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În loc de editorial

IntervIu cu ÎnaltpreasfInţItul părInte 
IOan, MItrOpOlItul BanatuluI

Eroii neamului nu se plâng, ei doar se slăvesc, căci felul morţii lor este altul decât al celorlalţi muritori. Numele 
lor este înscris în cartea vieţii nepieritoare a neamului românesc şi Biserica îi va pomeni după numele lor în faţa 
credincioşilor din toate vremurile. Eroii au fost şi rămân eroii noştri pentru totdeauna, căci luptându-se lupta cea 
bună, au biruit. Şi murind, jertfindu-se, ne-au lăsat România Mare. Cine au fost aceşti soldaţi care au biruit pe 
duşmani? Ei au fost copiii, nepoţii, soţii, rudele, cunoscuţii şi prietenii bunicilor şi ai străbunicilor noştri. Pe bună 
dreptate, acestor eroi li se cuvine cinstirea noastră sfântă şi prinosul nostru de recunoştinţă, arată, într-un interviu, 
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, care a fost jertfa familiilor de români în Primul război Mondial pentru 
realizarea Marii Uniri? 

ÎPS Părinte Ioan: ,,Aş vrea să vă mărturisesc că în timpul Primului Război Mondial din casa părintească unde 
m-am născut eu au plecat pe front un tată cu trei feciori, adică trei unchi de ai mei. Cu o zi înainte, spre seară, bunica 
a frământat şi a copt un cuptor de pâine. Şi, într-o traistă ţesută de ea la război, la fiecare din cei patru le-a pus 
merinde să plece pe front, câte o pâine caldă scoasă din cuptor şi alte alimente care se găseau în acea vreme în casă. 
Au plecat şi s-au închinat în biserica satului şi după ce au ieşit din biserică, au mers pe uliţa satului mai departe. Iar 
unul dintre unchii mei, fecior tânăr fiind, mi-a spus mama că avea o voce deosebită, a început să cânte un cântec de 
cătănie. Şi, dacă îmi amintesc bine, primele patru versuri erau în felul următor: „Cine merge în cătănie/Trage nădejde 
să vie./Cine merge să se bată/Nu se întoarce niciodată”. Cu acest cântec, unchiul meu Teodor s-a despărţit de sat. Şi 
dintre toţi, el nu s-a mai întors. A rămas Dumnzeu ştie pe unde… Astăzi aşteaptă şi el învierea cea de obşte. Anul 
trecut am refăcut mormintele părinţilor mei şi am pus acolo între mormintele lor o cruce în amintirea acestui unchi, 
care a murit în timpul primului război mondial ca să fie şi el pomenit cu toată familia”.  

cum au rămas aceşti eroi în memoria neamului?
ÎPS Părinte Ioan: ,,Într-una din zile am ajuns într-o parohie din nordul judeţului Timiş, spre munte, la Crivina 

de Sus. Şi acolo este o biserică de lemn, de la anul 1750. Am văzut atunci că pe partea exterioară a bisericii erau 
prinse mai multe cruci de lemn şi l-am întrebat pe preotul paroh ce simbolizează aceste cruci de lemn bătute pe 
bârnele exterioare ale bisericii. Părintele mi-a spus că acestea sunt crucile bătute în bârna bisericii de către părinţii 
feciorilor care nu s-au mai întors niciodată de pe front. Tot la fel se pot vedea asemenea biserici şi în parohiile Zolt 
şi Băteşti din protopopiatul Făget. Iată cât respect au avut părinţii şi strămoşii noştri faţă de cei care au murit pe 
front. Nu au mai pus crucea în cimitir, ştiind că ei, Dumnezeu ştie pe unde, aşteaptă învierea cea de obşte, ci iată 
că le-au pus crucea chiar pe trupul bisericii. Asemenea fapte reprezentative sunt  pentru noi o carte de istorie vie, 
o memorie încă vie despre cele petrecute acum 100 de ani, în Primul Război Mondial, la finalul căruia s-a reîntregit 
România. De aceea am zis că graniţa României nu este marcată cu cerneală, ci graniţa României, după Primul Război 
Mondial, a fost trasată cu sângele feciorilor români. Şi am spus că atunci când păşesc graniţa României ar trebui să 
mă descalţ şi aşa desculţ să păşesc peste graniţa trasată şi scrisă cu sânge de feciori români”.

Jertfa românilor de aici a trecut şi în doinele bănăţene? 
ÎPS Părinte Ioan: ,,Auzindu-se vestea despre posibila rupere a Banatului, s-au organizat foarte multe adunări la 

Caransebeş, la Arad şi prin multe alte localităţi mai importante din zona aceasta. Când generalul Henri Berthlot 
a venit prin zona Lugojului şi Caransebeşului, românii i-au înmânat petiţii prin care i-au cerut ca să facă tot ce 
este posibil să nu se rupă Banatul. Şi au folosit expresia aceasta „să nu rupă Banatul” deoarece este o expresie des 
întâlnită în zonă. De curând, am fost la o sărbătoare în zona Vârşeţului şi un grup de români mi-a cântat o doină 
de jale, care începea astfel: „Doamne, greu i-o fi păcatul celui ce a rupt Banatul”. Iată după 100 de ani, aceşti bărbaţi 
de aici, din zona Vârşeţului, cântă şi astăzi cu multă jale această doină”. 

În zona Banatului s-au organizat adunări pentru susţinerea unirii cu regatul româniei? 
ÎPS Părinte Ioan: ,,Atât de mult au iubit bănăţenii Banatul şi au dorit să rămână împreună, încât s-au organizat 

mari adunări populare. Şi cea mai mare a fost organizată de protopopul George Popovici la Lugoj. Presa vremii 
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scrie că pe Câmpia Libertăţii din oraş au fost prezenţi atunci 70000 de oameni. Gândiţi-vă că la Alba Iulia au fost 
100000, din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş, iar acest protopop, cu preoţii lui şi cu intelectualii din zona aceasta 
au reuşit să adune 70000 de oameni, ceea ce n-a fost puţin pentru vremea respectivă. O altă manifestare a fost şi 
aici la Timişoara, unde în piaţa care s-a numit înainte a Domului, azi Piaţa Unirii, preotul Ioan Oprea a adunat 40000 
de oameni. În altă parte a oraşului erau adunaţi şvabii pentru o adunare tot cu această ocazie. Deci, iată zic eu că 
preoţii au luptat nu numai pregătirea pentru semnarea actului Unirii de la 1 decembrie 1918, ci cu protopopii şi 
cu credincioşii au luptat ca Banatul să rămână întreg. Însă, primit-au vestea tristă că la Consiliul Suprem de Pace de 
la Paris, în perioada 11-13 iunie, s-a hotărât ca două treimi din Banat să se alipească ţării şi o treime să rămână de 
partea Serbiei. Nu a fost jumătate la sârbi şi jumătate la români, pentru că la baza stabilirii noii arhitecturi europene 
a stat principiul demografic. Şi atunci a fost cam aşa, câţi sârbi rămân în România, tot atâţia români rămân în Serbia 
şi astfel acest element demografic a contribuit la trasarea graniţei. Un lucru este însă de subliniat, că şi şvabii au 
militat pentru alipirea de România, nedorind să rămână în altă parte. Este foarte interesant de văzut şi astăzi cum 
arată harta ţării în partea aceasta de ţară, căci Jimbolia, în primă fază, trebuia să rămână în Serbia. În Jimbolia 
trăiau însă mulţi nemţi şi maghiari, care s-au dus cu petiţia la Paris şi au zis că ei vor să treacă de partea României. 
Dorinţa lor era argumentată prin relaţiile de bună colaborare, axate pe spiritul de toleranţă al românilor bănăţeni 
faţă de minorităţile de aici”. 

   care a fost contribuţia slujitorilor Bisericii din această parte de ţară la realizarea Marii Uniri?
ÎPS Părinte Ioan: ,,Contribuţia ierarhilor şi a intelectualilor din Banat la realizarea Marii Uniri a fost capitală. Eu 

când eram la şcoală, am auzit de luptătorul pentru unire Vasile Goldiş, dar nimeni nu mi-a spus că el a fost secretarul 
Episcopiei Ortodoxe Române din Arad. Acolo s-a plămădit documentul şi actul de unire. Aceasta pentru că istoria 
şi fiinţa neamului erau cenzurate. La Caransebeş era în acea vreme episcop Miron Cristea, viitorul patriarh al 
României. S-a menţinut permanent legătura între această parte de ţară şi guvernul României, care atunci se afla în 
refugiu la Iaşi, prin intelectualitatea de aici şi, mai cu seamă, prin aceşti reprezentanţi de seamă ai Bisericii, ierarhi, 
proptopopi şi printre ei acest secretar eparhial, Vasile Goldiş, care s-a alăturat marilor bărbaţi făuritori ai Unirii. 
Şi, de aici, din părţile Banatului au participat câte cinci delegaţi desemnaţi pentru a participa la Adunarea de la 
Alba Iulia. Însă nu au călătorit aşa de uşor spre Alba Iulia, deoarece autorităţile maghiare şi sârbe de atunci le-au 
pus piedici. Povestesc şi astăzi bătrânii din Oţelu Roşu cum autorităţile au dispus să fie dezlegată locomotiva de 
la trenul plin cu delegaţii din această parte de ţară, care se îndreptau spre Alba Iulia. Locomotiva a fost trasă pe o 
altă linie şi oamenii au rămas singuri în vagoane. Sigur că apoi s-au reorganizat şi au plecat cu un alt tren. Vedem, 
deci, că foarte greu s-a plecat de aici. Mai greu ca din Transilvania, Crişana ori Maramureş. Nici acolo autorităţile 
care stăpâneau atunci nu au fost foarte bucuroase, când vedeau că românii pleacă râuri-râuri către Alba Iulia. Dar, 
totuşi, aici situaţia a fost mai delicată şi de aceea şi alipirea efectivă, administrativă, a Banatului s-a făcut mai greu 
şi mai târziu decât a celorlalte provincii”. 

cum ar trebui să-i cinstim acum pe cei care au făurit Marea Unire ?
ÎPS Părinte Ioan: ,,În toate bisericile din parohiile noastre  se vor organiza întâlniri cu tinerii, cât şi cu credincioşii 

ai căror părinţi au participat la Adunarea de la Alba Iulia. Ştiind numele participanţilor din delegaţia Banatului şi 
localităţile de unde proveneau, la data de 1 decembrie, anul acesta,  vor fi  pomeniţi atât la Sfânta Liturghie, cât şi 
la monumentele ridicate în cinstea lor. Totodată, dorim ca numele lor să fie înscrise pe o placă de marmură care să 
fie aşezată la loc de cinste pe unul din edificiile parohiei. De asemenea, am dori ca în fiecare an, de Ziua Naţională, 
să fie pomeniţi în Biserică, din generaţie în generaţie”.

ce învăţăminte ar trebui să deprindem din această aniversare ?
ÎPS Părinte Ioan: ,,Întâi, că Dumnezeu doreşte şi iubeşte unitatea unui popor, El este bucuros atunci când vede 

că fraţii trăiesc în pace, împreună. Apoi, să fim treji şi să păstrăm ceea ce a binecuvântat Dumnezeu, adică Unirea 
românilor. Dumnezeu ne-a dat nouă românilor această ţară de la poalele Carpaţilor. Noi nu am cucerit  un teritoriu 
din care să ne facem ţară şi nici n-am cerşit o brazdă de pământ de la vecinii noştri. De aceea, vrem să le spunem 
tuturor că acest pământ care astăzi poartă numele România, este darul lui Dumnzeu făcut românilor. Acesta este 
sfânt şi este un antimis plin de sfinte moaşte creştineşti şi româneşti.

Iubiţi tineri, păziţi şi cinstiţi acest Sfânt Antimis al neamului – românia”! 

        interviu realizat de preot ZaHaria PereȘ şi ȘteFania coȘUleanU
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ŞcOala DuHOvnIcească a părInteluI 
arsenIe BOca

† daniil arhiereul                                                      

Deşi încă nimeni nu 
şi-a dat „doctoratul” în 
teologie şi duhovnicie cu 
Părintele Arsenie Boca, am 
putea totuşi identifica şi 
constata o adevărată Şcoală 
duhovnicească iniţiată, 
condusă şi lăsată moştenire 
Bisericii Ortodoxe Române şi 
neamului nostru românesc, 
de către Sfinţia Sa, în timpul 
vieţuirii, lucrării şi activităţii 
Sale pământeşti, dar şi după 
moarte. Această Şcoală 
duhovnicească întemeiată 
şi zidită la Sâmbăta, 
Prislop şi Drăgănescu 
este ilustrarea şi reflexul 
curentului duhovnicesc şi 
mişcării spirituale de trezire 
şi vieţuire creştinească 
în duhul Evangheliei 
Mântuitorului Hristos şi 
de înnoire duhovnicească 
morală şi monahală în 
duhul Filocaliei ortodoxe, 
al Patericului egiptean şi al 
Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. 
Poate că dacă contextul 
istoric ar fi fost diferit şi nu de 
libertate constrânsă şi chiar 
de prigonire, această şcoală 
duhovnicească ar fi arătat 
în timpul vieţii Părintelui 
puţin altfel, evitându-se, 
dacă Dumnezeu ar fi vrut 
împlinirea şi actualizarea 
cuvintelor Mântuitorului: 
„Dacă vă vor prigoni într-o 

cetate, mergeţi în alta.” (Matei 10, 23) – dacă vă vor prigoni la Sâmbăta, strămutaţi-vă la Prislop; iar dacă vă vor 
alunga şi din Prislop, retrageţi-vă la Drăgănescu şi adăpostiţi-vă la Sinaia. În ciuda acestor circumstanţe, Şcoala 
duhovnicească a Părintelui Arsenie Boca a durat şi durează în timp, a dăinuit şi dăinuieşte în duh, plutind, precum 
corabia lui Noe, pe deasupra valurilor potopului istoriei recente. Structura teologică, frumuseţea filocalică, trăinicia 
istorică şi mai ales misiunea actuală a acestei adevărate şcoli duhovniceşti, s-a arătat şi s-a descoperit, mai mult, după 
oprirea pe muntele Ararat al Prislopului, unde Preacuvioşia Sa îşi are mormântul, sub şi în lumina duhovnicească 
a curcubeului pelerinajului la crucea Sfinţiei Sale, cu revărsare înspre canonizare.
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Şcoala duhovnicească a 
Părintelui Arsenie Boca, având 
în esenţă şi în existenţă o 
puternică trăsătură profetică, 
apostolică şi patristică, 
înseamnă cu adevărat 
o rezidire a templului 
ortodoxiei româneşti, o 
coborâre a Ierusalimului 
ceresc pe pământ românesc, 
prin Duhul Sfânt, în mijlocul 
Bisericii şi neamului nostru. 
Fiind cu adevărat un Sfânt 
al vremurilor noastre, un 
apostol şi profet al neamului, 
un Iona trecând prin Ninive 
şi un Botezător care strigă, 
ridicându-şi glasul în pustie, 
Sfinţia Sa a reuşit să coboare un colţ de rai pe pământ românesc, ctitorind această Şcoală duhovnicească, pentru 
extinderea acestei flori de colţ, într-o adevărată grădină a raiului, prin mănăstiri şi biserici, avându-L pe Hristos „în 
mijlocul nostru”. De aceea, din punctul şi raza noastră de vedere, Părintele Arsenie Boca este un alt şi permanent 
Ezdra şi Neemia, rânduit de Dumnezeu într-o altă tainică şi mistică lucrare duhovnicească în rostul, prezentul, viitorul 
şi destinul neamului nostru românesc, sub vegherea Providenţei. Toate acestea s-au făcut pentru „declanşarea 
mecanismului religios al sufletului”, cum spunea însuşi Sfinţia Sa: „Aceasta mi-am ales să caut şi să deapăn între 
oameni: declanşarea mecanismului religios al sufletului” – al sufletului nostru personal, dar şi al sufletului 
colectiv al neamului! 

