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I Recursul la memorie
ºi demnitate intentat
de GAZETA de
Maramureº ºi susþinut
de o lungã listã
de instituþii ºi persoane
a mai înregistrat
o victorie: sãptãmâna
trecutã, Consiliul Local
Târgu Lãpuº a aprobat,
în unanimitate, acordarea post mortem a
titlului de cetãþean de
onoare pãrintelui
Nicolae Steinhardt.

28 SEPTEMBRIE - 4 OCTOMBRIE

Nicolae Steinhardt,
cetãþean de onoare al oraºului
Târgu Lãpuº!
IOANA LUCĂCEL
MIRCEA CRIŞAN
ioana@gazetademaramures.ro
mircea@gazetademaramures.ro

n urmã cu câteva sãptãmâni,
GAZETA de Maramureº a iniþiat
un demers intitulat sugestiv: recurs
la memorie ºi demnitate. Pentru cã,
recãpãtându-ne memoria, noi, cei de
azi, sã ne recâºtigãm demnitatea. Trebuie sã ne întoarcem la valorile ºi
oamenii adevãraþi ai acestui Neam. De
aceea, am propus un gest simbolic: acordarea post mortem a titlului de cetãþean
de onoare pentru pãrintele Justin Pârvu
la Baia Sprie, Nicolae Steinhardt la
Târgu Lãpuº ºi Aurel Viºovan, Gheorghe I. Brãtianu, Iuliu Maniu ºi Iuliu
Hossu la Sighetu Marmaþiei. Pentru onoarea ºi demnitatea noastrã, a generaþiilor
de azi, pentru cã ei ºi-au câºtigat aceste
virtuþi prin viaþa ºi moartea lor.
În 14 septembrie, de Înãlþarea Sfintei
Cruci, în cadrul unui eveniment înãlþã-
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Argumentul GAZETEI
„Evreu prin naºtere, intelectual agnostic,
Steinhardt îl gãseºte pe Dunnezeu în
închisosare ºi tot acolo primeºte botezul
creºtin. Este începutul unei libertãþi ºi
unei fericiri paradoxale, de neînþeles pentru multã lume.
La 7 martie 1960 i se „face vânt” într-o
celulã sordidã „o bombã de proporþii
uriaºe”, din care îl izbeºte un miros insuportabil. De ambele pãrþi, patru rânduri de
paturi de fier, o masã îngustã, douã bãnci,
tineche ºi o fereastrã bãturã în cuie. E
celula 18, închisoarea Jilava. Începe brusc
o hãrmãlaie de nedescris ºi apoi, cineva i
se recomandã binevoitor: un cãlugãr ortodox. Mai târziu, îi mãrturiseºte cã e evreu
ºi ar vrea sã se boteze. Pãrintele Mina,
cãlugãrul îi impune niºte lecþii de catehizare pe care le fac pe marginea patului
de fier, cu spatele la uºã, unul lângã altul,
vorbind în ºoaptã. În „Jurnalul fericirii”,
Steinhardt povesteºte episodul botezului
pe larg: „Lecþiile de catehizare merg
foarte repede, pãrintele Mina e îngãduitor
ºi nepretenþios ºi eu e drept mã dovedesc
a cunoaºte destul de multe. Cei trei preoþi
se sfãtuiesc între ei, apoi vin sã mã
întrebe, ce vreau sã fiu, catolic sau ortodox? Le rãspund fãrã îndoialã cã ortodox.
Foarte bine. Mã va boteza cãlugãrul. Dar
cei doi greco-catolici vor asista la botez ºi
ca un omagiu pentru credinþa lor ºi ca o
dovadã cã înþelegem cu toþii a da viaþã
ecumenismului într-o vreme în care Ioan
al XXIII-lea e pe tronul pontifical, voi
rosti crezul în faþa preoþilor catolici. Toþi
trei îmi cer sã mã consider botezat în
numele ecumenismului ºi sã fãgãduiesc a
lupta – dacã-mi va fi dat sã ies din închidoare – pentru cauza ecumenismului, mereu. Ceea ce fãgãduiesc din toatã inima.
Nu se poate ºti când vom fi scoºi din celula 18 ºi rãspândiþi pe unde s-o nimeri.
Este aºadar bine sã Nu mai amânãm
Botezul. Botezul va avea loc la cinsprezece ale lunii. Nu vor fi trecut prin urmare
nici zece zile între sosirea mea în celulã ºi
efectuarea botezului”.
ªi momentul potrivit se dovedeºte chiar
data de 15: „15 martie 1960. Catehizarea
a luat sfârºit. Botezul, hotãrât pentru ziua
de cincisprezece, are loc aºa cum stabilisem. Pãrintele Mina alege momentul
pe care-l socoteºte cel mai potrivit: la
întoarcerea «de la aer», când caraliii sunt
mai ocupaþi, când agitaþia e maximã.
Trebuie sã lucrãm repede ºi sã acþionãm
clandestin în vãzul tuturor. Conspiraþia în
plinã zi a lui Wells”. Apoi este supus rigorilor detenþiei din închisorile comuniste

