de trecut – de
care lucra era Adamo o carte asupra țară.” (Mircea Eliade, „Papini văzut de un
omului, cu suferințele, nădejdile, luptele, român”, în Împotriva deznădejdii, p.228).
înfrângerile, biruințele lui, o carte care era
Circumstanțele afirmă că Italia a făcut
aproape sfârșită în 1920. Scria Eliade: „... mult mai mult pentru Mircea Eliade, decât
entuziastmului meu i-au urmat îndoiala, a făcut – și face și astăzi – România. Acest
gelozia, furia la gândul că atâtea capitole lucru îl vedem și în volumul îngrijit de
din „Romanul adolescentului miop” vor fi Natale Spineto (torinez) O corespondență
socotite copiate, sau cel puțin inspirate din inedită Mircea Eliade – Karoly Kerényi.
„Omul sfârșit”. Bucuria de a fi găsit un
„Dar nici o forță istorică nu va putea
prieten, un frate mai mare, un maestru scoate Italia din eternitate. Nici o revoluție,
care a trăit ce trăiam și eu, de aceea mai nici un măcel, nici un cataclism nu va putea
târziu în Viața Literară a scris un articol cu ucide pe Dante Aligheri, pe Michelangelo,
numele: Papini, Eu și Lumea. Era pe de-a- pe Leonardo. Chiar dacă toate bibliotecile
ntregul papinian. Scris într-un stil care ar fi incendiate – acești mari italieni, alături
amintea pamfletele din prima epocă a lui
Papini. Pasiunea pentru Papini l-a făcut să
învețe repede italiana ca să-i poată citi și
celelalte cărți.
Prin 1926 a început o corespondență cu
Papini și a publicat mai multe articole1.
Eliade era preocupat să știe experiența
religioasă a lui Papini și cum împacă el
libertatea de creație a artistului cu
fidelitatea față de biserică etc., în ce stadiu
se află Adamo, capodopera lui (numită mai
târziu
„Judecata
Universală”).
Dar
răspunsul a fost zice Eliade, cum se
aștepta, poate și că și-a văzut visul cu
ochii.” (Mircea Eliade, Memorii 1907-1960,
ed. Humanitas, București 1991, p.135).
În anul 1934 Eliade mărturisește că a
citit cele 30 de volume ale sale de cel puțin
trei ori fiecare și multe alte articole.
Prietenia lui Eliade cu Papini este legată
mai mult de trecut decât de prezent; el de atâția alții, vor continua să domine și să
zicea : „… pentru mine Papini reprezintă și fertilizeze lumea. Oricât de mare ar fi saltul
altceva: adolescența mea, tinerețea din care s-ar întâmpla în istorie – salt înainte
Italia, viața din țară, munca și biblioteca pe sau salt înapoi – lumea va avea veșnic
care am lăsat-o acolo. Orice contact cu nevoie de această Italie din eternitate.
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După cum lumea va avea veșnic nevoie de
Eschil, Platon, Cervantes sau Shakespeare.”
(Mircea Eliade, „Naționalismul”, în
Vremea, an VIII, nr.409, 13 Octombrie
1935)
„Cartajele albastre ale
primului volum din Storia
della litteratura italiana a lui
Giovanni Papini mă întâmpină
senine, biruitoare, în vitrina
tuturor librăriilor. O sumă de
amintiri; cele dintâi lecturi
italienești, în mansarda mea
din
strada
Melodiei,
descifrând
cu
dicționarul
Il
tragico cotidiano,
pe care îl găsisem
zdențuit la anticar.
Și descoperirea pe
care o făcusem
atunci: că nu înveți
o limbă decât dacă
iubești cu pasiune
un
autor.
Și
tristețea, cu câțiva
ani în urmă, că am
citit
și
recitit
întreaga operă a lui
Papini, și nu-mi mai rămâne
nimic necunoscut...
Mă gândesc câteodată că
poate cineva, un singur tânăr
urmărește scrisul meu cu
aceeași arzătoare patimă cu
care am căutat și citit opera
lui Papini zece ani la rând.
Chiar atunci când nu mă
convingeau ideile lui, chiar
atunci când nu mă emoționau
poeziile lui – îl citeam cu

aceeași bucurie, cu aceeași
curiozitate, și n-a fost carte
nouă a lui pe care să n-o
cumpăr în clipa când am găsito în vitrină și să n-o citesc pe
nerăsuflate în aceeași noapte.
Sunt mulți ani de când am
înțeles că Papini nu este
scriitorul mare pe care îl
visasem eu, că o bună parte
din opera lui nu va rezista
timpului.
Dar
dragostea,
curiozitatea, pasiunea mea
pentru scrisul și viața lui au