Şcoala duhovnicească a Preacuviosului Părintelui nostru Arsenie Boca afirmăm că este mai întâi biblică sau 
scripturistică, întemeiată pe Revelaţia dumnezeiască supranaturală a Vechiului şi a Noului Testament; Sfânta Scriptură 
stând la baza şi temelia tuturor predicilor, scrierilor şi picturii Sfinţiei Sale. În acelaşi timp, şcoala duhovnicească a 
Părintelui Arsenie Boca este patristică şi filocalică, atingând cote şi culmi neopatristice. Filocalia ortodoxă în întregul ei 
cu Sfântul Maxim Mărturisitorul; Patericul egiptean cu Părinţii pustiei, citit, meditat şi tâlcuit la obşte decenii la rând; 
Proloagele şi Vieţile Sfinţilor; Sfântul Ioan Scărarul, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Grigorie 
Palama, Sfântul Serafim de Sarov şi alţi mari trăitori şi autori duhovniceşti, sunt cele dintâi rânduri de cărămizi aşezate 
şi rânduite de Părintele Arsenie Boca, peste temelia de piatră neclătinată a Sfintelor şi dumnezeieştilor Scripturi. 
Şcoala duhovnicească a Părintelui Arsenie Boca este totodată dogmatică şi morală, liturgică şi ecclesiologică, 
misionară şi naţională, ascetică şi mistică, cu incursiuni în ştiinţele şi disciplinele contemporane, despre om, lume şi 
univers: biologie, anatomie şi genetică, fiziologie, neurologie, endocrinologie, neurofiziologie, psihologie, psihiatrie 
şi chiar psihanaliză. 

„Catedra” Părintelui Arsenie Boca a fost şi este Sfântul Altar, de slujire liturgică, amvonul de propovăduire 
omiletică, scaunul de spovedanie şi de pocăinţă, chilia de rugăciune şi de nevoinţă, masa de scris duhovnicesc şi 
atelierul de pictură de un metru pătrat. În „cursurile” predate, scrise şi zugrăvite teologic, observăm şi constatăm 
accente puternice puse de către Părintele nostru Arsenie Boca în şcoala duhovnicească a Sfinţiei Sale, pentru mireni, 
monahi şi preoţi deopotrivă, pe rugăciunea isihastă, rugăciunea „Doamne Iisuse...” sau rugăciunea minţii şi a inimii; 
pe paza minţii şi trezvia inimii, pe supravegherea gândurilor şi mărturisirea gândurilor, pe războiul nevăzut al minţii 
cu gândurile rele, pe dragostea de Dumnezeu, de oameni şi de întreaga făptură, pe smerenie şi umilinţă, exerciţiul 
atenţiei şi priveghere, pocăinţă, lacrimi şi plâns, post, nevoinţă şi metanii. Părintele Arsenie Boca sfătuieşte şi insistă 
pe citirea neîntreruptă a Sfintelor Scripturi şi a Sfinţior Părinţi, pe contemplaţia naturală şi contemplaţia Sfintelor 
Scripturi. Virtuţile teologice cardinale şi morale sunt în atenţia Sfinţiei Sale, pentru zugrăvirea smeritei icoane a 
creştinului şi a monahului, după chipul şi asemănarea Mântuitorului Iisus Hristos. Sfinţia Sa recomandă asceza şi 
nevoinţa prin munca fizică, curăţenia trupească şi sufletească, participarea la viaţa liturgică în mănăstire şi parohie, 
legătura cu Biserica prin frecventare, cu duhovnicul prin Spovedanie şi cu Hristos prin rugăciune şi Cuminecare. 

În şcoala duhovnicească a Părintelui Arsenie Boca întâlnim şi auzim sfaturi şi îndemnuri competente pentru 
cei căsătoriţi sau pentru cei ce vor să se căsătorească, pentru părinţi şi copii, pentru educaţia ortodoxă; pentru 
armonie şi unitate în viaţa de obşte monahală şi de familie creştină. Şcoala duhovnicească a Părintelui Arsenie Boca 
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ne îndeamnă la purtarea crucii necazurilor, pentru păcatele noastre şi pentru mântuire, la cugetarea la moarte 
şi pregătirea pentru moarte şi mai ales pentru „răspuns bun la înfricoşătoarea judecată a lui Hristos”. (Hăţăgel, 12 
februarie 2018).

*
„declanşarea mecanismului religios al sufletului”: Într-un manuscris inedit al Preacuviosului Păritelui nostru 

Arsenie Boca, intitulat „Practica vieţii monahale” – şi predat Sfintei Episcopii a Devei şi Hunedoarei pentru completarea 
dosarului de canonizare al Sfinţiei Sale – , citim la pg. 101: „Vreau să vă antrenez în declanşarea mecanismului religios 
al sufletului!”; iar la pagina următoare întâlnim cuvântul: „Aceasta mi-am ales să caut şi să deapăn între oameni: 
declanşarea mecanismului religios al sufletului.” Aceste cuvinte, printre cele esenţiale ale Părintelui Arsenie Boca, 
ne revelează adâncul conştiinţei existenţiale şi misionare a Sfinţiei Sale, între noi, oamenii de rând şi adeseori doar 
creştini cu numele. „Declanşarea mecanismului religios al sufletului”, înseamnă deblocarea unui angrenaj spiritual 
lăuntric, anchilozat prin păcat, „neştiinţă, uitare şi lenevire” (cei trei uriaşi ai sufletului, după Filocalie); şi presupune 
izbăvirea de împietrire prin pocăinţă, lacrimi şi umilinţă şi trecerea integrală de la starea de „rece” sau „căldicel” a 
creştinilor nepăsători, la cea de „fierbinte” sau în „clocot” a celor râvnitori, convertiţi şi înduhovniciţi (Apocalipsă 3, 
15-16). „Declanşarea mecanismului religios al sufletului”, înseamnă „naştere de sus”, cum spune Mântuitorul Iisus 
Hristos în convorbirea cu Nicodim (Ioan 3, 3 şi 7), naşterea „omului nou” în Hristos, „din apă şi din Duh” (Ioan 3, 5), 
metanoia, pocăinţa sau „schimbarea minţii” şi neîncetata „înnoire a minţii”, după sfântul Apostol Pavel (Romani 12, 
2). „Declanşarea mecanismului religios al sufletului” înseamnă şi dobândirea conştinţei atotprezenţei lui Dumnezeu, 
a contemporaneităţii noastre cu Hristos, Cel ce şade de-a dreapta Tatălui şi afundarea în conştiinţa celui dintâi dintre 
păcătoşi (I Timotei 1, 15), ca temeiuri obligatorii ale rugăciunii neîncetate (I Tesaloniceni 5, 17) şi ale închinării în Duh 
şi Adevăr, cum ne învaţă Mântuitorul în convorbirea cu femeia samarinencă de la fântâna lui Iacob (Ioan 4, 21-24). 

 „Declanşarea mecanismului religios al sufletului” se va fi petrecut în viaţa lui Avraam prin chemarea lui de către 
Dumnezeu, din Haran în Canaan (Facere 12, 1), integrându-l şi integrându-se astfel în planul lui Dumnezeu de 
mântuire a lumii, prin Mesia-Hristos; şi mai ales prin Teofania de la stejarul Mamvri (Facere 18, 1-33). „Declanşarea 
mecanismului religios al sufletului” în viaţa patriarhului Iacob, se va fi petrecut cu siguranţă prin arătarea scării 
cerului de la Betel (Facere 28, 11-22) şi prin anghelofania de la Mahanaim (Facere 32, 1-2). „Declanşarea mecanismului 
religios al sufletului” lui Moise va fi avut loc prin revelaţia rugului aprins din Sinai (Ieşire 3, 1-22). „Declanşarea 
mecanismului religios al sufletului” lui Samuel se va fi petrecut prin chemarea minunată din cortul sfânt (I Regi 3, 
1-21), iar „declanşarea mecanismului religios al sufletului” lui David s-a întâmplat prin ungerea lui de către Samuel ca 
rege al lui Israel, prooroc al Vechiului Testament şi Psalmist al revelaţiei dumnezeieşti (I Regi 16, 1-23). „Declanşarea 
mecanismului religios al sufletului” proorocului Isaia a fost mijlocită de vedenia serafimilor din templu (Isaia 6, 1-13). 
„Declanşarea mecanismului religios al sufletului” proorocului Iezechiel se va fi petrecut pe malul râului Chebar, prin 
descoperirea carului de foc al heruvimilor (Iezechiel cap. 1-3); iar în sufletul sfântului prooroc Daniel, mecanismul 
religios se va fi pornit şi declanşat în mod desăvârşit prin revelaţia „Celui Vechi de zile” (Daniel 7, 9-10). „Declanşarea 
mecanismului religios al sufletului” prorocului Iona va fi avut loc prin aruncarea lui din corabie în adâncul mării 
şi prin rugăciunea lui pătrunzătoare din pântecele chitului (Iona 1, 11-16; 2, 1-11). „Declanşarea mecanismului 
religios al sufletului” sfinţilor Apostoli Petru, Iacob şi Ioan, cu siguranţă va fi avut loc prin chemarea la apostolat şi 
prin minunea Schimbării la Faţă de pe muntele Taborului (Matei 17, 1-13). „Declanşarea mecanismului religios al 
sufletului” în viaţa sfinţilor ucenici Luca şi Cleopa a fost pregătită pe drumul spre Emaus şi se va fi petrecut prin 
Arătarea lui Hristos Cel Înviat la Cina din Emaus (Luca 24, 31). „Declanşarea mecanismului religios al sufletului” 
sfinţilor ucenici şi apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos s-a petrecut prin Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime, în 
Ierusalim (Faptele Apostolilor 2, 1-12). „Declanşarea mecanismului religios al sufletului” a avut loc în viaţa sfântului 
Apostol Pavel prin minunea şi convertirea de pe drumul Damascului şi prin punerea mâinilor lui Anania şi botezul 
primit de la acesta (Faptele Apostolilor 9, 1-20). 

La fel se vor fi petrecut lucrurile cu famenul etiopian, sutaşul Corneliu din Cezareea, sfântul Apostol Timotei, 
Lidia din Tiatira şi temnicerul din Filipi, sfântul Dionisie Areopagitul şi femeia numită Damaris, din Atena şi atâţia 
alţii. „Declanşarea mecanismului religios al sufletului” n-a avut loc în sufletul tânărului bogat, care a plecat întristat 
de la Iisus şi cu atât mai puţin în sufletul vinovat al lui Iuda, care a ieşit noaptea de la Cina cea de Taină (Ioan 13, 
30), grăbindu-se să-L vândă pe Mântuitorul.

„Declanşarea mecanismului religios al sufletului” se va fi petrecut cu mii şi mii de oameni care au venit şi vin la 
crucea sfinţită de la mormântul de la Prislop al celui ce a rostit aceste cuvinte, pline de Duh şi Adevăr.
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MarIa, reGIna rOMÂnIeI
Jurnal De răZBOI

dr. Florin-corneliU PoPoVici

Peste 1400 de pagini captivante, numeroase 
fotografii de epocă extrase din Arhivele Naționale 
ale României, o colecție impresionantă de cópii 
după scrieri olografe (despre care o expertiză 
grafologică ar putea spune lucruri extrem de 
interesante, adevărate ,,sinusoide” emoționale), 
o cronologie detaliată şi un document de o 
excepțională însemnătate pentru istoria Europei 
şi a lumii: aceasta este, în linii mari, structura 
Jurnalului de război1 al Reginei Maria, una dintre 
cele mai importante personalități ale neamului 
românesc, de care se leagă făurirea României 
Mari, cu al cărei destin zbuciumat se identifică 
în întregime. Supranumită ,,Mama Regină” sau 
,,Regina Mamă”, Regina Maria îndeplineşte 
acelaşi rol crucial pe care-l joacă Geea Mater, 
Matrix Genitrix, Axis Mundi sau eroii legendari 
din cărțile de mitologie. În anul Centenarului, 
Jurnalul de război al Reginei Maria este o 
carte absolut necesară, obligatorie, o carte-
eveniment ce pune ordine în istoria modernă a 
unei țări care a beneficiat de şansa uriaşă (pe care, 
din păcate, nu o conştientizăm întotdeauna) de 
a fi avut la conducerea ei un om providențial. 
Lecturarea acesteia de către fiecare dintre noi 
în parte devine o datorie morală şi de ce nu, 
un gest patriotic prin excelență, un atestat 
de mândrie națională. Fiindcă pentru eroii 
neamului, în general, şi pentru Regina Maria, 
în mod special, se cuvine să manifestăm un 
adevărat cult, admirabil teoretizat, după cum 
se ştie, de către Thomas Carlyle.  

Regina Maria reprezintă un rar exemplu de 
dăruire, altruism, implicare, devotament şi iubire de patrie. regină călătoare, mereu pe drumuri în scop caritabil 
şi social-filantropic, mereu în mijlocul oamenilor şi al dezmoşteniților sorții, de care merită să te îndrăgosteşti la 
prima vedere sau la prima lectură, Maria e parte din Visul devenit realitate în urmă cu o sută de ani.

