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are nevoie să ia cunoştinţă1. Se urmărea ca prin aceas-
tă publicaţie să se stimuleze energiile creatoare în câm-
pul larg al muncii spirituale din acest colţ de ţară.

Acelaşi mod de lucru a fost adoptat după 1989. Dar, 
pentru cititori, aş vrea să remarc faptul că predominat 
în paginile revistei era cuvântul mărturiei creştine şi 
a stimulării misiunii sau dimensiunii diaconale a Bi-
sericii. În paginile ei au fost publicate cu perseverenţă 
chestiuni dogmatice şi biblice fundamentale pentru 
ortodoxia creştinismului românesc, chestiuni care mai 
apoi s-au adunat în volume teologice de sine, cum ar 
fi  studiile martirului Liviu Galaction Munteanu sau O. 
Bucevschi, şi nu numai. De aceea , pentru generaţia 
redacţională de azi, ne stă în faţă un deziderat recon-
structiv: să repertorizăm tematic apariţiile revistei şi 
să oferim, astfel, coerenţa şi unitatea discursului mar-
tiric creştin. Atunci când vorbesc despre perseverenţă 
spun de fapt că această revistă a învins vicisitudinile 
istoriei, iar când pomenesc de dor, vorbesc despre 
dorul unităţii, despre faptul că în paginile ei erau re-
fl ectate ostenelile Transilvaniei şi năzuinţele Basara-
biei. Iată o mărturie în acest sens: „După Basarabia a venit 
rândul Bucovinei, iar pilda Bucovinei va fi  în curând urmată de 
Ardeal – Ardealul pentru care a pătimit Marele Mihai, Ardealul 
către care se îndreptau de cinci veacuri năzuinţele Românismului 
de dincoace de Carpaţi, Ardealul de care tot atâta timp îşi ţine 
întinse rugătoare braţele către noi”.Articolele vizând prezen-
tarea situaţiei politice din Transilvania interbelică sunt rela-
tiv numeroase, chiar dacă nu de mari dimensiuni. În unele 
cazuri, evenimentele transilvănene sunt tratate în acelaşi 
articol în care se menţionează cele din Bucovina (Renaşterea 
I, nr. 133, 7/20 noiembrie 1918, pag. 1, articolul intitulat Ro-
mânii de peste munţi). Şi nu numai! La aceste anamneze aş 
adăuga: priveşte, auzi şi plineşte tânără generaţie, un dor, o 
perseverenţă şi o autentică mărturie creştină spre a fi  demnă 
de cei 90 de ani de vestire a veşnicei iubirii. Renaşterea ne 
învaţă să renaştem pe temeliile autenticei identităţi româneşti. 
Mărturie veşnică şi prin ea.

11 Actele Adunării Eparhiale, Cluj, 1924, p. 79.

Identită ţ i
narative

 Doina Curticãpeanu

D ialog amplu, Despre noi 
şi despre alţii realizează 
o incursiune de factu-

ră memorialistică în existenţa 
gânditoare şi scrierile unei per-
sonalităţi reprezentative, pre-
conizată de un istoric literar cu 
bună experienţă editorială în 
materie de interviuri, totodată 
critic literar temeinic cunoscător 
al operei lui Valeriu Anania, cu 
deosebire a celei poetice şi de 
interpretare a textului sacru. 
Solicitată fi nalmente de Aurel 

Sasu în calitate de scriitor, un apropiat fi del, poate cel mai 
statornic între intelectualii umanişti ai Clujului actual, de 
fi inţa Înaltpresfi nţitului Bartolomeu.