rămas întregi. Mă interesează
absolut tot ce face, tot ce
gândește, tot ce scrie. Îl admir
și îl accept în întregime – și nu
cred că este omagiu mai
plăcut pentru un scriitor decât
acesta.
Nu
mă
interesează
admirația totală a unui om.
Mă interesează curiozitatea
lui, căreia îi cer să fie tot atât
de largă ca și a mea.
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Curiozitate destul de robustă,
Uomo finito”); motivul – ”asemănarea” –
în orice caz, ca să mă poată
se regăsea în acel roman, rămânâd un
urmării în tot ce fac și tot ce
„maestru” pentru el și devorând cu
gândesc – chiar dacă mă
frenezie cărțile lui, și contribuind la
critică și mă respinge pe
răspândirea lor în România.
alocuri...” (Mircea Eliade,
Curiozitatea
lui
Eliade
pentru
„Papini și alte mărturisiri”, în
„pragmatismul magic” a lui Papini, dinainte
Vremea,
an
IX,
1937,
de conversiune îi încuraja această tendință
septembrie 12, nr. 504, p.4)
de al cunoaște și admira și mai ales în
Gândindu-ne la Apologia virilității concentrarea lui asupra misticismului;
(adică izvorâtă din viața spirituală ca fiind aștepta cu nerăbdare volumul „Omul
caracteristica principală a unei noi renăscut”,
cuprinzând
confesiunea
umanități), la raporturile și corespondența frământărilor lăuntrice din perioada
dintre Eliade și Papini, această perioadă convertirii (dar a apărut abia postum cu
interbelică care a avut și alți tineri titlul La Seconda Nascita) considerând că
reprezentanți, George Călinescu, Eugen rezolvarea acestei probleme trebuie să și-o
Ionescu, cu unii dintre italieni, papinismul puna multă lume „înaltă”, fiind necesară o
rămâne un fenomen cultural și politic încă experiență mistică unei
conștiințe
insuficient studiat chiar și în Italia, pentru a contemporane.
nu mai pomeni de celelalte țări în care a
Într-un articol, De vorbă cu Giovanni
avut ecou, precum cele germanice sau Papini (în Universul literar, nr.19, 7 mai
scandinave.
1927,
p.291-292)
se
În anul 1923
întâmplă un schimb de
George
Căliescu
replici în care Papini îl
traduce
romanul
întreabă pe Eliade cum
autobiografic
Un
înțelege această funcție a
Uomo Finito (Un Om
spiritului, reproducem aici
sfârșit), a lui Papini
:
din inițiativa lui
P: - Dumneata
Vasile Pârvan și
ce înțelegi prin
Ramiro Ortiz, care
misticism?
au și publicat-o la
E:O
viață
editura
Cultura
interioară bogată și
Națională, care au
o organizare a
declanșat
acestei vieți în
papinismul. Citirea
afara
cadrelor
acestei cărți a avut o
facultăților
influență mare, cum
raționale...
se vede în „Romanul
P:Nu
e
adolescentului
suficient. Kant a
miop” („j’ai écrit
avut
o
viață
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interioară complexă și intensă
, și cu toate acestea nu a fost
mistic. Teosofii și antroposofii,
care nu sunt mistici puri, au
de
asemenea
o
viață
interioară organizată în afara
cadrelor facultăților raționale.
E:- Unirea cu divinitatea...
P:- Aceasta e. Experiența
mistică
e
transformarea
omului în Dumnezeu”.
Eliade era conștient și mulțumit că
Papini a trecut „proba inițiatică”,
demonstrând încă o dată primatul
spiritului, care nu dezarmează în nici o
circumstanță. În 8 iulie 1956 „maestrul
său” se stinge din viață. Descrierea
sfârșitului său pare asemănătoare probelor
yoghinilor închiși într-un sicriu de piatră:
”... această agonie inițiatică este poate,
partea cea mai frumoasă, cea mai
autentică, cea mai exemplară a vieții lui
Papini” („Jurnal I - Imparo italiano per
legere Papini”, în La Nazione, Firenze, 3
septembrie 1959).
În anul 1965, Eliade publică un capitol
în Amintiri, despre Papini, dar și în această
ultimă oportunitate nu pierde ocazia de a
numi „noi, puținii papinieni care am mai
rămas risipiți prin lume” („Papini văzut de
un român ”, în Împotriva deznădejdii).
Eliade îl citează pe Papini din lucrarea
Sant Agostino: „... nici un om nu atrage
mai mult mulțimile decât acel om care
trăiește singuratic.” Și amintește de Sfântul
Antonie în deșert, de J.J. Rousseau, un laic,
a cărui solitudine a atras mulți
admmiratori.
Eliade în articolul Singuraticii, referitor
la viața, trairea mistică și singuratică a lui
Papini, spunea: „Singurătatea e cea dintâi

și cea mai dificilă de dobândit”; ea
presupune o forță supraumană, ca și
asceza, înfrânarea instinctelor, a te
împotrivii firii omenești, înseamnă a o
depașii, a te apropia de zei, de căldură,
divin, de acele rezervoare de energie fizică
și spirituală. El spunea :
A) „Un ascet indian se luptă cu zeii, care
înfricoșați de forțele magice pe care le
dobândea prin tehnicile solitare, îi ridicau
în față neîchipuite obstacole, ispitindu-l cu
femei frumoase și dansuri.
B) Un ascet creștin se luptă cu dracii;
tot atât de mult înspăimântați și ei de
puterea pe care o căpătase călugărul
(Putere care îl ducea la mântuire, deci îl
scotea de sub influența lor; slăbind
stăpânirea demonică în lume).
C) Un ascet laic, se luptă cu el însuși, cu
tristețea, zădărnicia sau febrele lui
interioare. Dar oricum era și el un
victorios. Un om care poate rămâne singur
înseamnă că e un magician asemenea
zeilor, spuneau indienii; înseamnă că a
descoperit
taina
fericirii,
spuneau
contemporanii lui Rousseau...
Numai când observi cu ce pasiune
aleargă oamenii după singuratici îți dai
seama cât de însetată de fericire este
lumea
modernă”
(Sânziana,
1938
februarie, p.1-2).
Va urma ...
Pr. Serafim VESCAN Iulian
1