Scris în limba engleză (de unde şi garanția accesului la universalitate), Jurnalul de război al Reginei Maria se 
adresează acum publicului român, un cadou făcut acestuia la ceas aniversar, grație traducerii admirabile făcute de 
către Anca Bărbulescu, venind în întâmpinarea nevoii de a şti. Deşi se concentrează pe perioada Primului Război 
Mondial, primul volum debutează cu mici însemnări din martie 1910, făcute retrospectiv de către Regina aflată 
deja la vârsta de 35 de ani (de 17 ani trăieşte în România), în scopul de a fixa cadrul şi totodată de a suplini nevoia 
acesteia de justificare: ,,Simt dorința de a-mi aşterne pe hârtie amintirile, ca să mi le pot rechema în minte în 
anii ce vor urma; sunt atâtea lucruri pe care mă tem să nu le uit, dar nu ştiu câtuşi de puțin în ce ordine am să le 
povestesc. Acesta nu se vrea a fi un jurnal şi va fi prost scris. Niciodată n-am fost în stare să scriu cum trebuie – se 
pare, vai, că multe capete regale suferă de slăbiciunea aceasta -, cu toate că am fost educată cu grijă şi am avut 
toate şansele pe care le-au avut şi alte fete.” (I, p.21). De la bun început frapează familiaritatea şi stilul cald de 

1  București, Ed. Humanitas, traducere de Anca Bărbulescu, ediție îngrijită de Lucian Boia, vol.I, 1916-1917, 2014, 502 p., 
vol.II, 1917-1918, 2015, 492p., vol.III, 1918, 457p. 
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adresare, primitor, ,,matern”, ,,domestic”, unda de romantism (trecătoare, ce-i drept, proprie perioadei copilăriei, 
romantism care se va dezintegra în momentul în care va ajunge să iasă în lume şi să ia contact cu dura realitate), 
talentul excepțional de narator (în ciuda modestiei afişate – vom descoperi, pe parcurs, că Regina Maria a avut şi 
preocupări artistice diverse, demne de a fi luate în considerare: pictoriță, autoare de poveşti pentru copii, dar şi de 
cărți documentare prin care îşi exprimă ataşamentul afectiv față de România, colaboratoare la diverse publicații 
ale vremii, estet desăvârşit, iubitoare de frumos, extrem de sensibilă la natura înconjurătoare, etc.). E un jurnal 
de maturitate, care, pe lângă nevoia acută de confesiune, poate fi citit sub diferite forme: roman de dragoste, 
carte de aventuri, cronologie a unor ani tulburi, carte de istorie povestită etc. Indiferent însă de forma sub 
care se găseşte, din ea lipseşte cu desăvârşire elementul ficțional, realitatea fiind aceea care, alături de eroină, 
devine personaj principal. 

Jurnalul de război al Reginei Maria este un act de responsabilitate, dar şi reflexul unei singurătăți atroce. 
Iubirile sale (de la cele juvenile, de poveste, în care visează cu ochii deschişi la feți frumoşi şi la ilene cosânzene, 
trecând prin cele pentru familie, şi terminând cu cele pasagere, dar intense ruguri interioare care îi permit să se 
mobilizeze în permanență – legături extraconjugale consemnate în volumele II şi III, protagoniştii fiind Barbu Ştirbei 
şi colonelul Joe Boyle, sunt încercări iluzorii de a scăpa din captivitatea unei căsnicii ratate cu Ferdinand I (catolic) 
care, din primele clipe, s-a situat sub zodia eşecului şi a neîmplinirilor sentimentale) conturează un suflet sensibil, 
o feminitate în exces, deopotrivă puternică, dar şi extrem de vulnerabilă. Sub raport personal, potrivit însemnărilor 
sale, soarta i-a jucat feste dintre cele mai urâte, călind-o şi aruncând-o în luptă de cele mai multe ori împotriva 
voinței sale. Căsătorită la vârsta fragedă de 17 ani, de confesiune protestantă, Maria este mai degrabă victima 
unor aranjamente de conjunctură. Până să se întâmple însă acest lucru, protagonista povesteşte despre vârsta 
paradisiacă a copilăriei cu un tumult şi cu o nostalgie greu de egalat. Este, de altfel, singura perioadă idilică din 
viața acesteia, impregnată de un profund romantism, regalitatea şi ,,transfuzia” de sânge albastru neaducându-i, 
din păcate, nicicând fericirea mult visată. 

Născută în Anglia, în Eastwell Park, cea mai mare dintre cei patru copii ai familiei (trei surori şi un frate, între care 
se va distinge de departe figura celei poreclită ,,Ducky”, preferata Mariei, care va avea şi ea un destin labirintic), cu 
un tată ofițer în Marină (Alfred, duce de Edinburgh), comandant de vas, şi o mamă ducesă, fiica țarului Alexandru al 
II-lea (ortodoxă, inadaptabilă, niciodată ataşată de Anglia), copilăria Mariei se va consuma sub auspiciile călătoriilor 
(Anglia, Rusia) şi a lipsei totale de griji, realitatea urâtă fiindu-i ascunsă sau cosmetizată sistematic, fapt care o va 
afecta şi dezechilibra profund în momentul în care va descoperi singură că laptele şi mierea nu se găsesc chiar la 
discreție şi pe toate drumurile. Pendulările Mariei prin vârsta de aur au rol terapeutic şi valențele unei spovedanii 
în fața altarului. Amintirile care i se perindă prin fața ochilor precum o peliculă cinematografică, scot din vâltoarea 
evenimentelor persoane care i-au jalonat destinul şi cărora, invariabil, ajunge să le contureze portrete. Bunicii din 
Rusia (bunica, țarină Maria a Rusiei, de la care va moşteni prenumele, bunicul, țarul Alexandru al II-lea) se disting 
cu greu din ceața vremurilor, cu ei şi despre ei având amintiri puține, dar intens-formatoare. E vârsta când, pe 
lângă oameni, Maria se ataşează de locuri. Mai întâi de Rusia bunicilor (aceeaşi Rusie care, peste ani, la vremea 
războiului şi chiar după, îi va aduce împliniri, dar şi decepții profunde), apoi de Malta, unde va locui timp de trei 
ani, grație meseriei tatălui: ,,Dintotdeauna mi-au fost tare dragi rudele mele din Rusia şi le-am iubit mai mult decât 
pe unchii şi mătuşile din Anglia. Acum, privind înapoi, îmi dau seama că am crescut înconjurată de mulți oameni 
interesanți, dar pe atunci, fireşte, nu ne dădeam seama.” (I, p.22) În Anglia, bunica îi este însăşi regina Victoria, 
căreia îi poartă aceeaşi admirație nedisimulată: ,,Îmi amintesc că, pentru a deosebi bunicile una de alta, pe când 
eram foarte mici, le numeam Bunica-regină şi Bunica-țarină – dar ori de câte ori îmi aduc aminte de vremurile 
acelea îmi amintesc limpede că țineam mai mult la Bunica-țarină. Totuşi, ce aer de interes respectuos domnea 
întotdeauna în jurul Bunicii-regină! Şi câtă demnitate în femeia aceea micuță.” (I, pp.22-23) Umează apoi George 
al V-lea, vărul Mariei, pe care juna îl adula, căpitanul Burke, idealul masculin al copilei de odinioară (despre care 
aflăm amănunte în însemnările de jurnal din martie 1912 – o caracteristică a acestui ,,apendice” confesiv ce nu are 
legătură cu Jurnalul de război propriu-zis, fiind discontinuitatea, consemnarea lacunară şi sporadică a faptelor, 
aura de edulcorări romantice, în comparație cu notațiile detaliate, grave, serioase, aproape zilnice, din jurnalul de 
maturitate propriu-zis). Pe măsură ce anii trec, lucrurile încep să se complice, viața Mariei să se înăsprească: ,,Nu 
am scris de mult, viața e atât de ocupată, anii se scurtează şi sunt atâtea de făcut, atâtea de trăit, atâtea de gândit. 
Dar e o mare bucurie să privesc înapoi, iar acum, uitându-mă în urmă, tot ce era rău şi crud se îndulceşte, iar ce era 
frumos şi fericit îşi păstrează aura luminoasă. Cred că am avut din naştere o fire de artist, dintotdeauna am iubit 
frumosul şi cu trecerea anilor îl iubesc tot mai mult, de aceea nu pot să nu mă întristez când văd cum mi se ivesc pe 
față riduri mărunte, care-mi ştirbesc din netezimea pielii şi forma feței. Întotdeauna am fost considerată o femeie 
frumoasă - de fapt, după părerea mea, am fost considerată chiar mai frumoasă decât eram, dar viața femeii e mult 
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mai interesantă când e luată drept <<o frumusețe>> de toată lumea: lucrul acesta îi îmbogățeşte viața, dar i-o şi 
umple de capcane, ispite şi primejdii necunoscute. La primii paşi în viață nu ne dăm seama de puterea şi slăbiciunea 
ascunse în propria natură, care se arată, ba una, ba cealaltă, în funcție de renghiurile pe care ni le joacă soarta.” (I, 
pp.25-26) Sunt pagini încărcate de feminitate şi de cochetărie ce aparțin unei entități conştiente de frumusețea 
pe care o emană, energică, pozitivă, solară, din discursul căreia se degajă bucuria rememorării. În acelaşi timp, 
facem cunoştință cu o fire extrem de sensibilă, pentru care a iubi şi a se şti iubită e un lucru capital: ,,Întotdeauna 
am fost vanitoasă într-o oarecare măsură, mi-au plăcut hainele frumoase, dar în copilărie eram o mică sălbatică şi 
nu voiam să cresc mare. Îmi plăcea să călăresc şi să mă cațăr în copaci, să alerg fără pălărie prin soare, iar una din 
primele mele nefericiri a fost când mi s-au lungit rochiile şi mi s-a prins părul.” (I, p.26) 

Pentru Maria, privitul înapoi peste umăr (copilăria) are valoare de etalon, fiind echivalentă cu pelerinajul la 
râul sacru, la fântâna de poveste cu apă neîncepută sau cu închinarea la locurile sfinte. E partea de jurnal cea mai 
,,feminină”, cea mai bogată în senzualitate, cea mai predispusă la evaziunea în oniric şi în Poveste (fapt care va 
contrasta izbitor cu schimbarea radicală a celei devenită regină în anii ce vor urma, într-o țară şi o Europă măcinate, 
dezbinate şi sfârtecate de război), cea mai volubilă şi propice plăcerii spusului, a confesiunii neumbrite şi nepervertite 
de evenimentul tragic, când totul merită a fi consemnat, de unde şi uşoara îngrijorare (timpul – cu accepțiunea de 
vremuri, dar şi de cronologie - începe să-i fie neprieten) ca nu cumva să-i scape ceva important netrecut în jurnal, 
care să absenteze de la întâlnirea cu propriul eu în care îşi dă frâu liber. E timpul când Maria nu are încă deprinderea 
deplină şi exercițiul notatului zilnic, al ,,decorticării” minuțioase a cotidianului: ,,Vai, câte sunt de povestit, am să 
ajung oare să le spun pe toate?” (I, p.26); ,,[…] în fond, pentru mine scriu.” (I, p.27) În ultima propoziție stă aceeaşi 
,,inocență” ca în cazul majorității celor care țin jurnale: speranța (justificabilă la nivelul umanului), mai mult sau 
mai puțin exprimată, ca scrierile lor intime, în ciuda aparenței jurămintelor de ,,castitate”, de intimism cu obloanele 
trase, să ajungă să devină publice, să fie citite şi cunoscute de cât mai multă lume.

Farmecul misterioasei Malta, irealitatea bogăției cromatice a grădinilor luxuriante din Sant’Antonio o vor 
urmări constant. Pe toate le trăieşte la intensitate maximă, fiindcă ştie să se bucure, să-şi deszăgăzuiască barierele 
sufletelor şi să lase lumina să pătrundă în cele mai întunecate unghere ale inimii. Antidotul la ceea ce era considerat 
neconform cu trăitul autentic era întotdeauna veselia: ,,Cei trei ani petrecuți în Malta au fost ca un vis lung şi fericit, 
când aveam între 12 şi 14 ani. Locuiam la Sant’Antonio, reşedința guvernatorului, în afara oraşului. Era un conac 
uriaş, înconjurat de o mulțime de grădini, mai mici sau mai mari, împrejmuite de ziduri, splendide şi misterioase. 
Închid ochii şi parcă le văd, din nou. O! Ce grădini! Simt parfumul de iasomie, de trandafiri, de lavandă, de flori de 
portocal. Văd lumina care le învăluia pe toate, aud zumzetul puzderiei de insecte, păşesc din nou pe cărările cu 
dale smălțuite dintre rondurile mari în care florile creşteau într-o abundență sălbatică. Muşcate ca nişte copaci, 
cactuşi cu forme de neînchipuit, trandafiri superbi, violete bătute, enorme, mănunchiuri abundente de crizanteme 
ca zăpada, iasomie cu flori mari, lavandă, maci, verbină şi nenumărate flori de toate culorile, formele şi mirosurile, 
pe care nici nu mi le-aş fi putut închipui şi ale căror nume nu le-am aflat, care acum, în amintire, mi se par scoase 
din poveştile cu zâne, flori pe care nu-mi va mai fi dat să le văd. […] Nu are rost să încerc să înşir toate farmecele 
– în inima şi mintea mea sunt atât de proaspete toate, fiindcă odată au fost ale mele, ale mele toate... mai mult, 
ale mele la vârsta la care viața ți se întinde înainte ca o poveste frumoasă, ca o promisiune al cărei sfârşit nu se 
întrezăreşte, ca o speranță luminoasă.” (I, pp.28-29) Malta, topos decupat din rai (pe care-l revede cu ochii minții 
după 25 de ani), dar şi prevestitor al sfârşitului inocenței, e  matricea unde se va produce prima ruptură de destin 
în existența netulburată până atunci a Mariei. 

Printr-un bizar joc al sorții, Maria, idealista copilă blondă crescută într-un univers fabulos lipsit de griji (,,[…] 
am crescut fără să fi cunoscut vreo umbră în viață.”- I, p.30), ajunge să-şi trăiască regalitatea înainte să devină 
regină. Uimitoare cât de crudă şi de nedreaptă îi va fi (de)căderea! De fapt, în existența torențială a reginei Maria 
asistăm la un paradox de proporții: încoronarea (odată ce devine consoarta regelui Ferdinand I), eveniment care 
ar fi trebuit s-o propulseze pe calea fericirii supreme şi a împlinirii depline, îi antrenează declinul, sfârşitul iluziei, 
alungarea din paradis, nenumăratele fracturi de destin.