tor, relatat pe larg în numãrul trecut al
GAZETEI i s-a acordat post mortem
titlul de cetãþean de onoare pãrintelui
Justin Pârvu.
Sãptãmâna trecutã a venit rândul Consiliului Local Târgu Lãpuº sã voteze în
unanimitate propunerea GAZETEI, susþinutã de o lungã listã de instituþii ºi asociaþii - Episcopia Ortodoxã a Maramureºului ºi Sãtmarului, Î.PS Justinian ºi PS
Justin, Episcopia Greco Catolicã, AFDPR,
Asociaþia Civic Media ºi domnul Victor
Roncea, cãrora le mulþumim. Primarul
oraºului Târgu Lãpuº a declarat: „hotãrârea
privind acordarea titlului de cetãþean de
onoare post-mortem pentru Nicolae
Steinhardt a fost aprobatã în unanimitate de
cãtre Consiliul Local. Ne gândim cum sã
organizãm decernarea acestui titlu, care ne
onoreazã în mod deosebit”.

colþu’ meu

de la Jilava, Gherla, Aiud etc. pânã în august 1964, când este eliberat, în urma
graþierii generale a deþinuþilor politici. Îndatã dupã eliberarea din detenþie, la schitul bucureºtean Darvari, îºi desãvârºeste
taina botezului prin mirungere ºi primirea
sfintei împãrtãºanii. Dupã moartea tatãlui
sãu (1967) începe sã-ºi caute o mãnãstire.
În 1975 vine la mãnãstirea unde se afla
ieromonahul Mina Dobzeu, însã episcopul
Partenie refuzã sã-i permitã ºederea, aºa
încât pãrintele Mina îl trimte la arhiepiscopul Teofil Herineanu de la Cluj-Napoca
ºi la episcopul Iustinian Chira de la
Maramureº.
Întâmplarea a fãcut însã ca, în 1976,
Constantin Noica sã îl întâlneascã, la o
lansare de carte care a avut loc la ClujNapoca, pe Iustinian Chira, bun prieten al
lui Ioan Alexandru ºi al scriitorilor în general. Invitat de acesta, Noica ajunge în
scurt timp la Mãnãstirea Rohia unde
zãboveºte 3 zile. Cadrul natural ºi biblioteca vastã îl impresioneazã deopotrivã pe
marele filosof care nu ezitã sã îi povesteascã lui Steinhardt despre cele vãzute la
Rohia, mai ales cã îi ºtia gândul de a se
retrage într-o mãnãstire.
În 1978, Steinhardt stã vara la Rohia pentru ca în anul urmãtor sã se stabileascã
definitiv acolo ca bibliotecar, cu aprobarea episcopului Iustinian. La data de 16
august 1980 este tuns în monahism la
mãnãstirea Rohia. Episcopul Iustinian
Chira ºi arhiepiscopul Teofil Herineanu îl
iau sub aripa lor ocrotitoare. Arhiman-