Iată o listă incompletă : „Giovanni
Papini”,in Foaia tinerimii, nr.8, 15 aprilie
1925,pp.118-120; „453 scrisori de dragoste
de Giovanni Papini”,din italienește de
Mircea Eliade, în Știu tot , nr.12 ,
octombrie 1925, pp.9-10; „Giovanni Papini.
Preludii” în Cuvântul, nr. 640, 18
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decembrie 1926 ,pp.1-2; „Giovanni Papini.
Douăzeci și trei de cărți ” în Cuvântul, nr.
643, 22 decembrie 1926, pp.1-2; „Mistica
lui Papini”, în Cuvântul, nr. 661, 16 ianuarie
1927, pp.1-2; „De vorbă cu Giovanni
Papini”, în Universul literar, nr. 19, 7 mai
1927, pp.291-292; „Jurnal florentin”, în
Cuvântul, nr. 754, 8 mai 1927, pp. 1-2;
„Papini, eu și lumea”, în Viața literară,
nr.65, 10 decembrie 1927, pp.1-2;
„Leonardo”, în Cuvântul,nr. 1105, 22 mai
1928 ,pp.1-2; „Papini și Gog”,în Cuvântul,
nr. 2407, 3 ianuarie 1932; „Dante vivo”, în
Cuvântul, nr 2938, 1 iulie 1933, p.1-2; „O
nouă viață a lui Gianfalco”, în Vremea, nr.
353, 2 septembrie 1934, p.8.; „La pietra
infernale”, în Vremea, nr. 389, 26 mai
1935, p.6; „Animale politico”, în Vremea,
nr. 403, 1 septembrie 1935, p.10; „Papini,
istoric al literaturii italiene”, în Revista
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Fundațiilor Regale, nr. 10, octombrie 1937,
p. 175-180; „Martorii Sfintelor Patimi” în
Cuvântul, nr. 3151, 21 februarie 1938, p.2;
„Danunzio, Papini și războiul”, în Vremea,
nr.530, 20 martie 1938, p.8; „Italia lui
Giovanni Papini”,în Universul literar, nr.4,
20 ianuarie 1940, p.1.8; „Comentarii
italiene”, în Revista Fundațiilor Regale,
nr.7, iulie 1940, p.175-180; „Amintiri
despre Giovanni Papini”, în Perspective
creștine, Barcelona, septembrie 1956,
p.10; „Papini văzut de un român” în
Cuvântul în exil, Freising, nr.22-23-24, 1964
p.1 și 3; „Italia lui Papini, Buonaiuti,
Macchioro”, în Cuvântul în exil, Freising,
nr.37-39, iunie-august 1965, p.2; Vezi de
asemenea, Giubbe Rosse, în Vremea, nr.
464, 22 noiembrie 1936, p.8 [și conferință
la Radio , 21 ianuarie 1937].

Sărbătorirea Zilei Naționale a României în parohia FlaminiaEuclide, Roma-Nord
În ziua de 2 decembrie a.c.
Comunitatea parohiei noastre a trăit clipe
de euforie trăind momente importante din
activitatea sa an de an cu această ocazie .
Anul acesta a avut un prilej în plus de
bucurie , trăind primul eveniment istoric ,
Radio Maria a transmis în direct Sfânta
Liturghie în prezența unui număr mare de
credincioşi , celebrată de părintele nostru
Serafim Vescan Iulian ,predica a fost rostită
de părintele Gabriel Buboi, rectorul
Colegiului Pntifical Pio Romeno, a
concelebrat şi părintele Vasile Gorzo, iar la
Spovedanii a fost părintele Dumitru
Simionca.
Am fost onorați de prezența şi

binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului
Francesco Cuccarese, Arhiepiscop emerit
pentru Pescara-Penne.
Răspunsurile liturgice dar şi frumosul
concert de colinzi care s-a transmis şi în
direct la Radio Maria, au fost interpretate
de corul studenților teologi de la Pio
Romeno, dirijat de studentul teolog Andrei
Roman.
Cuvântul de învățătură rostit de
părintele rector Gabriel Buboi a cuprins
meditarea fragmentului Evangheliei despre
vindecarea orbului, dar şi o revenire la
semnificația profundă a pregătirii pentru
sărbătoarea Naşterii Domnului, printre
care amintim: „Venirea lui Hristos în lume,
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istoric, acum 2000 de ani are legătură cu
noi astăzi; Fiul Lui Dumnezeu astăzi vine în
lume şi ne invită pe fiecare dintre noi să
venim să-L adorăm.”
Părintele Serafim, la începutul slujbei, a
amintit credincioşilor şi ascultătorilor
Radio Maria bucuria că se transmite Sfânta
Liturghie a doua oară din cetatea eternă
Roma şi prima oară din parohia noastră
care a luat ființă în 2005 cu binecuvântarea
Prea Fericitului Părinte cardinal Lucian
Mureşan de la Blaj, pentru credincioşii din
Roma-Nord care nu pot ajunge în centru.
Părintele a mai amintit că ne găsim în
Capela surorilor Fiicele Maicii Domnului şi
a Milostivirii, fondată de Sfânta Maria
Giuseppa Rossello (Savona, Italia), care
anul trecut au sărbătorit 200 de ani de la
naşterea fondatoarei, şi că din 2002 au o
casă deschisă în România, la Botoşani.
Sfânta spunea şi ne spune şi nouă
astăzi: „Inima la Dumnezeu iar mâinile la
muncă.” şi „doresc să am mâinile atât de
lungi încât să îmbrățişez toată lumea şi să
fac la toți bine.”
Părintele Serafim salutând oaspeții,
printre care mons. Pierpaolo Felicolo,
directorul Biroului Emigranți din Vicariatul
Romei a invitat în continuare să ne unim în
rugăciune, pentru că şi astăzi Isus Hristos,
Mântuitorul vine să ne întâlnească pe
fiecare, în orice moment şi în orice loc, şi
mai ales în acest An al Credinței, pentru că
îl primim cu credință şi adorație şi îl
mărturisim cu comportamentul, faptele în
iubire şi iertare în fericita Speranță a
Venirii Împărăției Sale.
După rugăciunea finală, părintele
nostru a adus mulțumirile de rigoare
tuturor celor prezenți şi surorilor
Francesca provincială şi surorii Silvana