Datat 10 februarie 2009, succintul  preambul al cărţii de-
fi neşte specifi cul rememorării – „înviere de amintiri, ale vie-
ţii şi cărţilor”. Titlul sumar-aluzivei prefeţe induce presupu-
nerea că vom avea de parcurs textul unui schimb de emailuri. 
Atuurile poştei electronice – în speţă, de particular confort, 
sesizabil aici în redactarea extrem de elaborată a întrebărilor 
(123 la număr, de largă formulare narativă, „ocolite”, cum 
recunoaşte Aurel Sasu, ocupând, la însumarea rândurilor, 35 
din totalul de 122 pagini ale volumului, adică aproape 28% 
din suprafaţa cărţii) – nu contrabalansează principalul ei 
neajuns: estomparea notei de atmosferă a discuţiei. Fiindcă, 
mai mult decât în alte situaţii, dacă ar fi  fost posibil, măcar şi 
parţial, faţă în faţă, dialogul ar fi  restituit ceva din sugestiva 
ambianţă a bibliotecii-cabinet de scris din reşedinţa mitropo-
litană cu vedere panoramică spre zări, situată pe treapta de 
sus a amfi teatrului natural de la mănăstirea Nicula. Desigur, 
şi mult mai mult din farmecul prezenţei unui incomparabil 
interlocutor, substituit acum, în debutul „călătoriei împreună” 
cu Aurel Sasu, doar de „vocea caldă şi binevoitoare” din re-
ceptorul telefonului. Chiar şi aşa, „defi cienţa” – resimţită la 
lectură de cei care, primiţi la Nicula, au rămas încântaţi de 
cordialitatea ospitalităţii desăvârşite a amfi trionului – face 
loc, evidenţiind-o, uneia din calităţile importante ale convor-
birilor de faţă. Căci ceea ce lipseşte din „aerul” unde s-ar fi  
intersectat replicile apare compensat cu prisosinţă de eclatan-
ţa răspunsurilor. Ele – merită să observăm, bănuind că alege-
rea numitei modalităţi de comunicare prin internet va fi  fost 
determinată şi de certe restricţii impuse de starea sănătăţii 
Mitropolitului – pun cu atât mai impresionant în relief mira-
colul minţii capabilă să depăşească inconvenientul trecător 
al fragilităţii organismului şi disconfortul senzaţiilor imedi-
ate, pentru a se dedica unor probleme de interes general.

O insinuantă „apăsare” a dialogului, ce răzbate totuşi pe 
măsură ce înaintăm în paginile cărţii, unde sintagma primei 
replici e nu întâmplător chiar „difi cultatea răspunsului”, pro-
vine din lexicul întrebărilor, prea multe alese ori citate de 
Aurel Sasu în postura unui Qohèlet neguros: deşertăciunea 
şi moartea, „teroarea nimicului”, „pleoapa de sicriu”, omul 

– ţărână a spaimelor”, „vinovăţie şi disperare”, „rătăcire şi 
cădere”, „de ce ne sunt oare atât de oarbe gândurile”, „viaţa 

– margine a deznădejdii”, rai în putrefacţie” etc. Faţă de „da-
rul neliniştirii”, atribuit lui Nae Ionescu, sau de posomorâte-
le aforisme ale „eternului Cioran”, repetate obsesiv, delimi-
tarea din contrareplici e netă: „Nu cred că am geniul lui Nae 
Ionescu, acela de a crea şi lansa «năisme»”, „nu sunt un fan 
al lui Cioran”, „nu împărtăşesc pesimismul cioranian”. Sau, 
în alt moment, cu nedisimultă iritare, „pe Cioran, care nu 
credea într-o viaţă viitoare, l-aş vedea mai degrabă nu sub 
«teroarea nimicului», ci sub teroarea prostiei care-i postulea-
ză existenţa”.Cât despre „sentimentul inconfortabil” că „ar 
aparţine unei culturi mici, condamnată anonimatului”, din 
acelaşi repertoriu interogativ, îi va opune, şi la fel de catego-
ric, sublinierea binevenită, de neuitat, că „nu cultura e mică 
sau mare, ci exponentul ei”.

Episoadele de viaţă încercuite de Aurel Sasu în scrierile 
lui Valeriu Anania, cu precădere pentru coefi cientul lor du-

reros (Jilava, confl ictele cu autorităţile religioase de la Antim, 
reacţiile stârnite de înfi inţarea Mitropoliei), ne surprind altfel 
nuanţate sau accentuate în interpretarea din răspunsuri. Pen-
tru ieşirea dintr-un univers concentraţionar, soluţiei mistice, 
citată din Steinhardt, îi este „asociată, neapărat, cultura”. 
Astfel, anii Aiudului înseamnă şi „depozitarea în memorie” a 
numeroase poezii, dar şi a celor două piese de teatru în versuri 
Steaua Zimbrului şi Meşterul Manole. Datorită „efortului emi-
namente cultural”, va declara că a îndurat mai uşor rigorile 
detenţiei, având deseori motive să creadă că „suferinţa asu-
mată îl poate înnobila pe om”. Acolo – îşi aminteşte – a ascul-
tat, printre altele, prelegerile unui profesor universitar despre 
structura luminii şi pe ale unui alt profesor despre operele de 
artă din Florenţa”. La rândul său, a vorbit „pe larg despre 
aproape toate mânăstirile din România, cu istoria, aşezarea 
şi legendele fi ecăreia”. Când, mult ulterior, în 1993, în drum 
spre festivitatea de 1 Decembrie de la Alba Iulia, trece prin 
Aiud şi-i cere şoferului să identifi ce amplasamentul puşcări-
ei, aglutinarea detaliilor înregistrate redimensionează în che-
nar metaforic un loc hiperbolizat  odinioară în solitudine:

„M-am dat jos din maşină, am privit-o 
îndelung, şi totul mi se părea absolut in-
credibil. Închisoarea era pe Tera, adică 
pe planeta Pământ; mai mult, se afla în 
inima oraşului, pe o stradă oarecare, în 
imediata vecinătate a unor case locuite de 
oameni vii şi normali, care-şi trăiau viaţa, 
petrecându-şi copilăria la şcoală şi`n hâr-
joană, căsătorindu-se, făcând copii, mer-
gând duminica la biserică, citind poves-
tirile lui Creangă, cântându-şi doinele şi 
horindu-şi învârtitele, plângându-şi morţii 
şi pomenindu-i la soroace, mă rog, totul 
la doi paşi de celularul pe care, ani de-a 
rândul, îl crezusem undeva în Lună sau 
pe planeta Marte.Incredibil!”

„Acceptat – conform măr-
turisirii iniţiale – însoţitor  al 
unei conştiinţe îngrijorate”, 

„pe care am avut curajul s-o 
tulbur cu nedumerirea între-
bărilor mele”, Aurel Sasu se 
adresează Teologului cu do-
rinţa de-a dobândi răspunsuri. 
Ceea ce obţine de fapt constă 
în aprofundarea continuă de 
către Scriitor a întrebărilor 
primite. Faţă de tonalitatea 
depresivă, neschimbată pe 
traseu, a chestionarului „de 
sub agrafa” ataşamentului la 
emailuri, modulaţia vocii ri-
postelor se arată mereu alta, 
de o vie fl exibilitate, în acord 
cu „reacţia sufl etului care-şi 

vede eternitatea din el fragmentată de suita evenimenţială”. 
Apare limpezit, în context, şi un interesant aspect de „poetica” 
dialogului. Astfel, „ce înseamnă a te afl a în interiorul răspun-
sului” se clarifi că prin aportul înteţit al unei amintiri livreşti: 
e „experienţa complexă rezultată din datele memoriei, pe de 
o parte, şi din perceperea realităţilor imediate pe care ţi le 
oferă evenimentul cotidian, pe de alta, asemeni săgeţii care, 
preluând vibraţia corzii, devine în zbor mai mult decât pare 
a fi ”. Demn de reţinut mi se pare aici modul defi nirii în per-
vaz simbolic a condiţiei intervievatului. Dar nu a unuia pasiv, 
asaltat de săgeţi interogative, asemenea altui Iov „în jurul 
căruia se învârtesc săgeţile Celui Atotputernic”. Dimpotrivă, 
citatul din Elegiile Duineze ale lui Rilke focalizează, prin să-
geată, un simbol al deschiderii gândului ce aduce lumină, în 
general asupra eliberării şi depăşirii servituţii şi condiţionă-
rilor de orice fel.  

Impresia vizuală produsă cititorului de schimbul mesa-
jelor celor doi protagonişti ar putea fi  rezumată de alternan-
ţa acestor persistente imagini: a „ferestrei deschisă spre cer 
în căderea de frunze ale toamnei”, ce-i „încântă sufl etul” lui 
Aurel Sasu, care o şi plasează în deschiderea dialogului, ca 
în efigia unei iniţiale de manuscris elegiac. Mai departe, 
versul lui Valeriu Anania va afi rma  din contra: „Poemul 
meu e-o toamnă cu aripi călătoare”. Dinamic ascendentă, 
reunind viteza şi rectitudinea, ţâşnită orientat, dincolo de 
ambiguităţi şi descurajare, cealaltă imagine e a zborului 
intensifi cat al săgeţii implicate în toate răspunsurile Mitro-
politului.

De oriunde am spicui, semantismul replicilor atestă 
indubitabila diferenţă de umoare dintre interlocutori. Ceea 
ce la Aurel Sasu e „biserica pustie”, pentru Valeriu Anania 

„o biserică goală nu e niciodată pustie. E populată, dar nu 
cu icoane afumate şi sfeşnice scorojite, ci cu energiile du-
hovniceşti ale tuturor celor care, de-a lungul timpului, s-au 
rugat, au plâns, au sperat, s-au bucurat în ea şi al căror 
suflet i-au îngroşat pereţii”. Admiţând că prin dialogul 
din carte asistăm la paşnica dispută a unor deosebite ex-
perienţe de viaţă, a două „biblioteci”, cred că posibilul ei 
punct final se găseşte la capătul schiţei de „fundal exegetic”, 
unde diortositorul Bibliei citează „un vers extraordinar din 
Cântarea Cântărilor, vers care a devenit reazemul practicii 
isihaste, al rugăciunii neadormite, pe care mintea o deapă-
nă chiar în timpul somnului: „Eu dorm, dar inima mea 
veghează”.