Fundamentală pentru Jurnalul de război al Reginei Maria este sinceritatea absolută  pe care-l străbate de la un 
capăt la celălalt, ,,[…] o sinceritate neconvențională şi pătimaşă ca a mea […]” (I, p.303) Adeptă a adevărului spus 
pe şleau şi a justeței, Regina Maria nu va face nicicând rabat la a-şi consemna existența necosmetizat (vom vedea 
portretele nefavorabile pe care i le va face lui Ferdinand, rege care, cu mici excepții, nu se va ridica la înălțimea 
aşteptărilor, cu precădere în situațiile de criză, cum a fost cea a României cotropite de Primul Război Mondial, 
decepțiile amoroase ale femeii Maria şi refugiul ei în brațele unor bărbați care i-au dat imboldul necesar să nu 
abandoneze niciodată, laşitățile şi iresponsabilitățile principelui Carol, fiul ei cel mare, duplicitatea politicienilor 
vremii, cu majoritatea dintre ei neputând colabora etc.), cu plusurile, dar şi cu minusurile ei. Din acest motiv, jurnalul 
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place, se citeşte într-un ritm alert, are priză la public, tocmai pentru că dezvăluie umanitatea netrucată, firescul 
neîngrădit de care se înconjura şi pe care Regina le ridica la rang de politică de stat. În cazul acesteia, nu există 
duplicitate între afirmații şi fapte, între imaginea publică şi felul de a se comporta în cadrul familial restrâns. La toate 
acestea se adaugă felul de a fi al reginei, spirit liber şi independent, apropierea față de omul simplu, devotamentul 
pentru cauza României Mari, curajul, vizionarismul, capacitatea extraordinară de a se reinventa periodic şi de a 
ieşi învingătoare din cele mai grele încercări, modelul de umanitate pe care-l propagă. O spune când o invadează 
amintirile ce o privesc pe sora favorită, Ducky: ,,Am fost crescute în spiritul libertății şi al independenței, ca toate 
englezoaicele. Ne întâlneam neîngrădit cu bărbații şi plecam de multe ori călare cu ei, fără să ne însoțească nicio 
doamnă. Eram vesele şi copilăroase, fericite şi cu inima uşoară, lipsite de orice urmă de bănuială rea. Nu aveam 
prea multe tovarăşe de vârsta noastră, fiindcă ne aveam aveam una pe cealaltă, şi nu le simțeam lipsa. (I, p.30)

   O altă caracteristică a Jurnalului de război al Reginei Maria ce reprezintă tipul femeii voluntare este emoția 
rememorării. Fie că se raportează la copilăria feerică sau la maturitatea-i tumultuoasă, fie că e prinsă între chingi 
sau ,,adaptată” după paturile lui Procust, Maria retrăieşte ardent momentele prin care a trecut atunci când scrie. 
Invariabil, în toate, INIMA este aceea care îi trădează emoțiile şi trăirile, şi la care face dese referiri. Regina Maria 
va fi omul care va pune inima în toate, care va trăi agonia, dar şi extazul, care va suferi, plânge (,,Azi orice m-a 
făcut să plâng şi totul mi s-a părut imposibil; mai ales meschinăria omenească, în unele zile, e mai mult decât pot 
suporta.”-I, p.416), strânge din dinți şi o ia de la capăt întărită, care va cunoaşte ororile războiului, dar şi micimea de 
caracter a oamenilor, care va descoperi România cu bunele şi cu mai puțin bunele sale, pe care o va repudia, dar 
şi pe care o va iubi necondiționat şi elogia în scrierile sale şi pentru care va fi gata în orice moment să-şi dea viața.

De perioada paradisiacă aparțin şi distanta guvernantă franțuzoaică Mlle Heim (germanofobă), băgăcioasa 
şi intriganta Fräulein V.Truchsess, bătrâna domnişoară Butler (profesoara de muzică), picnicurile consumate în 
compania familiei reunite, armăsarul Ruby, Coburg-ul (de care aminteşte în însemnările din iulie 1913) insuficient 
compensatoriu, odată ce paradisul numit Malta devine istorie. Despărțirea de paradis se consumă sub imperiul 
melodramaticului: ,,Îmi amintesc cum umblam prin încăperile enorme, golite, ale dragului nostru Sant’Antonio, 
îmi amintesc ultimul rămas-bun sfâşietor de la toate colțişoarele grădinilor iubite, de la toți vechii servitor maltezi. 
Îmi amintesc ultimele pelerinaje la fiecare locşor de pe insula atât de adorată. Verdala, Sliema, Civitavecchia, golful 
St.Paul şi Palatul Inchizitorilor şi atâtea şi atâtea nume ciudate pe care le-am uitat. Vai! Ce durere zdrobitoare, să 
ştim că ne luăm adio pentru totdeauna – pentru totdeauna.” (I, p.34)

Treptat, la înstrăinarea copilei Maria contribuie educația rigidă, după modelul german (ca o ironie a sorții, 
peste ani, Regina va avea în Germania cel mai aprig duşman), neînțelegerile din familie, conflictele dintre părinți 
(mama Mariei va prinde aversiune față de tot ce era englezesc; influențabilă, va permite să fie dirijată de oameni 
de o calitate inferioară şi cu un caracter îndoielnic –familia Rolfs), înăsprirea condițiilor de viață (se trece, brusc şi 
brutal de la lux şi huzur, la lipsuri şi privațiuni, ceea ce, pentru o adolescentă în formare, reprezintă o grea lovitură, 
o repliere nedorită generată de context). Cele mai multe decizii care o interesau direct încep să fie luate fără a fi 
consultată, democrația lasă loc impunerilor, dialogurilor tensionate şi constrângerilor. De la an la an, tânăra simte că 
este victima unor interese, că se speculează mult pe latura elementului convenabil şi a poziției sociale privilegiate, 
fără însă a se ține cont de doleanțele persoanei atrase într-un proces de metamorfozare forțată: ,,Se hotârâse 
că trebuia să fim transformate, violent şi împotriva voinței noastre, în copii germani. Iubeam Anglia, felul de a fi 
englezesc, oamenii de acolo, dar acum trebuia să fim învățate să urâm toate astea, să ne străduim să preferăm tot 
ce era german.” (I, p.35) În plus, la toată această stare de bulversare, se adaugă obsesia mamei de a o vedea măritată 
cât mai tânără posibil, fapt care se va şi produce (Maria se va căsători cu Ferdinand la vârsta de 17 ani, între ei doi 
fiind o diferență de 11 ani şi, lucrul cel mai important, o falie uriaşă de nepotrivire). O schimbare majoră în felul de 
a fi al junei, care, trebuie să recunoaştem, aduce alienare, generează frustrări şi nelinişti. Maria, cea făcută pentru 
a iubi şi a se şti iubită, fire romantică, liberă şi independentă până în măduva oaselor, ajunge să fie contrariată, 
dilemele existențiale îi sporesc: ,,Nici prin minte nu-mi trecea să fiu eu cea mai puternică, să conduc […].” (I, p.37)

Stabilirea temporară în Devonport-Playmouth, sediul Amiralității, îi aduce un regim de viață cazon, căruia i se 
supune. Începând cu vârsta de 15 ani e scoasă-n lume, scopul măritişului fiind evident. În înalta societate, în cadrul 
seratelor organizate de familia împăratului Wilhelm, avea să-l cunoască pe Ferdinand, poreclit Nando, nepotul 
regelui Carol I. Primii fiori erotici îi simte în preajma ducelui rus Gheorghi Mihailovici, vărul său, însă mama Mariei 
are grijă ca să înăbuşe relația din faşă, pe motiv de nepotrivire religioasă.

Această parte introductivă de jurnal, care nu are legătură cu anii războiului, e importantă şi pentru justificările 
pe care şi le aduce sieşi Maria în chestiunea consemnărilor (motivația ținerii jurnalului), dar şi radiografiază saltul 
uriaş de la un fel de a fi la un altul, paralela dintre ,,atunci” şi ,,acum”, aşa cum apare ea în jurnal, propunându-şi să 
adâncească un paradox şi să sublinieze dramatismul vieții unei tinere care se pregătea să devină, nici mai mult, nici 
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mai puțin decât regina României: ,,Scriu toate detaliile acestea mărunte fiindcă vreau să mă arăt aşa cum eram, cu 
toate vanitățile şi cusururile, dar şi cu calități, fiindcă nădăjduiesc că am şi din acestea.” (I, p.36)  

Ghinion în formă continuată sau destin maşter? Greu de tranşat. Cert este că toate schimbările acestea majore, 
de cele mai multe ori ,,contondente”, care o iau complet pe nepregătite, o ,,ucenicesc”, dar îi şi sporesc dramatismul. 
Ferdinand, cel cu care se căsătoreşte în 22 mai 1892 la Potsdam (şi aici, neînțelegerile din familia Mariei – mama 
e pro căsătorie, tatăl, ofițer greu încercat, intuieşte în ea o sursă majoră de nefericire pentru fiica sa - o marchează 
profund, o dezechilibrează major), se dovedeşte din start a fi un tânăr care nu îi este pe plac proaspetei mirese, la 
majoritatea lucrurilor fundamentale nereuşind să găsească un numitor comun. Trecerea brutală de la feciorie la 
statutul de femeie măritată, cu 6 copii (Carol – viitorul rege Carol al II-lea al României -, Elisabeta, Maria (Marioara 
sau Mignon), Nicolae, Ileana şi Mircea), e o transformare care nu-i aduce fericirea abandonată undeva în Malta 
copilăriei, ci mai curând angoase suplimentare. Maria conştientizează în sfârşit manipularea căreia îi căzuse victimă:  
Ferdinand ,,[…] era foarte drăguț, timid şi tânăr şi nu reuşea să lase o impresie prea favorabilă.”; ,,[...] timiditatea 
lui aproape dureroasă şi dependența de ceilalți” (I, p.40). De altfel, pe parcursul Jurnalului de război, când Regina 
Maria îşi va fi intrat de mult ,,în pâine”, când România va fi atrasă în război de partea Puterilor Centrale (Antantei) 
împotriva Germaniei (aici întâlnim o altă mare festă a istoriei căreia, de data aceasta, îi cade victimă Ferdinand: 
german fiind, din dinastia Hohenzolern-Sigmaringen, regele va ajunge să lupte tocmai împotriva țării-mamă, 
Germania), frustrările şi dezamăgirile Mariei în ceea ce-l priveşte pe Regele Ferdinand I se amplifică în cascadă, pe 
care, în spiritul transparenței de care a dat dovadă în întreaga sa viață, le notează cu acribie, făcându-le publice. E 
momentul când tânăra Regină Maria conştientizează acut ceea ce i se întâmplă, când romantismul şi fantazarea 
de până atunci devin desuete: ,,Rămăsesem de o inocență totală şi imbecilă. Nu ştiam şi nu înțelegeam absolut 
nimic despre viață şi nu aveam nici cea mai vagă idee ce înseamnă o căsnicie. […] Nu ştiam nimic despre România 
cea îndepărtată în care trăia, nu-i cunoşteam nici familia, nici ideile, nici caracterul, şi totuşi am spus <<da>> când 
m-a cerut. Bietele fete neştiutoare, cât de uşor sunt de păcălit!” (I, pp.40-41)    

Ruperea de familie şi în special de sora Ducky (pe care, odată cu izbucnirea războiului, o va revedea extrem de 
rar şi despre care va primi veşti cu greu, de cele mai multe ori contradictorii) echivalează pentru Maria cu o nouă 
traumă. Coroana regală îi apasă greu pe cap, responsabilitățile pe care le are sunt uriaşe, experiența de viață e 
puțină. Ferdinand, complexat de uriaşa personalitate a unchiului, Regele Carol I, căruia îi succede la domnie, nu îi 
este de niciun ajutor. Îl caracterizează comoditatea, inacțiunea, incapacitatea de a lua decizii. Din această cauză, toți 
ochii sunt ațintiți asupra Mariei. În noua familie în care intră, lucrurile sunt departe de a fi armonioase: cu soacra sa, 
Fűrstin Antoinette (fiica regelui Ferdinand al Portugaliei şi a Mariei da Gloria), capricioasă, instabilă emoțional, fire 
bolnăvicioasă, catolică fanatică, va avea o relație tensionată, cumnatul Wilhelm e incompatibil cu Fűrstin Antoinette 
(de unde şi desele conflicte), Leopold de Hohenzollern-Sigmaringean (tatăl lui Ferdinand şi fratele mai mare al 
regelui Carol I) e rece, imperturbabil şi distant, Elisabeta de Wied, alias Carmen Sylva (consoarta regelui Carol I), 
credulă, naivă, e implicată în fel de fel de scandaluri mondene, rătăciri personale şi infidelități, regele Carol însuşi 
(a cărui statură deloc impunătoare o dezamăgeşte) e aspru din cauza apetitului său pentru politică şi a simțului 
exacerbat al datoriei la care se adaugă, fireşte, carențele majore ale nepotului Ferdinand ce-i succede la domnie 
(cum regele Carol I şi Carmen Sylva nu au avut urmaşi, Ferdinand le urmează ierarhic). Ideea care se degajă din aceste 
constatări amare e că Regina Maria, atât de greu încercată, nu reuşeşte să-şi găsească liniştea binemeritată nici după 
ce ajunge ca prin vene să-i curgă sângele albastru. Efectele autoiluzionării din junețe, constructele imaginare de 
care se înconjurase până atunci se întroc împotriva sa violent, aratându-şi din plin efectele nocive: ,,Îmi construisem 
o impresie romantică despre viață, şi iubire care era, cum se vede, foarte diferită de realitate. N-aş vrea ca fiicele 
mele să fie la fel de inocente sau de ignorante, oricât de mult mi-ar displăcea să le dezvălui părțile urâte ale vieții; 
nu mă străduiesc atât de tare să le ascund toate realitățile, fiindcă mi se pare mai bine să li se deschidă ochii puțin 
câte puțin asupra lucrurilor aşa cum sunt ele, astfel încât, atunci când vine vremea căsătoriei şi a independenței, 
vălul să nu se sfâşie brutal, măturându-le din viață toate reperele vechi şi lăsându-le fără apărare în calea potopului 
de revelații crude care ne copleşesc de parcă ni s-ar prăbuşi în jur toate zidurile şi n-am mai avea pe lume nimic 
sigur, sincer sau adevărat.” (I, p.45)

Scriind, ținând jurnalul, Regina Maria, cea care nu se lamentează în nicio ocazie, caută să (se) înțeleagă, să-şi 
clarifice anumite lucruri din întreaga-i existență trepidantă, dar o face şi prin prisma responsabilității de a depune 
mărturie şi de a lăsa moştenire, țării, istoriei şi propriilor copii. 