superioară pentru oportunitatea de a
putea transmite astăzi în direct Sfânta
Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, prin
Radio Maria. A mulțumit şi părintelui Doru
Popovici, directorul acestui post de radio
de la Oradea şi colaboratorului său din
Roma, Ioan Boer.
În continuare s-a ascultat tot în direct
concertul de Colinzi al studenților teologi
Pio Romeno din Roma, după care, Prea
Sfinția Sa Franceso Cuccarese a spus un
cuvânt de învățătură, şi printre altele
amintim: „Cu această duminică se începe
pregătirea pentru Crăciun, noi aşteptăm
un Isus care coboară în inimile noastre, un
Om al dreptății, al iubirii, al milei, El care sa sacrificat pentru noi şi noi trebuie să ne
sacrificăm pentru El”; A spus că „astăzi, în
această sărbătoare de afecțiune, în această
clipă de Rai, o bucurie a tuturor, dorind la
toți şi în special tinerilor, a avea o Europă
unită.”
Părintele Serafim a oferit o Icoană
pictată pe lemn şi cu pietre prețioase Prea
Sfințitului mons. Francesco Cuccarese şi o
Icoană pictată pe sticlă mons. Pierpaolo
Felicolo.
A urmat un alt eveniment important în
teatrul parohiei cu concertul de colinzi al
copiilor dirijat de profesoara Luduşan,
colinzi al grupului de credincioşi. A urmat
şi partea artistică: sceneta cu naşterea
pruncului Isus, cu steaua, magii, îngerii,
păstorii. N-au lipsit nici obiceiurile
populare, scenetă cu Capra şi Căluşarii.
Un eveniment deosebit l-a constituit
Sărbătoarea Națională, sărbătoare de
suflet care a fost deschisă de preotul paroh
Serafim Vescan Iulian care a spus: „Ziua
națională a României, 1 decembrie 1918,
este o sărbătoare de suflet pentru toți
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românii şi în special pentru greco-catolici vremurile de încercare, Biserica Grecopentru că reprezintă împlinirea unuia Catolică să fie cu adevărat o punte
dintre idealurile pe care le-au avut încă de luminoasă între Orient şi Occident, între
la începuturile ei, idealul unității naționale diferite confesiuni pentru ca dreptatea Lui
a românilor.
Dumnezeu şi credința neamului românesc
În mijlocul adunării de la Alba Iulia, au să poată triumfa, spre mântuirea tuturor
fost prezenți ierarhii celor două Biserici sufletelor şi spre lauda Lui Dumnezeu.
surori, Episcopul Miron Cristea al
George Pop de Băseşti, preşedintele
Caransebeşului şi Episcopul Iuliu Hossu al Adunării de la Alba Iulia, plin de euforie, a
Clujului Gherla.
rostit cuvintele dreptului Simeon din
Episcopul greco-catolic dr. Iuliu Hossu Evanghelie „Acum slobozește, Doamne ,
(mai târziu, primul cardinal al României) a pe robul tău în pace, că văzură ochii mei
fost numit de către Marea Adunare de la mântuirea Ta”; o zi în care, în numele celor
Alba Iulia să citească Decizia, Rezoluția două confesiuni, uniți şi neuniți, Iuliu
Unirii; el a fost Vocea Vestitorului Unirii. Hossu, unit, şi Miron Cristea, neunit, s-au
Vocea sa a fost înregistrată de către un îmbrățişat, îmbrățişare despre care
preot în domiciliul forțat unde se afla, la Episcopul Iuliu Hossu a spus: „Eternă să fie
mănăstirea ortodoxă Căldăruşani în anul această îmbrățişare şi, aşa după cum
1970, în ultimele săptămâni de viață. munții Carpaților unesc provinciile
(Viața creştină,decembrie,2006) El a spus: româneşti, aşa îmbrățişarea noastră să
„... de acum înainte o Românie Mare, rămână veşnică”.
întemeiată pe dreptatea Lui Dumnezeu şi
Au urmat cântece şi poezii cu această
credința poporului.”
ocazie, şi s-a continuat cu cântecul „Hai săCele două coloane pe care Cardinalul ntindem hora mare”, când toți s-au prins
nostru situează edificiul României de mâini, în semn de unire şi au ieşit afară
moderne :
pe platoul însorit şi s-a jucat Hora Unirii.
- dreptatea Lui Dumnezeu care
A urmat o masă fraternă oferită cu
niciodată nu întârzie;
generozitate de membrii parohiei greco- credința neamului său, credință care catolice din Flaminia-Euclide, Roma-Nord.
conferă identitate, verticalitate, chiar şi în
Alexandru TUDOR