Revenind la mărturisirile cu caracter personal, să reţinem: 
„De la douăzeci de ani am ales să fi u monahós, adică singur, 
aşa că singurătatea e mediul meu natural”; „am preferat 
prietenia cărţilor, aceşti amici care vorbesc doar când sunt 
întrebaţi singurii care îmi oferă zilnica plenitudine”; „eu cred 
că sunt şi am rămas solidar cu generaţia strămoşilor mei”; 

„cuvintele au sufl et, iar cu ele ar trebui să ne purtăm aşa cum 
se poartă îngerii cu Maica Domnului”.

În măsura în care efi cienţa atâtor întrebări dă prilej dez-
văluirii în cele din urmă a unui asemenea lapidar autoportret 
exemplar al lui Valeriu Anania, scopul acestei cărţi, pe care 
a încuviinţat-o când Aurel Sasu i-a prezentat proiectul, a fost 
atins.

Cât priveşte, mereu problematică, „mântuirea de scepti-
cism”, de care se vorbeşte spre sfârşitul convorbirilor, răs-
punsul Mitropolitului e, ca totdeauna, întăritor. De luat cu 
noi, la greu: „Încrederea că ochiul lui Dumnezeu veghează 
peste ţară”.

90 de ani de mărturie creştină
– R ena ş t er ea

 Pr. Ioan Chirilă

O ricât am vrea noi 
să privim în spa-
te, nu vom putea 

acoperi o asemenea zonă 
cronologică. Cu toate aces-
tea din străfundurile ei tran-
spar pentru noi câteva per-
cepte educaţionale, forma-
tiv duhovniceşti şi cultu-
rale care, întrupate, te pot 
elibera de povara extensi-
unii cronologice. Noi săr-
bătorim acum îndrăzneala, 
dorul şi perseverenţa. Şi 
iată de ce. După marea u-

nire, după 1 decembrie 1918, au re-înfl orit bobocii nădejdilor 
româneşti cu privire la împlinire şi desăvârşire naţională, 
culturală şi spirituală. Iorga spunea despre mass media vre-
mii că s-a înfi ripat rapid pentru a sluji „întru devenirea iden-
tităţii naţionale”, cât de adevărat, dar mai adevărat este fap-
tul că atunci când vorbim despre identitatea naţională vorbim 
şi despre faptul că în corpusul acestei mass media a înfl orit 
şi presa bisericească, după cum este cazul revistei Renaşterea, 
considerată atunci „ Foaie bisericească” deci în confi gurarea 
identităţii există un fi lon spiritual ortodox incontestabil. Atunci 
când s-a putut, graiul românesc a început să rostească şi pe 
aici mărturia creştină drept slăvitoare. Numai că acest început 
din octombrie 1919 nu a fost unul prea lung, deoarece după 
şase numere Renaşterea îşi întrerupe apariţia până în septem-
brie 1923. Oare ce voia să spună acest nume, să se fi  gândit 
Sebastian Stanca la faptul că de pe dealul Feleacului vestea 
în continuu vechea ctitorie ştefaniană consistenţa ortodoxă 
românească sau faptul că această foaie ni-l va aduce mai 
aproape de Evangheliar? Poate fi  oricare variantă de răpuns, 
deoarece iluştrii săi redactori: Dr. Sebastian Stanca, Dr. 
Orest Bucevschi, revizorul eparhial Dumitru Antal, 
viitorul episcop Emilian Tîrgovişteanul, profe sorul de 
la Academia Comercială Dr. loan Matei, Prot. Nicolae 
Vasiu,Prot.Teodor Ciurus,Prot.Augustin Faur, după 1989 s-au 
ostenit la conducerea revistei: Pr. Alexandru Moraru, Pr. Va-
sile Stanciu, Pr. Stelian Tofană, Pr. Simion Cristea, Pr. Iustin 