Jurnalul de război al Reginei Maria se remarcă prin sinceritatea nudă a autoarei. Paradoxal, ea, cea care vine 
în relație cu o acută lipsă de experiență, pe un fond de noutate absolută pe multiple planuri, trăind succesiv 
drame în măsură să-i întunece orizontul şi să-i alimenteze predispoziția la abandon, e cea care se dovedeşte a fi 
luptătoarea, omul demn, vertical, de acțiune, însuflețit în cuplul pe care-l formează cu Ferdinand I, rege ale cărui tare 
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şi complexe de inferioritate nu-i fac cinste, dar o 
ridică, în schimb, pe regină: neajutorat, stângaci 
în exprimarea sentimentelor, dependent de 
ajutor, dominat de un imens plictis, lipsit de 
fermitate, de curaj şi de tandrețe (,,[…] am ajuns 
la o aversiune aproape fanatică față de toate 
realitățile cărnii, de care nu am scăpat mulți 
ani.”- I, p.60), nehotărât, influențabil, uşor de 
ofensat şi de jignit, pretabil la compromisuri, 
tratat cu indiferență şi sictir de către frivola şi 
vanitoasa Carmen Sylva, evazionist în relații 
extraconjugale care se întorc asupra sa ca un 
bumerang (notorie e relația avută cu intriganta 
Elena Văcărescu). Ce-i drept, fostul locotenent 
în regimentul de gardă de la Potsdam, nu şi-a 
dorit niciodată să devină prinț moştenitor 
(de unde şi circumstanțele atenuante în plan 
personal, agravante însă în fața istoriei): ,,De 
la viața aceea potrivită cu gusturile lui a ajuns 
dintr-odată     într-o țară cu totul diferită, în care 
a fost  primit cu o oarecare căldură, dar primit 
de un popor care nu-i semăna ca rasă, un popor 
critic, ironic, latin în gusturi ca şi în origine. Un 
popor cu moravuri deloc stricte, dar cu limba 
ascuțită, plin de calități şi cusururi cu care avea 
prea puține în comun.” (I, p.50). Peste toate 
aceste neajunsuri planează umbra autoritară a 
unchiului-rege, ale cărui aşteptări nepotul nu i 
le va împlini nicicând.  

Jurnalul de război al fostei prințese de 
Edinburg poate fi citit şi ca un jurnal al fericirii 
ratate. Deşi întru totul legitimă dorința de a fi 

fericită, aceasta (exceptând vârsta inocenței) refuză să i se arate sistematic. Sub raportul umanului, ea este cu atât 
mai aproape de sufletele oamenilor, cu cât iese din toate încercările vieții mereu învingătoare. De aceea, Regina 
Maria, dincolo de suveranul de aur cu inimă mare, e un model absolut de umanitate, un personaj care merită a 
fi transpus într-un roman de bună factură sau să devină protagonista unui film de excepție: ,,Nu voiam decât să 
fiu fericită şi nu-mi păsa prea mult în ce fel mi se prezenta fericirea.” (I, p.47) Toată această cantonare pe perioada 
,,pacifistă” (citeşte netributară anilor războiului şi a dramelor care decurg de aici) a Mariei justifică transformarea 
radicală ulterioară, comparația cu persoana călită care avea să devină în anii următori când va fi percepută ca un 
reper incontestabil, ca o persoană emblematică pentru istoria României. 

Odată cu evenimentele care pregătesc intarea României în război alături de Aliați, în Jurnalul de război se constată 
o schimbare fundamentală de ton, edulcorările romantice dispar aproape în totalitate, responsabilitățile uriaşe care-i 
revin ca suveran luându-le locul. Eroismul ostaşilor români devine pagină de căpătâi. Dispare şi luxurietatea relatării, 
reveriile juvenile sunt înlocuite de înstrăinările de maturitate şi de relatările amar cordiale. E momentul decisiv când 
Regina Maria, aparte de războiul mondial prim care marchează profund destine individuale şi colective, porneşte 
propriile-i ,,războaie” împotriva urii, suferinței, sărăciei, odioaselor înțelegeri politice de culise, caracterelor abjecte, 
etc. Continuă să contureze în scris portrete ale unor oameni cu al căror destin s-a intersectat. Unul dintre ele este 
cel al unchiului Ernst de Coburg, un tiran desfrânat, etern datornic, imoral, însă extrem de cult. 

Regina Maria face dezvăluiri de senzație în jurnalul său. Pe unele lucruri ştiute, preluate apoi de istorie, le 
confirmă, pe altele le clarifică, pe când altele sunt expuse în premieră. După caz, trăieşte intens clipa sau îşi varsă 
obida. Când e vorba de nedreptăți flagrante, de lipsă de demnitate, omenie şi curaj, de intriganți cinici şi uneltitori 
meschini nu menajează pe nimeni. Spre deosebire de Ferdinand I (în locul căruia şi-ar fi dorit să cârmuiască în 
grelele momente de cumpănă pentru țară, întrucât ar fi ştiut să ia deciziile corecte, s-o scoată din impas şi să nu 
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se preteze la obediențe), ea nu va deschide nicicând calea compromisurilor: ,,Detest compromisul – dar mă tem 
că viața e plină de compromisuri, iar politica şi mai mult.” (III, p.285)

Ori de câte ori vorbeşte despre România, o face cu o iubire fără de sațiu, din dor de dor, chiar şi atunci când dă 
pe față tarele ancestrale ale românilor ce o populează. Regina nu se ascunde nici de supuşii săi, nici de sine. În fața 
tuturor, chiar şi a oglinzii-jurnal, se comportă franc, firesc:  ,,Cred că dacă va citi vreodată însemnările pe care le-am 
făcut zi după zi, îşi va da seama că fiecare cuvânt pe care-l aştern izvorăşte din adevăr.” (III, p.392)

onestitatea frustă de care dă dovadă spulberă mitul suveranului fără de prihană, cu descendențe divine, 
subliniind ideea că, înainte de a fi regină, Maria e Om. Nu e un procedeu de autooglindire narcisică în propriul jurnal, 
ci un procedeu de autoevaluare periodică (deşi nu o spune explicit, ea trage nădejde că, odată şi odată, jurnalul 
ei are să fie citit de cât mai multă lume, de unde şi responsabilitatea în fața actului scris), o mostră de viață din 
care se cuvine să tragem anumite învățăminte. Regina, în modestia-i proverbială, nu se dă pe sine exemplu, ci, 
acolo unde a greşit, le atrage altora atenția (cu precădere fiicelor sale) să nu repete: ,,Scriu toate acestea fiindcă 
astfel vor fi mai uşor de înțeles anii care au urmat, rătăcirile irosite, ani şovăitori în care am făcut greşeală după 
greşeală, în care am ratat ocazii, în care m-am izbit cu capul de uşi închise, aşteptându-mă în continuare să fiu 
fericită – convinsă fiind că mă căsătorisem ca să fiu fericită, ca să am o viață plăcută, ca să fiu iubită, ca să mă simt 
bine! Mireasa mărunțică, bălaie şi plăpândă de acum douăzeci şi patru de ani a ajuns o ființă atât de încețoşată 
şi de îndepărtată, cu părul ei blond şi înfoiat, cu ochii ei albaştri uimiți, cu felul ei de a se agăța de cei din jur şi cu 
speranțele ei înşelătoare, cu ideile ei false despre viață. Dar tot îi simt emoțiile puțin speriate, jumătate mândrie, 
jumătate durere, pline de aşteptare, o întrebare vie în fața misterelor vieții...”(I, p.59) Iată de ce, parte din confesiunile 
Reginei Maria pot fi privite ca un manual de pedagogie, de carte de învățătură asupra căreia se cuvine să luăm 
aminte. Drama majoră a Reginei constă în aceea că, sub imperiul educației, al mediului steril în care creşte, al 
uzanțelor şi ipocriziilor sociale, pleacă la drum cu idei false despre lume şi viață. Faptul că este aşa, o dovedesc 
patimile prin care trece, încercările (echivalente cu ,,ucenicii” succesive proprii eroului de poveste) pe muchie de cuțit 
prin care trece şi, invariabil, le depăşeşte cu succes. Drumul e greu, tentația abandonului şi a ratării omniprezentă. 

Regina Maria are, indiscutabil, mentalitate şi structură de învingător:  ,,[…] eu nu fac parte din umilii lumii, 
mă număr printre cei care înving sau mor […]” (II, p.423); ,,Sunt dintre cei care înving!”  (III, p.381) Jurnalul de 
război poate fi citit şi în acest mod: jurnalul unui învingător. Scris în engleză, ca de altfel şi My Country, lucrare 
popularizatoare de excepție, Jurnalul de război e o dovadă clară a mesajului transparent lansat lumii întregi de 
către Regină. Însemnările din 1916 se vor un antidot la războiul care sta să înceapă. 

Dincolo de postura de consemnator fidel al realității, se întrevede talentul indiscutabil de prozator al 
Reginei Maria. Există în Jurnalul de război numeroase pagini scrise cu un talent narativ ieşit din comun, adevărate 
mostre de roman autentic, adevărate refugii din calea crudei şi nedreptei existențe. Maria e ,,victoriană” în scris, 
descriptivă în stil, poetică în compoziție, colecționară de metafore puternice şi de imagini tari. Ea nu-şi propune să 
anatemizeze pe nimeni, nu caută vendete şi nici răzbunări. Din postura sa oficială nu-şi permite să falsifice adevărul, 
să alunece în ficțional, ori să-şi trucheze autobiografia. Jurnalul de război e clădit pe curaj şi pe asumare. Regina, 
în întreaga-i existență, n-a fost niciodată un om docil, supus. Poate că de aceea nu tolerează la alții aceste forme 
de slăbiciune şi de comportament nedemn: ,,[…] în ciuda inocenței, tinereții şi ignoranței mele, nu eram făcută 
să mă las zdrobită, nu eram croită pentru supunerea de rob, aveam în mine ceva care mă îndemna la luptă, ceva 
care refuza să se plece în fața tiraniei, care voia să trăiască şi să cunoască fericirea în ciuda regulilor […].” (I, p.75) 

Deloc de neglijat e schimbarea majoră care se produce în cazul său când îşi ia țara-n primire. Ajunsă la fața 
locului, găseşte o Românie săracă, dar pitorească, nu cunoaşte limba, istoria, năravurile şi obiceiurile supuşilor. 
Cu toate însă se va familiariza în timp. Pe cont propriu, luând țara la pas, discutând cu omul simplu, purtându-se 
modest (proverbiale sunt cele două ținute ale Reginei Maria care au făcut istorie: uniforma de soră de caritate pe 
front şi costumul popular purtat cu religiozitate prin care se identifică cu țăranul român), refuzând luxul îndoielnic 
şi falsa eleganță a locuinței de protocol (lipsa unui cadru intim, ,,a room of one’s own”, e un alt element de frustrare 
a sa ca femeie), mergând până-n pânzele albe pentru dreptate şi adevăr. Cei mai buni prieteni din perioada de 
acomodare sunt bătrânul dentist american şi mugurarul, pasărea ei cântătoare. Atuu-ul forte al Reginei este acela 
că, la momentul în care îşi începe viața de regină, este deja extrem de populară, de carismatică şi de iubită.

Prima consemnare despre război conținută de Jurnal poartă data 14/27 august 1916, fiind făcută la Cotroceni 
(acelaşi Cotroceni pe care va trebui să-l părăsească dramatic, după un scurt popas la Buftea, şi să se refugieze la Iaşi 
vreme de 2 ani, când duşmanul german se afla la porțile Bucureştiului): ,,Soarele străluceşte şi va fi război!” (I, p.101) 
Oximoronică observație, trebuie s-o recunoaştem, demnă de un om obişnuit cu scrisul, lectura, rafinamentul şi 
manierele elegante, dramatică sub aspectul conținutului! E momentul când Regina îşi consolidează puterea, când 
demarează în trombă nenumăratele sale acțiuni umanitare, când face un lobby susținut pentru cauza întregirii țării, 
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când se dedică, trup şi suflet, nației greu încercate. Intrarea României în război alături de Aliați îl pune pe regele 
Ferdinand I într-o postură ingrată, aceea de a se întoarce împotriva țării natale, Germania, şi de a apăra interesele 
micii țări al cărei suveran era. În paralel cu toate acțiunile sale caritabile (pune bazele lanțului de spitale ,,Regina 
Maria”, organizează flota de ambulanțe cu acelaşi nume, deschide nenumărate cantine pentru săraci şi orfelinate 
pentru cei rămaşi fără părinți în război, uzează de relațiile ei cu casele regale omonime şi de înaltele sale legături de 
rudenie pentru a obține fonduri, materiale, medicamente, hrană pentru soldați şi populația civilă, duce o rodnică şi 
intensă activitate diplomatică, bate Moldova în lung şi în lat, niciodată anunțată, niciodată însoțită de suită sau de 
gărzi de corp, pentru a aduce un strop de alinare în rândul dezmoşteniților soartei, se supune la privațiuni, trăieşte 
spartan, donează în favoarea răniților şi mutilaților de război, e mereu printre ei, le ridică moralul, ajută personalul 
medical, hrăneşte bolnavii cu mâna ei, îi spală, le administrează tratamente, le citeşte, se expune la suferință, boli şi 
nenorociri, face cadouri cu nemiluita în fiecare loc pe care-l vizitează, e la curent cu starea frontului şi cu veştile din 
lumea civilizată, organizează trenuri sanitare, centre de primire-triere, spații de campare etc. o relație deosebită 
va avea cu armata română, apariția Reginei, chiar şi în linia întâi a frontului, fiind o prezență constantă, aclamată 
îndelung: ,,Bieții şi dragii mei soldați, cred că mor cu miile!” (I, p.141) Moartea şi grozăviile frontului o determină pe 
Regină să devină uneori elegiacă: ,,Vreme minunată de toamnă, cum e cu putință ca oamenii să se ucidă unii pe 
alții sub chipul unui soare atât de atât de splendid? Şi totuşi se omoară cu miile, în lumea întreagă, iar morții s-au 
înmulțit de când am intrat în război – acum sunt ucişi şi ai noştri. Ciudată nebunie, într-adevăr – de ce a trebuit să 
se ajungă aici?” (I, p.142), sau ,,Nu-mi pot închipui ceva mai înfiorător decât căderea bombelor din cer asupra unui 
regiment de cavalerie – când mă gândesc la cai, la teroarea lor, ce scene cumplite, bărbații zdrobiți sub animalele 
care se zvârcolesc, moarte, mutilate, o încâlceală de dobitoace disperate şi oameni muribunzi, parcă o văd în fața 
ochilor şi totuşi nu pot îndura s-o văd, trebuie să fie mult mai oribil decât orice închipuire.” (I, p.158)