Predică la vindecarea orbului din Ierihon
Iubiți credincioși, când părintele
Serafim, care este parohul acestei
comunități, m-a invitat să fiu astăzi
împreună cu dumneavoastră, m-am
bucurat că ne vom putea întâlni din nou în
preajma Crăciunului.
De două săptămâni a început
pregătirea pentru Crăciun și drumul către

Crăciun, cărarea care ne poartă pe fiecare
dintre noi către luminata sărbătoare a
Nașterii Domnului. Astăzi, și cu duminica
de astăzi ne duce înainte cu încă un pas. E
o duminică în care am văzut fiecare dintre
noi, că ni se pune cu premeditare un
fragment care are ceva de a face cu faptul
de a vedea.
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Sărbătoarea Crăciunului, cea pentru
care ne pregătim peste aproximativ patru
săptămâni, e o sărbătoare în care îi auzim
pe magi venind tocmai de departe, având
în fața ochilor o stea care îi călăuzește;
”Am văzut steaua de la răsărit – spun
magii – și am venit să ne închinăm Lui”.
Elementul vederii în duminica de astăzi
este foarte important. Și dacă am ascultat
această Evanghelie, este pentru că fiecare
dintre noi, noi preoți, dumneavoastră
credincioși, fiecare, absolut fiecare crede
cu tărie că Evanghelia de astăzi are un sens
pentru el. De fiecare dată când citim
Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură e un
cuvânt care ne vorbește personal, în care
Dumnezeu ni se adresează ca un prieten și
noi încercăm să-i răspundem.
Ne
întrebăm
cum ne pregătim
de Crăciun, doar e
o sărbătoare care a
avut loc acum 2000
de ani; după 2000
de ani să ne mai
gândim la Crăciun?
Cum sărbătorim,
cum
celebrăm
sărbătoarea
Crăciunului:
un
eveniment
de
acum 2000 de ani,
sau ceva ce se
întâmplă
anul
acesta cu fiecare
dintre noi? Venirea
lui Hristos în lume,
istoric într-adevăr acum 2000 de ani, are
legătură cu noi astăzi, pentru noi astăzi se
naște Hristos, Fiul Lui Dumnezeu astăzi

vine în lume și ne invită pe fiecare dintre
noi să venim să-L adorăm.
Ca să înțelegem mai bine cum putem să
trăim un eveniment de 2000 de ani exact
cum s-ar întâmpla astăzi, v-aș propune să
ne gândim la o stea pe care o vedem
fiecare dintre noi, ea se află la o
îndepărtare foarte mare de noi, la câțiva
ani lumină distanță. Așa că noi privind
astăzi ne minunăm de toate stele cerului.
Unii oameni de știință ne-ar putea spune
că steaua pe care astăzi o admiri este deja
stinsă, tocmai pentru că la noi
evenimentul ajunge astăzi și noi îl trăim
astăzi. De aceea, în acest spirit de trăire
actuală a-l evenimentului vă invit să ne
gândim câteva momente la Evanghelia pe
care am ascultat-o.