dritul Serafim Man, stareþul mãnãstirii
Rohia, îl integreazã în obºtea mãnãstirii.
În martie 1989 angina pectoralã de care
suferea se agraveazã ºi N. Steinhardt se
decide sã plece la Bucureºti pentru a
vedea un medic specialist. Face drumul
spre Baia Mare împreunã cu Pãrintele
Mina Dobzeu, cãruia îi mãrturiseºte:
“Tare mã supãrã niºte gânduri, cã nu m-a
iertat Dumnezeu din pãcatele tinereþii
mele”. Iar Pãrintele Mina îi rãspunde:
„Satana care vede cã nu mai te poate
duce la pãcat, te tulburã cu trecutul. Deci,
matale, care ai trecut la creºtinism ºi te-ai
botezat, þi-a iertat pãcatele personale ºi
pãcatul originar. Te-ai spovedit, te-ai
mãrturisit, ai intrat în monahism, care
este iarãºi un botez prin care þi-a iertat
toate pãcatele. Fii liniºtit cã aceasta este o
provocare de la cel rãu, care îþi aduce tulburare ca sã n-ai liniºte nici acum”.
Boala se agraveazã ºi este obligat sã-ºi
întrerupã cãlãtoria ºi sã se interneze la
spitalul din Baia Mare, unde moare câteva zile mai târziu, joi, 30 martie 1989.
În ajunul morþii sale, Ioan Pintea ºi Virgil
Ciomoº au trecut pe la mãnãstire ºi au
recuperat din chilia cãlugãrului-scriitor o
bunã parte a textelor sale. Acestea ºi alte
texte recuperate de prin edituri sau de la
prieteni, au fost publicate postum.
La înmormântarea sa, riguros supravegheatã de Securitate, s-au strâns cei mai
buni prieteni, alãturi de care a suferit
nedreptãþile regimului comunist.

Mai avem nevoie
de presă?
Sunt unii angajaþi ai administraþiei
publice care au excese de zel atunci
când vine vorba de presã. Ca idee, în
urmã cu 23 de ani, românii au ieºit în
stradã pentru o viaþã mai bunã, dar
mai ales pentru libertate. De la libertatea de expresie, libertatea cuvântului, la libertatea de a circula, de a
visa, de a fi tu însuþi.
Au murit mulþi tineri pentru ca nouã,
acum, sã ne fie mai bine. Cu trecerea
anilor, ideea de Revoluþie s-a diluat în
marea de afaceri ce au falimentat
România. Dar marele câºtig a fost
presa. Ziare, televiziuni, mai nou pe
internet, se face presã la un nivel ridicat ºi altfel decât înainte de 1989. Cu
toate acestea, sunt momente în care
aceastã libertate este pusã la îndoialã
de angajaþi de vârstã medie, oameni
care nu au apucat vremurile în care
cenzura era pe masã alãturi de prânz,
cinã ºi mic dejun. Ei nu au mâncat
informãri politice la locul de muncã,
nu au trebuit sã suporte cinismul multor activiºti de partid…
Zilele trecute, la Primãrie s-a dezbãtut
noul PUG, într-o comisie din care au
fãcut parte specialiºtii care lucreazã la

NICOLAE TEREMTUª
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aceastã importantã lucrare. Aflat în
zonã am dorit sã asist la discuþii.
Politicos, l-am întrebat pe arhitectul
ºef, Edmond Futo, dacã presa are
acces la dezbateri. Rãspunsul a fost
negativ, Futo având o reacþie de om
ars cu þigara.
A doua situaþie se regãseºte la DGASPC,
direcþia condusã cu onor de Nicolae
Boitor. Aici lucrurile sunt mai complicate. Boitor este chiar un mic inchizitor. A interzis cititul GAZETEI de
Maramureº în sediu, iar abonamentul
este direcþionat spre cabinetul numãrul unu. Mai mult, Boitor face anchete
prin sediu pentru a afla cine îmi oferã
informaþii despre porcãriile pe care le
gestioneazã.
În loc sã facã anchete sociale, sã afle
de ce fetiþele protejate de stat sunt
abuzate prin Italia sau în casele de tip
familial, el, Boitor întâiul are ceva de
împãrþit cu noi, cu mine. Pãcat de cei
care au murit în 1989!