Prin acțiunile ei filantropice concertate, Regina Maria recuperează enorm din eşecurile perioadei de tinerețe, 
redobândeşte încrederea în sine, se dedică omului în genere, devenind ea însăşi un om nou, lăut, înnobilat sufleteşte, 
călit în focul luptelor. Nu puține sunt disensiunile cu regele Ferdinand i, cu multe dintre luările sale ezitante 
de poziție nefiind de acord. Prinde o ură viscerală față de politrucii care-i cântă-n strună regelui, se înconjoară 
de un număr mic, dar esențial, de oameni devotați (între care, un rol crucial îl vor avea Barbu Ştirbei, colonelul 
Boyle, generalul Eremia Grigorescu, generalul Prezan, generalul Berthelot, generalul Moşoiu, sora de caritate Pucci, 
doamnele sale de onoare, proprii copii care se vor implica activ în activitățile de caritate ş.a.). Războiul însuşi devine 
o prezență de rău augur care seamănă suferință, nenorocire şi moarte: ,,Dintre toate spaimele cumplite, războiul 
era cea mai rea, dar ştiam că onoarea țării atârnă mai greu decât spaima.” (I, p.104)  

Iubită, adulată, dedicată cauzei celor mulți, Regina Maria devine rapid o personalitate copleşitoare, un înger 
păzitor. Dincolo de altruismul său înnăscut, a sensibilității uriaşe în fața suferinței, devoțiunea pusă în slujba 
românilor e un antidot la neîmplinirile sale în plan personal. România îi devine casa, pentru România sa este 
gata oricând de sacrificiul ultim: ,,Când spun că sunt o bună româncă nu sunt doar vorbe goale.” (I, p.112); ,,Domnul 
să apere țărişoara mea scumpă şi fie ca luptele care ne aşteaptă să nu fie peste puterile noastre!” (I, p.115) 

Episodul carnagiului de la Turtucaia (6000 de morți şi de răniți, peste 30.000 de prizonieri), când armata română 
e zdrobită de către cea germană aliată cu bulgarii, o răvăşeşte pe Regină. Ataşamentul ei față de soldați şi față de 
dramele civililor sporeşte. Se implică şi mai mult în acțiunile de caritate, e zilnic pe drum, se zbate să caute soluții 
prin care să aducă puțină alinare, notează cu religiozitate în jurnal, empatizează cu suferința. Pe măsură ce războiul 
i se dezvăluie cu toate ororile lui, îndârjirea de a i se opune prin actul caritabil creşte în intensitate. Regina nu se 
fereşte să-şi consemneze şi zilele mai puțin fericite, când plânge neputincioasă, când răbufneşte hűbric în fața 
aranjamentelor politice de culise, când sinusoida sentimentelor cunoaşte suişuri, dar şi coborâşuri rapide. Nu-şi 
uită niciun moment familia, are grijă de cei şase copii, nu-şi neglijează rolul de mamă dedicată, se împarte în direcții 
multiple, e regina tuturor, conştientizându-şi rolul mesianic: ,,Toți mă salută cu o bucurie emoționantă, de aceea 
cred că vizitele mele nu sunt inutile. Le aduc flori, dulciuri, țigări.

Cu cei răniți stau ceva mai mult. Nu se plâng mai deloc. Un lucru mă zguduie mai mult decât aş putea spune şi 
îmi aduce lacrimi în ochi: când îi întreb dacă suferă, îmi spun <<Da, sufăr, dar nu contează – fie să ajungi Domnia 
Ta împărăteasa tuturor românilor>>, acesta e refrenul etern, fiecare viață măruntă şi umilă e gata să-şi dea şi ultima 
picătură de sânge, numai să ajung eu <<Împărăteasa tuturor românilor>>. Sunt atâtea visuri nebuneşti pe lume 
– cred că tocmai cele nebuneşti împing omenirea la fapte mărețe.” (I, p.129). Aceeaşi demnitate şi decență în 
suferință o găsim şi la Regină, în jurul căreia orizontul de aşteptare creat este unul imens: ,,[…] când sufăr vreau 
să fiu singură – nu vreau să vorbesc, nu am nimic de spus, nu-mi folosesc forțele pentru altceva decât ca să sufăr 
decent, fără să-i necăjesc pe alții, fără să atrag atenția.“ (I, p.190) Uneori, revolta Reginei Maria în fața neputinței, a 
laşității (pe care o detestă cel mai mult), a lipsei curajului şi a loialității, a lentorii şi a ezitării în a lua decizii ferme la 
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vreme de război, a cantonării în lucrurile mărunte, a trădării sau a ignoranței în fața cauzei comune se consumă la 
modul violent, deschis, public. Cel vizat direct este însuşi regele, Ferdinand I: ,,Aş vrea să fiu eu rege – poate aş fi un 
rege rău, dar n-aş îngădui să se spună minciuni pe seama mea, i-aş obliga pe toți să-şi facă datoria de dimineața până 
seara, cu cuvinte aspre şi fapte şi mai aspre, dacă ar fi nevoie – nu e vremea să ezităm sau să încercăm experiențe, e 
vremea pentru acțiune, acțiune fără ocolişuri, clară, hotărâtă. Orice ezitare şi lipsă de vlagă pun în primejdie țara. […]

Ce poate face o femeie în războiul modern? Nu mai sunt vremurile eroice ale Ioanei d’Arc. O! dar dacă aş fi eu 
la conducere, nu aş sta locului să oftez! Iar dacă m-aş înfuria, ar fi o furie cu scop – i-aş pune în mişcare cu frica. 
Aş culca la pământ toate minciunile, aş... oh! dar ce uşor e să spui ce ai face când nu te va chema nimeni s-o faci! 
Totuşi, lucrurile nu se fac cum ar trebui – aş vrea să nu fie nevoie s-o spun.” (I, p.139) sau ,,Vai, de ce nu sunt eu rege? 
M-aş duce peste tot, aş vedea totul, aş vorbi cu soldații şi aş rămâne printre ei până ar ajunge să mă adore şi ar 
pleca bucuroşi la luptă în numele meu – aş fi o realitate în rândurile lor, nu un nume!” (I, p.164) Câtă determinare, 
câtă dorință aprigă de a face bine, câtă nelinişte şi motivare! Regina Maria nu mai păstrează nimic din naivitatea 
şi din neştiința inocentei de odinioară. Acum e stăpână pe situație, nu-şi mai permite să piardă, trăieşte istoria la 
modul vibrant, o scrie cu litere de aur alături de soldații săi. În spiritul sincerității absolute de care dă dovadă în 
toate acțiunile sale publice şi în interiorul jurnalului, Regina Maria nu ezită să ia atitudine şi împotriva românității 
declasate, a metehnelor pe care le găseşte la poporul său, care, paradoxal, nu o împiedică să-l iubească ca pe un 
dar suprem: ,,Uneori nu-mi pot ține în frâu tristețea şi îngrijorarea la gândul cusururilor mărunte ale poporului meu, 
suportabile în vreme de pace, dar transformate acum într-o adevărată primejdie – mai ales indiscreția.” (I, p.153)

războiul, atunci când se declanşează, nu e doar al bărbaților, al caracterelor pretinse tari. o spune răspicat 
regina Maria, ale cărei opinii despre implicarea activă a femeii în război dinamitează părerile preconcepute 
despre fragilitate, neputință, slăbiciune. Pe timp de pace, dar şi de război, femeile sunt un factor de echilibru, 
având un rol bine definit, stabilizator, mobilizator-motivațional. La fel va fi şi rolul Reginei în conflagrația mondială 
primă, când a contribuit decisiv la făurirea României Mari, punând-o pe harta țărilor importante ale Europei: ,,Ideea 
mea despre rolul femeii în război e că trebuie să țină capul sus întotdeauna şi trebuie să arate cu atât mai mult 
calm şi hotărâre cu cât primejdia e mai mare. Bărbații luptă, îşi jertfesc sângele – femeile trebuie să le arate fețe 
zâmbitoare şi să le spună vorbe de încurajare. Spiritul e totul. O nenorocire întâmpinată cu curaj e pe jumătate 
învinsă, <<viața se teme de cei curajoși>> - aşa să fie!” (I, p.156) 

Privitorilor ca la teatru, celor care stau deoparte, care pretind că războiul nu-i atinge în vreun fel şi căruia i se 
pot sustrage laş, Regina le transmite un mesaj pe cât de ferm, pe atât de bărbătesc: ,,Vai, ce greu e să stai locului 
şi să te mulțumeşti să priveşti! Iar țara mea e în cea mai mare primejdie şi se fac greşeli crude, cumplite, fiindcă nu 
avem conducători, sau fiindcă în vreme de război, ca şi în vreme de pace, nimeni nu vrea să jignească vreun general 
bătrân, de parcă în asemenea clipe ar mai conta sentimentele oamenilor. E în joc soarta țării, viața națiunii noastre! 
Trebuie să ieşim victorioşi, sau vom fi zdrobiți.” (I, p.164) Vorbe cu doza de ironie subtilă inclusă, şfichiuitoare, care 
dor, ustură, mobilizează conştiințe, admirabil discurs de pozitivare. De asemenea cuvinte monumentale e plin 
Jurnalul de război, care, luat şi citit pe îndelete, poate fi valorizat şi din perspectiva actului pedagogic, al recursului 
la morală, al moştenirii lăsate peste secole.

La Regina Maria, optimismul contaminant, puterea uriaşă de muncă se împletesc cu momentele de decepție 
supremă, generate fie de situația defavorabilă a frontului (fapt datorat lipsei de coordonare în teatrele de operațiuni 
şi de vână politică din partea lui Ferdinand I, a urzelilor dinăuntru şi din afara țării, a atitudinii duplicitare a aliaților 
– vezi ruşii - care, la un moment dat, trădează, ne abandonează ca popor), fie de impardonabilele greşeli făcute 
de guvernele care s-au perindat la cârma țării de-a lungul războiului. Ultimele sunt pete negre în istoria României 
care nu ne onorează, nu ne ridică în ochii lumii civilizate, dar care trebuie să fie cunoscute.

Regina Maria dispune de o uluitoare capacitate de a se reinventa, niciodată nu va pune mai presus nevoile 
personale de cele ale țării. Apropierea germanilor de Bucureşti (clipe de derivă, de frământări sufleteşti şi de 
intense mâhniri) aduce în viața ei alte două traume majore: exilul la Iaşi şi moartea mezinului Mircea care se 
îmbolnăveşte de tifos exantematic la vârsta de trei ani. Inima Mariei e sângerândă, sorții potrivnici. Paginile de 
jurnal în care consemnează aceste evenimente dramatice sunt încărcate de melodramatism: Regina suferindă e 
dublată de Mama răstignită. Chiar şi aşa, femeia-înger găseşte resurse să treacă peste nenorociri şi să continue 
lupta. De-acum înainte, rolul caritativ al Reginei sporeşte în intensitate, dovezile sale de umanitate fiind fără număr 
şi fără frontiere. Fiind în rândul oamenilor simpli, ajutând, dedicându-se lor, socotind că niciodată nu a făcut 
destul pentru aceştia, o face să uite de griji. Se consolează în brațele lui Barbu Ştirbei, omul de încredere al regelui 
şi administratorul Domeniilor Coroanei, şi mai târziu (când relația dintre ei apune), în cele ale colonelului Boyle, 
un aventurier curajos, cu o biografie fabuloasă (căutător de aur îmbogățit peste noapte, hidalgo solitar), pentru 
care face o pasiune floamboaiantă demnă de un roman de dragoste şi în care vede SUPRAOMUL şi pe care şi l-ar 
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fi dorit pe tronul României. Călătoreşte extrem de des, cutreieră frontul, spitalele, orfelinatele, cantinele sociale 
şi satele, înființează mereu şi mereu instituții de caritate noi, colaborează intens cu Crucea Roşie, intră în casele 
umile cu daruri, ascultă păsurile omului de rând, contemplă natura încercând să se detaşeze, îşi construieşte mici 
spații protectoare (căsuța de lemn de la Coțofeneşti, planul de a dura o construcție de piatră, într-un decor feeric, 
pe Valea Bicazului, cu un nume predestinat: ,,Fata Morgana”), primeşte diplomați, ofițeri de rang înalt şi oameni cu 
funcții înalte de pretutindeni, dar şi nevoiaşi, e o prezență activă în presa vremii, notează cu regularitate în jurnal, 
devenit cartea ei de căpătâi. În timpul refugiului în Moldova, după periplurile caritabile prin Bucureşti, Sinaia, 
Câmpina, Piteşti şi zona Dobrogei, Regina ia literalmente la pas Iaşiul, Zorleniul, Târgul Neamț, Romanul, Târgu 
Ocna, Bacăul, Bârladul, Moineştiul, Adjudul, Botoşaniul, Ghidigeniul ş.a., cartografiind suferința, cu scopul de a 
vedea, cunoaşte şi a se convinge personal de realitatea din teren, de a interveni direct, nemediat, în relația dintre 
instituția Coroanei şi români: ,,Trebuie să încep din nou. Nu pot să mă închid ca o egoistă în durerea mea.” (I, p.210)

Există în Jurnalul de război adevărate capodopere narative, defulări artistice (a se vedea şi cărțile Țara mea, 
Ilderim, Glasul de pe munte, De ce?) care o recomandă pe Regina Maria (cea care transmite emoții estetice de 
data aceasta) drept un narator strălucit care literaturizează abundent, în ciuda modestiei proverbiale afişate. Sunt 
reflexul omului cult, rafinat, sensibil, bun observator al României pitoreşti care se face una cu sublima natură, fapt 
ce depăşeşte cu mult cadrul şi rigorile jurnalului clasic: ,,Pe drumul de întoarcere am avut deliciul de a admira unul 
dintre cele mai splendide apusuri din câte mi-a fost dat să văd. Cerul parcă etala intenționat toate nuanțele posibile, 
schimbătoare – culori de neînchipuit care se scurgeau una într-alta, zugrăveau norii cu o glorie minunată, scăldând 
câmpurile de pe care s-a strâns recolta într-o lumină arzătoare, până când au început să semene cu nişte pajişti de 
aur; cerul şi câmpiile erau nesfârşite, niciun copac, nicio casă nu întrerupea orgia de culori; a fost un apus lent, care 
se bucura de propria splendoare, care parcă nu voia să pălească, ci clipă de clipă îşi sporea intensitatea, trecând din 
albastru în verde, din verde în cenuşiu şi violet, până când, într-un sfârşit, a izbucnit în flăcări înainte să se stingă, 
treptat, în nuanțe mai cuminți de galben, după care amurgul a câştigat lupta şi a şters culorile de pe cer...” (I, p.181)