Evanghelia ne pune în față un om orb,
un om care nu vede și mai mult decât atât,
stă undeva marginalizat, la capătul
târgului, undeva departe, nimeni nu-l bagă
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în seamă, e cineva care e la marginea la urechile lui Isus, încercând să-L facă pe
societății, defavorizat, nebăgat în seamă, Isus să se aplece către el, încercând să-L
ignorat de toți ceilalți. Și am văzut și noi de înduplece pe Hristos să intre în legătură cu
atâtea ori în viața noastră ce înseamnă sau el. Isus îi răspunde: „Ce vrei să-ți fac?”. Și
cum sunt oamenii care sunt marginalizați, el spune foarte simplu: „Să vad!”.
pe care nimeni nu-i ia în seamă indiferent
Este o Evanghelie care ne vorbește
ce spun, indiferent ce fac, indiferent cât despre întâlnirea dintre om și Dumnezeu.
strigă, nimeni nu îi ascultă; lumea trece pe În primul rând întâlnirea dintre om și
lângă ei, nu le dă niciodată atenție sau Dumnezeu. Întâlnirea dintre oameni e
eventual, în cel mai bun caz, le pot arunca caracterizată de două elemente: pe de o
o monedă sau ceva de mâncare. parte poate să fie această întâlnire pe care
Evanghelia de astăzi îl reprezintă pe acest am auzit-o în Evanghelie, o curiozitate de
om, nu numai că este marginalizat, dar a-L cunoaște cine e Dumnezeu și duminica
mai mult decât atât, este și orb, este de astăzi la Biserică și duminica viitoare și
cineva care nu vede, este cineva pentru în fiecare zi să cunosc cine e Dumnezeu,
care realitatea este limitată. El se cine e Isus Hristos, pe cine mi-L anunță
mulțumește cu celelalte simțuri, cu auzul, Sfânta Biserică, cum ni se manifestă, cum
cu pipăitul. Totuși are o deschidere aparte, ni se arată Dumnezeu și să-L vedem din ce
aude forfotă de unde ne dăm seama că în ce mai mult, tot mai bine și să-L căutăm
este atent la ce se întâmplă în jurul lui și cu toții și tot mai profund; sau pe de altă
întreabă, e curios: „Ce se întâmplă că ziua parte există un alt element care ar putea
de astăzi e diferită de celelalte zile? Oare să caracterizeze relația dintre om și
cu ce e specială această zi, de ce e așa Dumnezeu sau relația dintre oameni e
multă lume în jurul meu, e un eveniment frica în care spun, eu vreau să rămân cu
deosebit? Mă poate ajuta cu ceva un lucrurile mele, eu nu vreau să mă schimb,
eveniment care se întâmplă în jurul meu?” vreau să fiu doar eu cu mine însumi și
Iar cei din jur îi spun: „Este aici Isus din atunci toți ceilalți să mi se adapteze mie.
Nazaret care astăzi trece prin jurul
Evanghelia de azi, înaintea Crăciunului,
nostru!” Auzind acest lucru, auzind că Isus ne pune în față două lucruri: curajul și
este cel care trece prin mijlocul mulțimii curiozitatea de a-L cunoaște mai bine pe
spune: „Vreau să intru în legătură cu El. Dumnezeu, de a fi cât mai apropiați de El
Vreau să vorbesc direct cu El”. Și începe să sau frica de a ne construi un zid cu care să
strige. Bineînțeles că nu vede unde e Isus. ne protejăm de El, prin care ne putem face
Nu înțelege pe unde trece Isus. Nu vede, o mică fereastră, poate să-L vedem cum
doar aude glasul mulțimii și atunci începe arată, dar să rămanem în același timp
să strige în speranța, cu dorința ca vocea închiși în noi înșine.
lui, glasul lui să fie perceput, ca Isus să
Ne gândim în duminica de astăzi cum
asculte glasul lui. Și strigă: „Isus, Fiul Lui putem să-L vedem mai bine pe Dumnezeu.
Dumnezeu, ai milă de mine!”, și glasul Nu-L vedem oare destul de bine după
acesta se face mai puternic și mai atâta timp? De mici mergem la biserică, de
puternic, încercând să ajungă cu vocea lui mici am ascultat predici, evanghelii, am
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fost la cateheză, am participat la diferite
simpozioane și nu-L cunoaștem încă la 30
de ani, la 40 de ani, la 50 de ani pe
Dumnezeu? Ne poate spune ceva nou? ne
spunem fiecare dintre noi. Și ne gândim în
momentul acesta la cum Îl vedem noi pe
Dumnezeu. Cine este pentru mine
Dumnezeu,
cine
este
pentru
dumneavoastră Dumnezeu, cum este
Dumnezeu pentru noi? E cineva care ne
iubește, e cineva care ne pedepsește, e
cineva care vrea să ne fie frică de El, sau e
cineva care vrea să intre în legătură cu
noi?
Evanghelia de astăzi ni-L descoperă pe
Dumnezeu ca un Dumnezeu iubitor, care
vrea să intre în legătură cu oamenii, care
vrea să cunoască
problemele
omului, care vrea
nu numai să le
cunoască, dar și
să le rezolve.
Speranța
și
bucuria
Evangheliei
de
astăzi, ca întregii
Sfintei Scripturi,
ca întregul mesaj
care Dumnezeu îl
adresează
oamenilor este
tocmai acesta: că
vrea să intre în
legătură cu noi,
că
vrea
să
comunice cu noi,
că vrea să ne fie alături și ajungem să îi
deschidem fiecare dintre noi sufletul
nostru și să-i spunem de fiecare dată,