Tira, Pr. Vasile Nemeș, Pr. Ioan 
Pintea, Miron Scorobete, Radu 
Preda, Pr. Ștefan Iloaie, Maria-
Elena Ganciu, Nicoleta Pălima-
ru, Pr. Cătălin Pălimaru, Pr. 
Grigore Dinu Moș, au încercat 
pe tot parcursul apariţiei să 
confere revistei caracterul de 
publicaţie de teologie, spiri-
tualitate, cultură creștină și de 
atitudine, păstrând distanţa 
fi rească faţă de lumea politică 
şi de cea a controverselor mă-
runte. Politică, în înţelesul 
obişnuit al cuvântului, nu 
se făcea şi nici confesiona-
lismul nu era aţâţat în co-
loanele sale, dar nu lipseau 
răspunsuri, destul de obiec-
tive şi uneori tăioase la pro-
vocările de acest gen. Când 
se iveau probleme mai de-
licate, ele erau tratate de 
însuşi episcopul sub sem-
nătură proprie sau erau scri-
se după indicaţiile sale, de 
redactorul responsabil. De 
altfel, deşi tot ce se publica 
era re vizuit de episcop, in-
dependenţa scrisului era şi 
este evidentă.

Rostul gazetei ofi ciale 
„Renaşterea” în viaţa epar-
hiei Vadului, Feleacului şi 
Clujului, este precis lămu-
rit în raportul Consiliului 
Epar hial către Adunarea 
Eparhială din 1924. Aici se 
spunea că: ,,lipsa de mult 
simţită a unei gazete, ca 
organ oficial al eparhiei 
noastre am izbutit s-o în-
lăturăm. Cu ajutorul subvenţiei de la stat şi a abona-
mentelor am început scoaterea gazetei „Renaşterea”, care 
şi-a început apariţia la 1 septembrie 1923, deocamdată 
săptămânal. Gazeta aceasta este che mată să fi e o con-
tribuţie la cultura preoţimii noastre şi un mĳ loc expe-
ditiv pentru comunicarea chestiunilor de care preoţimea 

90 de ani de la apariţia
R evistei R ena ş terea din Cluj-Napoca

 Silvia Puşcaş 

D umnezeu, cu atotputernicia Sa, a adus la existenţă 
lumea aceasta, iar concomitent cu ea timpul care îşi 
are începutul deodată cu activitatea creaţiei, după 

cum spune psalmistul (Ps. 101).
Trecerea timpului lasă în urmă evenimente care nu pot 

fi  acoperite de valul uitării. Unul dintre aceste momente ale 
istoriei este apariţia Revistei „Renaşterea” în 1919. Cu un 
început modest, numită „foaie bisericească”, a publicat doar 

şase numere, după care din lipsă de fonduri îşi sistează 
apariţia.

Adevărata ei „renaştere” a fost sub ctitorul şi cârmuitorul 
noii eparhii, Nicolae Ivan, care cu ajutorul autorităţilor de 
stat, la 1 septembrie 1923, a reluat fi rul publicaţiei. Într-o 
epocă de confruntări dramatice „iscusitul ziarist”, cum îl 
numeau contemporanii săi, episcopul Nicolae Ivan, publica 
şi în alte reviste ale vremii, alături de alţi preoţi, academicieni 
şi redactori de înaltă ţinută.

Pe aceeaşi linie a mers şi urmaşul său, episcopul Nicolae 
Colan, condeier îndemânatic şi cu o îndelungată experienţă 
într-ale scrisului bisericesc.

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Teofi l He-
rineanu, în anul 1990 readuce la lumină paginile acestei re-
viste întrerupte în anul 1950 datorită regimului comunist. 
După revoluţie, păşind pe un drum al libertăţii revista con-
stituie o îmbunătăţire a ediţiilor anterioare.

Apogeul existenţei acestui periodic este atins odată cu 
preluarea lui de către IPS Bartolomeu Anania, Mitropolit al 
Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului împreună cu noul 
Comitet de redacţie. Valeriu Anania, unul dintre marii noştri 
teologi contemporani şi un scriitor pe cât de înzestrat pe atât 
de complex - dramaturg, poet, prozator, memorialist, eseist 
şi publicist a lărgit orizonturile culturale prin slova adevăru-
lui şi a dragostei de Dumnezeu.

Publicaţia clujeană se impune astfel printr-o valoare care 
se constată de la un număr la altul, preţuită de către tot mai 
mulţi şi mai avizaţi cititori datorită publiciştilor celebri şi 
spectrului larg, fi ind considerată un „izvor de cultură româ-
nească şi universală”.

Rememorând trecutul acestui periodic, putem afi rma că 
se afl ă la cea de-a treia etapă a vieţii sale, împlinind 90 de ani 
de la apariţie (1919-2009).
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