Regina nu uită să creioneze în continuare portretele unor oameni care i-au influențat destinul, cu unii legând 
prietenii strânse: George Enescu (poreclit Pinx), Nicolae Iorga, Maruca Cantacuzino, Sybille Chrissoveloni, Eliza 
Brătianu, Eliza Şuțiu, dr.Ellis ş.a.: ,,[…] oamenii MEI trebuie să fie oamenii MEI şi nu ai nimănui altcuiva.” (I, p.303)

De dramatismul Reginei Maria se leagă, pe de-o parte, sabotarea sistematică a actelor sale social-filantropice, 
tăierea ajutorului umanitar promis din străinătate, prezența decorativă a regelui Ferdinand I, pe de alta, învinuirile 
nedrepte (venite chiar dinspre propria mamă) cum că ar fi stat la originea războiului cu Germania şi de a-l fi pus 
într-o situație fără ieşire pe rege (filogerman). Opozanții ei politic speculează intens pe tema aceasta, o atacă fățiş, 
mergând până la a-i cere imperios abdicarea. Nu o va face însă nicicând, preferând să dea lupte crâncene şi pe 
câmpul de bătălie al politicului, demascând trădarea, impostura, cozile de topor. Extrem de dure şi de neplăcute 
sunt întâlnirile cu Brătienii, cu membrii guvernului Averescu, ulterior cu cei din guvernul Marghiloman de care o 
desparte un abis de idei. Din partea unor inşi crezuți de onoare are crunte decepții, de la alții are aşteptări care nu 
se confirmă, iar din alții îşi face modele demne de urmat: ,,[…] eu, una, n-am să renunț până la sfârşit, până ce nu 
murim ori eu, ori țara mea.” (I, p.293)

Situația teribilă a frontului, ofensiva din Est şi cea din Vest, răsturnarea politică din Rusia (țarina dezbinatoare, 
rolul nefast al lui Rasputin, revolta de la Petrograd, evenimente care vor culmina cu decimarea familiei țarului 
Nicolae de către bolşevicii instalați abuziv la putere) o pun pe Regină în situația înfiorătoare de a conştientiza că 
România fusese victima trădărilor multiple, în formă continuată, iar multe dintre sacrificii fuseseră zadarnice. A fi 
monarh în acele vremuri de restrişte e o încercare dură hărăzită doar oamenilor tari, puternici, Regina numărându-se 
printre aceştia.

Jurnalul de război al Reginei Maria este un document extrem de important şi prin prisma detaliilor pe 
care le conține, semn că apropierea acesteia de caietele de însemnări nu s-a făcut accidental, ci programat, cu 
metodă, în scopul de a le face publice. Punerea pe tapet a itinerariilor zilnice, starea vremii, multitudinea actelor 
filantropice, conectarea la ştirile zilnice despre situația frontului, rivalitățile din familia regală, pe toate le notează 
cu o transparență maximă, dând dovadă de responsabilitate. Dacă volumul I (în forma propusă de editor) abundă 
în informații şi conturează parcursul sinuos al Reginei, în care suntem făcuți martori ai incredibilelor întâmplări 
care o au ca protagonistă, volumele al II-lea şi al III-lea se concentrează pe implicarea activă a Reginei în treburile 
războiului, multe dintre acțiunile sale având caracter repetitiv, fapt ce-o apropie şi mai mult de inima poporului 
său. Apar portretizate personaje noi, precum generalul Averescu, politicienii I.C.Brătianu şi Tache Ionescu (cu care 
a avut o relație profesională tensionată), Gheorghe Cantacuzino (o iubire pasageră a Reginei) ş.a. Regele Ferdinand 
I continuă să fie acelaşi om slab incapabil să conducă țara cu o mână de fier, repulsia Reginei în fața slăbiciunilor 
acestuia înregistrează cote înalte, se perpetuează lipsa internă de coeziune şi de unitate politică, situația incertă 
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a frontului trezeşte nelinişti majore. În schimb, se remarcă fiul Carol, conducător de oşti, implicat activ în treburile 
țării alături de mama sa: ,,Sunt dezgustată, dezgustată, atât de scârbită, încât îmi vine să plec! Dar nu am unde să 
mă duc!” (II, p.78), sau ,,[…] totul e o debandadă oribilă în care se ridică la suprafață ce e mai urât în ei, până când 
ajung să-mi doresc să n-am ochi de văzut şi urechi de auzit: sunt scârbită, scârbită, scârbită! Nu m-a descurajat nicio 
înfrângere, nicio nenorocire, niciun dezastru, dar tabloul acesta al turpitudinii oamenilor aflați la conducere m-a 
făcut să-mi pierd nădejdea – CÂND MĂ GÂNDESC CĂ MI-E DAT SĂ-MI CLĂDESC ȚARA CU ASEMENEA OAMENI! O, 
mai degrabă mi-ar veni să renunț la ea şi să plec – departe, oriunde!” (II, p.79), sau ,,Nu pot face nimic! Dar îmi vine 
să mă ascund undeva, nu vreau să văd pe nimeni, nici să aud ce spun oamenii!” (II, p.80) Sunt revolte de maturitate 
ce diferă fundamental de cele din junețe prin aceea că persoana care le cade pradă nu mai este naiva de odinioară, 
nu mai crede în promisiuni deşarte şi nici în glasuri de sirenă. Tot ce aduce deservicii majore țării sau impietează 
asupra onoarei acesteia îi creează o senzație de imposibilitate de ieşire din starea de încercuire, se simte captivă 
în labirint, claustrată, fără putința de a smulge răul de la rădăcină.

Cea mai mare parte din consemnările Reginei Maria are valoare istorică, politică şi sociologică incontestabilă. 
Sub forma unui debuşeu, dar şi parte a Omului care e Regina (care, sub aspectul alcătuirii interioare, nu se deosebeşte 
cu nimic față de omul simplu, înzestrat cu sentimente, trăiri, calități şi defecte, reuşite şi eşecuri), dincolo de tiară şi 
de mantia regală, de protocoale diplomatice, de ştaiful imperial şi de manierele elegante, stau gesturile simple, 
,,domestice”, fondatoare ale Reginei. Ca tot omul din popor, ea citeşte, se luptă cu boala, se spală pe cap, se 
preocupă de propria-i feminitate, scrie versuri, pictează, culege flori şi se bucură de ele, îşi organizează spațiul de 
locuit, preia din atribuțiile unei simple surori de caritate, e la căpătâiul bolnavilor şi muribunzilor, plânge în pumni 
nevăzută de nimeni atunci când atinge culmile disperării, se îngrijorează pentru viitorul copiilor ei, pentru ostaşi, 
prieteni, sărmani şi țară, suferă atroce după mezinul Mircea dispărut prematur, râde, se simte bine în compania 
oamenilor pe  care-i iubeşte, trece prin momente în care ar fi vrut să nu se fi născut vreodată, baletează între victorii 
răsunătoare şi eşecuri lamentabile, altfel spus E VIE, trăieşte intens. Legat de preocupările artistice ale Reginei Maria, 
arta ca formă de expresie, ca reprezentare, ca evaziune din real e antidotul folosit împotriva unei lumi rele, haine, 
ciuntite şi schimonosite de conflagrația mondială. Construindu-şi în subconştient o lume nouă, o lume-artefact, 
mult mai bună şi mai frumoasă decât cea reală în care îi este dat să trăiască, jucându-se simbolic cu imaginația şi cu 
estetismul, Regina redevine, preț de secunde, copila de odinioară, îşi atenuează alunecarea pe spirala amărăciunii. 
Interesant sub acest aspect e felul cum percepe războiul creatorul de frumos, război care induce dezechilibrul, 
dizarmonia, spleen-ul. Toate aceste lucruri apar în jurnal, trădează diferite stări de spirit, o apropie şi mai mult de 
poporul său, o fac şi mai carismatică, mai demnă de a fi iubită.

Tot de simplitate țin gesturile mărunte care o impresionează pe Regina Maria, felul modest în care trăieşte (pe 
perioada refugiului la Iaşi, în cei doi ani de exil, preferă rusticitatea, căldura şi simplitatea cabanei de lemn de la 
Coțofeneşti opulenței şi luxului aristocratic). Nu poartă bijuterii scumpe, nu se îmbracă după reguli şi conveniențe 
(uniforma de soră de caritate şi portul popular îi sunt singurele ținute ,,festive”), mănâncă frugal, de cele mai multe 
ori în grabă, ia din resursele proprii şi le donează săracilor, e foarte atentă la tot ce o înconjoară, împarte decorații, 
călătoreşte cu automobilul personal pe drumurile desfundate ale patriei, e răpusă, pe rând, de răceală, dureri atroce 
de cap şi crize de sciatică, observă, notează, ajută, ia atitudine, se luptă cu propriul corp atunci când acesta nu o 
mai ascultă sau când dă semne de oboseală sau de îmbătrânire.

Bucuria pe care o citeşte în ochii omului simplu pe care reuşeşte să-l consoleze este şi bucuria ei. În tot ceea 
ce face pentru semenii săi îşi pune inima şi sufletul la bătaie: ,,Simt cum se frământă în mine valuri de disperare 
şi grijă, dar sunt cu totul neajutorată, ce pot face altceva decât să-mi îndur soarta fără să las să se vadă cumplita 
disperare care mă macină! Toate sunt prea tragice, prea mari, prea misterioase, prea copleşitoare – ce e o singură 
voință, un singur curaj, o singură durere împotriva imensității a ceea ce se petrece! Nu putem decât să ne pregătim 
în tăcere pentru ceea ce amenință să vină – nu îi putem pune capăt, dar PUTEM spera – şi sper, în ciuda a tot ce 
se întâmplă.” (II, p.101), sau ,,[…] sunt toată o rană enormă, nu suport să mă atingă nimeni, nici măcar cu cuvântul 
sau privirea. Despre unele lucruri nu pot vorbi deloc, despre astfel de lucruri nu trebuie să se vorbească până nu se 
termină într-un fel sau altul – acum trebuie să-mi păstrez calmul, să nu plâng, să nu mă tem, ci doar să mă pregătesc, 
oricum pot, să fac față oricăreia dintre sorțile posibile.” (II, p.103) Uimitoare coexistența în interiorul aceleiaşi femei, 
a luptătoarei înnăscute şi a ființei ajunse la un blocaj, la capătul tuturor resurselor de supraviețuire! 

Unele relatări de pe front ale Reginei Maria au aspectul şi consistența naturalismului pur. E realitatea 
necosmetizată, macră, unde secunda face diferența dintre viață şi moarte, între şansă şi neşansă, între eroism şi 
anonimat, între lumină şi întuneric: ,,Bietul meu rus chipeş a murit! Sărman suflet fără nume, atât de tânăr şi atât de 
departe de casă – am văzut cum se apropia moartea de trupul acela tânăr, l-am simțit cum se răceşte tot mai tare, 
am văzut cum i se afundă ochii în cap şi cum îl înconjoară umbre adânci – o, tare triste lucruri am mai văzut. Unul, 
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care a fost trepanat, şi-a pierdut cu totul uzul vorbirii; e un bărbat cu un chip foarte plăcut şi inteligent, are ochii 
mari şi negri, te priveşte cu o expresie de agonie mută. Ține tot timpul un ciot de creion în mână, dar când încearcă 
să scrie ce are de spus mâna nu-l ascultă, însă ochii imploră şi dă mereu din cap cu un fel de disperare mută. Altul, 
căruia i-a fost spulberată toată fața, m-a implorat să-i spăl ochii, fiindcă erau închişi şi lipiți de tot – i-am spălat mult 
şi a fost straniu şi emoționant să-i întâlnesc privirea când a reuşit în sfârşit să-i deschidă puțin. De peste tot mă 
cheamă -<<Mama regina>>, vreau asta sau cealaltă – iar dacă nu apar tot întreabă de ce nu am venit.” (II, p.157)  

Bolşevizarea Rusiei, cea care până nu demult fusese aliată împotriva duşmanului german care cunoaşte un 
reviriment neaşteptat, e o grea lovitură pentru România. E una din marile trădări ale istoriei căreia țara noastră îi 
cade victimă. Regina, care are strânse legături de rudenie cu familia Țarului, care iubise Rusia în copilărie mai mult 
decât Anglia natală, condamnă vehement haosul din fostul imperiu, crimele odioase comise de Garda Roşie, se 
teme pentru viața surorii sale Ducky (refugiată ulterior în Finlanda), deplânge sacrificiul enorm şi tributul de sânge 
dat de armata română şi de aliați. Binele atât de dorit începe să fie mai îndepărtat ca oricând, neînțelegerile dintre 
partidele politice şi Coroană aruncă România într-o criză fără precedent, ajutoarele pentru front încep să scadă 
până la a fi anulate dramatic, nori negri se adună din nou pe cerul patriei, după ce se crezuse că lumina îşi va face 
loc şi va triumfa. Ca şi când imensa suferință provocată de război nu ar fi fost îndeajuns, seceta şi foametea lovesc 
năprasnic în vara lui 1918, bolile şi epidemiile seceră vieți fără deosebire, diplomații străini acreditați în România 
încep să fie rechemați în țările lor de origine, moralul trupei scade dramatic. Mama Regină îşi vede munca titanică 
şi planurile spulberate, gustul teribil al înfrângerii înlătură orice formă de optimism. Este perioada când virulența 
verbală a Reginei față de trădătorii ruşi e fără precedent, ruşi care pun stăpânire pe tezaurul românesc aflat la 
Moscova odată cu retragerea familiei regale din fața cotropitorului german: ,,Orice ne aşteaptă, trebuie să-i ținem 
piept şi, în primul rând, să le arătăm animalelor de ruşi că micii români atât de disprețuiți nu se tem.” (II, p.284); 
,,Privesc înainte şi mă întristez - sunt atât de puțini cei cărora le pasă cu adevărat de CAUZĂ, iar în toate domneşte 
în asemenea măsură interesul personal, încât te cutremuri şi te apucă slăbiciunea. Încrederea mea în omenire e 
greu, greu încercată.” (II, p.373). 