vreau să Te văd mai mult, vreau să te
cunosc mai bine Doamne Dumnezeul meu.
Fie ca și duminica de astăzi, acest
popas în drumul pe care îl facem către
sărbătoarea Nașterii Domnului să fie o
petală nouă în buchetul de flori pe care îl
pregătim
lui
Dumnezeu
pentru
sărbătoarea Nașterii Sale. Fie ca duminica
de astăzi să ne facă pe fiecare dintre noi să
putem spune „Doamne și eu vreau să văd
mai bine, Doamne și eu vreau să văd
bunătatea Ta, dragostea Ta, în fiecare
moment al vieții mele”. Dincolo de
aparențele care ne-ar putea spune că
Dumnezeu este departe, ne-ar putea
spune că suntem părăsiți, trebuie să avem
curajul să-L vedem pe Dumnezeu în fiecare
lucru.
Și aș dori să închei
cu o povestioară care
ne
vorbește
de
lucrurile aparente ale
vieții, lucrurile care
aparent ne-ar putea
face să disperăm, dar
care Bunul Dumnezeu
știe să le întoarcă de
fiecare dată în bine.
Povestioara aceasta
este legată de trei
copaci care, într-o
pădure,
povestesc
între ei dorind fiecare
să-și
arate,
să-și
exprime visul care ar
vrea să-l împlinească
în viața lor.
Primul spune: „Eu doresc să fiu un seif
în care să se depoziteze lucrurile cele mai
importante, cele mai prețioase lucruri din
lumea aceasta.”
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Al doilea spune: „Eu doresc să fiu o visul, pentru că devine ieslea în care Isus
barcă, o navă care să traverseze toate este purtat, unde cea mai mare comoară
oceanele lumii, să fiu cea mai mare navă este așezată, de unde poate să
din lume.”
strălucească tuturor oamenilor.
Iar al treilea spune: „Eu îmi doresc în
Al doilea, din acea barcă minunată care
schimb să rămân un copac care să cresc se visa, ajunge o bărcuță mică, o barcă
mare și pe care să mă poată vedea și să care atunci când bate vântul, atunci când e
mă admire toți cei care trecând pe lângă pusă pe apă începe să tremure, că mai
mine, mă pot vedea și acum.”
mult face frică celor care călătoresc decât
Visul lor exprimat: viața merge înainte să le dea o senzație de siguranță. Cu toate
cu cele bune, cu cele rele, cu ploaie, cu acestea, la un moment dat Isus cu
vânt, cum se întâmplă în fiecare furtună. apostolii urcă pe ea, și întru marea
La un moment dat se aud trei pădurari învălurită Isus îi liniștește pe apostoli
care vin și doresc să aleagă trei copaci din spunându-le: „Pace vouă!”. Iată cum
pădure.
reușește această barcă mică să transporte
Alege primul: „Îl voi tăia și voi reuși să pe Mântuitorul lumii și visul copacului se
fac ceva din el”. Copacul se bucură, văzând realizează, chiar dacă aparent , lucrurile nu
că fiind tăiat din pădure, poate începe să par a fi așa cum erau de la început.
se construiască realizarea visului său.
Iar al treilea: La un moment dat, se
Al doilea copac la fel.
caută pentru un condamnat la moarte, o
Al treilea copac în schimb începe să cruce pe care să fie răstignit; și din lemnul
aibă prima îndoială. Zice: „Dacă mă taie, aruncat undeva deoparte se construiește
cum voi mai putea fi eu un copac pe care Crucea lui Isus, care o dată înălțată devine
ceilalți să-l admire?”.
speranță și bucurie pentru toți cei care o
Sunt tăiați și transportați în oraș. Din privesc și știu că prin ea reușesc să ne
primul copac se face un mic loc, un grajd, mântuiască.
în care se depozitează paiele și ajunge să
Iată, iubiți credincioși, misterul
fie izolat. Din al doilea copac se face o Crăciunului ce ne învață: că dincolo de
bărcuță în care pot să intre doar câteva aparențe, dincolo de lucrurile care ni se
persoane. Așa își văd primii doi copaci par eșec în primul moment, prezența,
visele spulberate, văd că nimic din ceea ce harul lui Dumnezeu continuă să ne
s-au gândit ei că vor realiza nu se duce la însoțească și să ne dea bucuria, speranța și
împlinire. Al treilea copac în schimb, el mai tăria, dragostea față de cei din jurul nostru
pricăjit, este abandonat într-un depozit și de care avem nevoie. Amin!
urmează să aștepte uscarea și să vadă ce (Predică ținută în parohia Flaminia-Euclide,
se va întâmpla cu el.
Roma-Nord, cu ocazia serbării Zilei
Nu trece mult timp și în apropierea Naționale a României și a concertului
grajdului respectiv trece o familie, trec doi corului studenților teologi de la Colegiul
tineri a căror copil se va naște; nașterea Pio Romeno)
este iminentă și caută un loc unde să
Pr. Gabriel BUBOI,
nască. Și astfel primul copac își realizează
rectorul Colegio Pontifical Pio Romeno
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Pelerinajul parohiei de pe Via Flaminia (Roma Nord)
la Collevalenza
Duminică, 18 noiembrie 2012, un grup
de crdincioși al parohiei FlaminiaEuclide,Roma-Nord, la inițiativa Părintelui
Serafim a avur ocazia să viziteze vestitul
sanctuar de la Collevalenza, în regiunea
Umbria. Acest sancuar este numit și
«Micul
Lourdes»,
datorită
apei
miraculoase care se găsește la izvorul de
lângă biserica sanctuarului.
Inițiativa construirii
acestui sanctuar l-a avut
Maica (Madre) Speranza
din ordinul Sevitoarele
Îndurării divine (Ancelle
dell’Amore
Misericordioso) în 1951,
care de multă vreme
dorea ca în Umbria să se
construiască un centru
de spiritualitate pentru a
răspândi tot mai mult
ibirea îndurătoare a
Mântuitorului.
Acest loc de pelerinaj a fost vizitat și de
către Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea în
1981, care se adresa mulțimii de pelerini
cu aceste cuvinte, din enciclica Dives in
misericordia: «lumea este însetată, chiar
fără să o știe, de Îndurarea divină, și în
această lume voi sunteți chemați să luați
această apă minunată și vindecătoare a
sufletului și a trupului».
De fapt, la Collevalenza apa este
elementul de referință care ne duce la
realitatea Botezului, atât de importantă
pentru pelerinii care poposesc aici. Într-o
parte a sanctuarului, tocmai lângă fântâna

dorită de Maica Speranza se găsesc izvorul
și piscinele în care bolnavul este invitat să
bea și să se spele. Tot aici putem găsi Casa
pelerinului, precum și casa de odihnă
pentru cler.
Ajunși la sanctuar, am fost întâmpinați
de unul dintre preoții-custozi, care ne-a
prezentat istoria acestui loc, precum și
viața
Maicii
Speranza,
călugărița
fondatoare. Biserica de la
Collevalenza, construită întrun stil arhitectonic modern
domina întreaga piață. Ceea
ce impresionează pe fiecare
creștin care calcă pentru
prima dată pe aceste locuri
este Crucifixul sculptat după
indicațiile Maicii fondatoare:
Cristos pe cruce în jurul căreia
stă Sfânta Ostie.
Punctul culminant al vizitei
l-a
constituit
rugăciunea
comună pe care Părintele Serafim a iniziato în momentul în care am intrat în
impunătoarea biserică. Nu s-a omis faptul
de a merge și la mormântul fondatoarei,
Maica Speranza, ucenica Îndurării divine.
Credincioșii s-au arătat foarte incântați
pentru că au avut ocazia să se roage și să
viziteze un asemenea loc de pelerinaj,
îmbogățindu-se din punct de vedere
sufletesc, așa precum ne-a îndemnat
Evanghelia bogatului:căruia i-a rodit
țarina: «așa se întâmplă cu cel ce-și adună
comori sieși, și nu se îmbogățește în
Dumnezeu» (Luca 12, 21).
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Acest pelerinaj este al doilea din seria vede și în imagine ne-a povestit o
ințiată de Preotul Paroh, după cel de la întâmplare care stă la baza beatificării
Subiaco, de la începutul lunii octombrie.
Madrei Speranza a lui Isus:
Liviu URSU
Într-o zi, o familie de martori ai lui
Andrei ROMAN Iehova, plimbându-se printr-un parc cu
copii, având un copil mai
bolnav; în calea lor, a apărut
un tânăr foarte frumos care
le-a spus: „Duceți-vă la padre
Franceso și spuneți să vă ducă
la santuario de la Madre
Speranța să beți apă, să vă
rugați și copilul se va
vindeca.” După aceea, tânărul
a dispărut. Tatăl copilului a
întrebat prin parc dacă a
văzut cineva un tânăr înalt și
frumos, dar nimeni nu a
văzut. S-a întors în parc și a
doua zi, iar a întrebat lumea
Notă:
,dar nimeni nu l-a văzut.
Papa Ioan Paul al II-lea în anul 1981 în
El era foarte nedumerit, că el nu a
audiența din Piața San Pietro, când erau înțeles nimic din ceea ce i-a spus, dar asta
de față Madre Speranza împreună cu un pentru că era membrul altei confesiuni. A
grup de credincioși s-a exprimat cu aceste întâlnit persoane în parc, care i-au spus de
cuvinte: „Lumea este însetată și fără să o padre Francesco; el a aflat numărul și a
știe, de Mizericordia Divină, și în această telefonat. Padre Francesco era la sanctuar
lume, voi sunteți chemați să duceți pentru exerciții spirituale, spunându-i să îl
această apă miraculoasă și resănătoasă a aștepte până se va întoarce acasă, dar
sufletului și a trupului.” Tot în același an a personajul era foarte nedumerit de ceea
vizitat și sanctuarul Piccolo Lourdes ce i s-a spus, așa că nu mai avea răbdare,
Collevalenza.
iar padre Francesco l-a primit la sanctuar;
În octombrie 2012, cardinalul Camillo aici el apoi i-a povestit, s-a spovedit, s-a
Ruini și episcopul Benedetto Tuzia au rugat, au făcut baie și a băut apă de la
vizitat și au celebrat Sfânta Liturghie în santuario toată familia și copilul s-a
sanctuariul Piccolo Lourdes Collevalenza, însănătoșit. Din acel moment ei au lăsat
având cuvinte considerabile la aniversariul confesiunea ”Martorii lui Iehova” și s-au
zilei de 119 ani de la nașterea Madrei convertit la Biserica Catolică, cinstind
Speranza a lui Isus, fondatoarea acestei Sfânta Cruce, pe Maica Domnului, pe Sfinți
congregații și așteptând cu multă speranță și au devenit practicanți și apărători,
ziua beatificării sale. Părintele ghid care se oameni de bază ai sanctuarului.

19 Cruce şi Înviere noiembrie - decembrie 2012
 Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario 

Cuprins

Sommario

Mircea Eliade și Italia Giovanni Papini
(1881 – 1956)............................................ 2
Sărbătorirea Zilei Naționale a României în
parohia Flaminia-Euclide, Roma-Nord ..... 8
Predică la vindecarea orbului din Ierihon12

Mircea Eliade e l’Italia – Giovanni Papini
(1881-1956) ................................................. 2
La festa Nazionale della Romania nella
parrocchia Euclide - Flaminia, Roma Nord.8
Omelia alla guarigione del ciecho di
Gerico.................................................12
Pelerinajul parohiei de pe Via Flaminia Pelegrinagio della parrocchia de la Via
(Roma Nord) la Collevalenza .................. 17 Flaminia (Roma Nord) a Collevalenza .....17
 Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario 
 REDACTIA  REDACTIA  REDACTIA 

ADRESE DE CONTACTADRESE DE CONTACT 

Director al revistei şi redactor:
pr. Serafim VESCAN Iulian;
Tehnoredactori:
Andrei ROMAN,
Fotografii:
Rocco Mario POLLA
Colaboratori:
pr. Serafim VESCAN, Alexandru TUDOR
Liviu URSU, Andrei ROMAN

Preot Serafim VESCAN Iulian:
PAROHIE: Basilica Sacro Cuore
Immacolato di Maria ai Parioli
Via Sacro Cuore Immacolato di Maria 5,
00197 ROMA
ACASĂ : Via Sacro Cuore Immacolato di
Maria ai Parioli, nr. 5, Piazza Euclide
Mobil: 3497307782 ;
Tel./Fax: 068070359
E-mail: padreserafino2001@yahoo.it

 REDACTIA  REDACTIA  REDACTIA 

ADRESE DE CONTACTADRESE DE CONTACT 

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
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