Anul 1918 debutează sub imperiul nesiguranței. Retrospectiv, cunoscând ce a urmat din cărțile de istorie, 
este poate cel mai bogat în evenimente şi dramatic an (cu răsturnări spectaculoase de situație) pentru Regină, 
popor şi țară. E anul înfrângerii, dar, paradoxal, şi al victoriei, al prăbuşirii frontului din Est şi, odată cu el, al tuturor 
speranțelor de bine, al resurecției încrederii în forțele proprii şi al bătăliilor decisive câştigate pe frontul din Vest, 
dar şi al demonstrațiilor politicianiste de forță (între ele distingându-se momentul de derută totală când aliații par 
să-şi fi luat mâinile de pe noi, anarhia din Rusia care va culmina cu semnarea, de către Lenin şi Troțki, a păcii cu 
Germania, trădarea politicienilor români ,,germanofili”-Virgil Arion, P.P.Carp, Constantin Stere, Lupu Kostaki ş.a.), e 
anul când totul părea definitiv pierdut, dar şi momentul de grație al făuririi României Mari, Visul ei de aur. În plan 
intim, personal, 1918 e anul când Regina trăieşte o intensă poveste de iubire cu colonelul Joe Boyle, cel care o 
va ajuta să treacă peste toate neajunsurile, cel care se află la originea unei vieți tumultuoase şi a multor fapte de 
eroism (,,[…] e unul dintre Nemuritori […]” – II, p.484).  Indubitabil, țara noastră, pe lângă şansa enormă de a fi 
avut-o ca suveran pe Regina Maria, a beneficiat şi de o conjunctură istorică favorabilă. Şi tot istoria va fi aceea care 
îi VA DA DREPTATE REGINEI MARIA, cea care n-a renunțat la luptă, cea care a pus întotdeauna mai presus de orice 
onoarea, adevărul, devotamentul, loialitatea şi iubirea de patrie: ,,Orice, numai o pace dezonorantă – împotriva ei 
protestează tot sufletul meu, fiecare picătură de sânge din mine!” (II, p.374); ,,[…] mă cuprinde o revoltă frenetică 
– NU POT să mă resemnez, nu pot, îmi frânge inima, îmi ucide sufletul, e prea nedrept, prea nedrept.” (II, p.384); 
,,[…] sunt englezoaică, o nație care nu suportă să se dea bătută.” (II, p.388)  

Desele referiri ale Reginei Maria la inimă trădează suferința atroce prin care trece. Şi totuşi, refuză cu îndârjire 
resemnarea, refuză abandonul. Din resurse numai de ea ştiute, reuşeşte să se reîntrupeze din propria-i cenuşă. Cea 
care primează de fiecare dată e CAUZA COMUNĂ, nu oamenii care o reprezintă. Regina Maria se implică activ şi în 
chestiunea umanitară a schimbului de prizonieri de război, îşi vrea cu orice preț soldații acasă, îşi vrea reîntregită 
Armata. Dezavuează şantajul pe care Czerin îl practică la adresa regelui Ferdinand I şi condițiile draconice care i 
se impun acestuia de la Viena. Credința sa în adevăr şi în dreptate e puternic zdruncinată: ,,Eu prefer de departe 
un duşman care-şi arată josnicia pe față decât un duşman care zâmbeşte, dar tot ascunde o mână de fier care 
ne-ar fi strâns de gât după ce am fi acceptat să încercăm să facem pace cu el. Recunosc că poziția noastră e atât 
de tragică, încât pare aproape fantastică – şi totuşi prefer la guerre à outrance, încheiat cu o înfrângere desăvârşită, 
decât tratativele cu nişte creaturi al căror singur vis e să ne arunce în sclavie pentru cel puțin 50 de ani.” (II, p.408)

Cu extrem de rare excepții, găsim în întreg Jurnalul de război al Reginei Maria o punere în oglindă majoră: 
o Regină puternică şi un rege slab. Dacă există ,,vocația” de suveran, atunci, cu siguranță că Regina Maria o are. 
Prin Ferdinand I, România, la fel de paradoxal, a avut o şansă, dar şi o neşansă. Jurnalul, dacă mai era necesar, 
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deconstruieşte un mit: acela al bărbatului-
rege etern victorios: ,,Am început să-i spun 
lui Nando ce simt toți oamenii deştepți, i-am 
spus că îşi vinde prosteşte sufletul, cinstea 
şi, odată cu ele, şi cinstea familiei şi țării lui, 
în mâinile unui om în care nu se încrede cu 
adevărat, că întotdeauna a fost robul omului 
celui mai mare care a ținut puterea în mâini, 
nu fiindcă ar fi un neghiob, ci fiindcă un om 
cu caracterul lui est toujours l’instrument et la 
dupe des plus que lui – vorbe foarte grele, ştiu, 
iar pe el l-au supărat atât de tare, încât dacă ar 
fi fost homme du peuple fără îndoială m-ar fi 
bătut. A urlat la mine, s-a înfuriat peste poate, 
până s-a albit la față ca un mort şi am început 
să mă tem că va avea o criză. I-am ținut piept 
ca o leoaică – am măturat la o parte toate 
convențiile şi am declarat că e dreptul meu 
sfânt să vorbesc, că prin mine vorbesc mii de 
oameni – că sunt glasul fiecărui om care are în 
el simțul drept al onoarei, glasul armatei lui, pe 
care nu a consultat-o, glasul fiecărui mort care 
zace rece în mormânt, după ce şi-a dat viața 
pentru un ideal pe care ei îl târăsc prin noroi 
şi îl îngroapă! Că glasul meu e glasul tuturor 
mamelor care şi-au dat fiii în zadar, al tuturor 
văduvelor rămase în urmă, cu viețile sfărâmate. 
Cu cât mai tare se înfuria el, cu atât mai calmă 
deveneam eu, dar cuvintele îmi erau tot mai 
tăioase.” (II, pp.416-417), sau ,,Eu am declarat că 
adevărul adevărat e că nu avem niciun bărbat 
întreg în țară, cel puțin niciunul care să se afle 

la conducere […], că mi-e ruşine că sunt regina unui neam de laşi!” (II, p.418). La fel de virulentă va fi şi cu prim-
ministrul Averescu, al cărui cabinet va accepta tacit condițiile unei păci umilitoare impuse de germani. Regina îşi 
îndură soarta crudă, dar n-o acceptă: ,,[…] am devenit o masă explozivă de răzvrătire.” (II, p.453)

 Volumul al III-lea din Jurnalul de război al Reginei Maria debutează cu o însemnare din 27 martie/9 aprilie 1918. 
O regăsim pe suverană ajutând țăranii de pe Valea Oituzului şi răniților din spitale să supraviețuiască războiului. E la 
fel de atentă şi de dedicată acțiunilor caritabile. Face un mic pas înapoi din calea politicului abscons, retrăgându-se, 
pentru o perioadă, la casa de la Coțofeneşti, botezată sugestiv ,,Casa celor patru vânturi”, oaza sa de linişte, pe 
care şi-o amenajează simplu, după bunu-i plac. De-acum nu se mai simte singură şi abandonată, colonelul Boyle 
îi este aproape, o protejează şi îi este alături, din energia sa debordantă se adapă. Împreună trăiesc o frumoasă 
poveste de dragoste în vreme de război. De altfel, e partea cea mai impregnată de ,,domestic” din întreg Jurnalul, 
cu final fericit, când Germania va fi în sfârşit învinsă, iar țara noastră îşi va trăi Visul legendar. Din punct de vedere 
politic, profitând de haosul creat în Rusia, Basarabia se declară anexată României, guvernul Averescu e înlocuit cu 
guvernul Marghiloman (cu care Regina va avea aceleaşi diferende politice fundamentale), pentru ca, mai târziu, 
în preajma făuririi României Mari, țara să fie condusă de cabinetul Coandă, aliat Reginei. Transilvania şi Bucovina 
se vor lipi şi ele, rând pe rând, la țara-mamă. Bulgaria va cere pacea, Turcia va capitula. În cele din urmă, Istoria îi 
va da dreptate Reginei-mamă. 

În Raiul de la Coțofeneşti, Regina îşi permite să iasă mult în natură alături de copiii săi, îşi umple casa cu flori, 
descoperă peisaje mirifice, oamenilor umili le trece pragul, se îngrijeşte de orfani, scrie mult, citeşte. Proverbială 
rămâne imaginea cu Maria stând tolănită pe priciul unei colibe amărâte, fumând din aceeaşi țigară cu bătrânele 
satului şi punând țara la cale. Poporul o adulează, îi este devotat trup şi suflet. Îşi vizitează des trupele, împarte mici 
cadouri, ridică moralul. Când e cazul, e la fel de necruțătoare cu tarele ancestrale pe care nu ezită să le sancționeze 
verbal: ,,Cred că cei mai mulți dintre dragii mei români se află încă pe un plan foarte jos în ce priveşte ideile de 
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onoare şi loialitate sau dorința de a nutri asemenea sentimente – cred că o perspectivă mai înaltă încă nu face parte 
din gândurile lor fireşti. Din fire sunt lași în toate privințele. Nu respectă nici pe Dumnezeu, nici rege – țara lor e o 
idee vagă, atâta timp cât situația se poate exploata avantajos pentru afaceri sau interesul personal; dacă situația de 
acum nu le satisface apetitul, s-o schimbăm!” (III, p.52) Cei vizați cu precădere sunt, nimic nou, politicienii corupți 
ai vremii, duşmanii țării, elita intelectuală declasată. Tratatul de Pace de la Bucureşti, semnat, parafat şi ratificat de 
România, e analogat de Regină cu o odioasă crimă, cu vinderea libertății, consimțirea la sclavie pură. Are momente 
când, copleşită de o durere sufletească atroce, se pretează la blesteme, se simte captivă şi neputincioasă, revolta îi 
este surdă: ,,[…] poate că destinul meu e să fiu o regină tragică, învinsă – cu mult mai tragică decât Carmen Sylva, 
cu toată iubirea ei şi cu coroana martiriului pe cap. Nu aveam nicio vocație pentru martiriu, dar Dumnezeu ne-a 
ales anume pe mine şi pe Nando să purtăm o cruce care, uneori, e aproape prea grea ca s-o poată ridica puterea 
omenească!” (III, pp.156-159) Îşi revine rapid grație colonelului Boyle care îi redă necesara stare de echilibru şi 
puterea de a merge înainte.

Suflet de artist fiind, un petic de natură, o furtună dezlănțuită din senin la Coțofeneşti, frumusețea nevinovată 
a florilor, a pădurilor şi a munților înconjurători, grația şi suplețea cailor o impresionează profund, îndemnând-o la 
reverii. Notează în detaliu, scrie adevărate pagini de proză descriptivă cu un talent desăvârşit (Regine încoronate, 
Icoane din timpul resboiului), pozează pentru pictorul oficial de la Curte, se lasă fotografiată. E un om din lume şi de 
lume. Cu țăranul umil şi simplu se identifică, de la el învață filosofia simplă a existenței. Îmbolnăvirea subită a copiilor 
ei şi a colonelului Boyle (atac cerebral în cazul ultimului) o mobilizează exemplar, alerta e maximă. Gripei spaniole 
care loveşte România nu reuşeşte să i se sustragă, pătimeşte la pat, e pe punctul de a ceda lupta. Când îşi revine 
miraculos, continuă să construiască febril, atât punți între oameni, cât şi acțiuni de ajutorare a lor, pune temelii, 
inaugurează spitale, cantine sociale şi orfelinate, intră-n tranşee alături de bravii săi ostaşi, organizează campanii 
de strângeri de fonduri. Nu se plictiseşte nicicând, deşi programul zilnic, aproape repetitiv sub aspectul volumului 
uriaş de muncă, o solicită intens. Îşi duce în continuare războaiele cu delatorii, falsificatorii de istorie, manipulatorii 
de conştiințe şi cu lentoarea cu care Ferdinand I înțelege să cârmuiască o țară aflată în derivă şi într-o criză fără 
precedent, care întârzie şi ezită să se ia în serios ca rege al României: ,,Eu vorbesc cu prea multă energie, prea la 
obiect, el cu prea puțină, prea vag, niciodată nu-i obligă pe cei din jur să se țină de promisiunile sau îndatoririle 
asumate. Nu trage concluziile. Lasă lucrurile să treneze, lasă oamenii şi evenimentele să-l ia prin surprindere – 
uneori merge aşa, dar în vremurile acestea biata țară îşi doreşte un conducător.” (III, p.218) Speranța e în fiul Carol, 
urmaşul la tron, însă acesta îi va furniza o surpriză neplăcută de proporții, aruncând familia regală într-un scandal 
de proporții, fapt ce va da apă la moară contestatarilor monarhiei: relația pasageră avută cu o artistă frivolă, Zizi 
Lambrino (,,[…] o adevărată vagaboandă mică.”- III, p.385), pentru care îşi va abandona îndatoririle princiare, va 
dezerta la Odessa, pătând astfel onoarea militară şi compromițând imaginea familiei. Regina suferă din nou, însă 
are capacitate sporită de anduranță. Ca o mamă responsabilă care face apel la calm şi la rațiune, Regina Maria 
nu-şi va lăsa fiul pradă detractorilor. Între cei doi va exista o scurtă relație de corespondență, emoționantă prin 
gravitatea mesajului transmis. Grație diligențelor făcute de puținii oameni de încredere care i-au mai rămas prin 
preajmă (între ei se distinge colonelul Boyle şi diplomația-i aparte), cu greu reuşeşte să-l înduplece pe încăpățânatul 
fiu să renunțe la aventura sentimentală, să se redreseze şi să ridice anatema de pe Casa Regală. Cele 75 de zile de 
arest într-o mănăstire izolată aplicate acestuia (echivalente cu scoaterea de sub ochiul vigilent al opiniei publice 
avide după scandal), îi vor fi de bun augur adolescentului rebel. E poate singurul caz în care regele intervine ferm 
- fermitate îndelung aşteptată -, fiind pe aceeaşi lungime de undă cu Maria.

Izbăvirea pentru România se consumă în momentul în care situația frontului se schimbă radical. Pe flancul 
vestic, Aliații, ajutați de americani (e notorie susținerea cauzei României de către preşedintele Wilson), repurtează 
victorie după victorie, fapt care va conduce la capitularea Germaniei. Între timp, imperiul austriac se dizolvă, încheie 
un armistițiu cu Italia, Ungaria devine stat național, Rusia puternică de odinioară e iremediabil fărâmițată: ,,Acum 
umblu cât e ziua de lungă, zi de zi, în costumul meu românesc, cu fustă de un roşu aprins, plisată, cămaşă veche, cu 
broderie bogată, şi broboadă groasă şi albă.” (III, P.226) Eroismul colonelului Boyle, reazăm şi suflet-pereche, capătă 
în ochii Reginei dimensiuni legendare, fapt pentru care ultima secțiune a Jurnalului de război abundă în referiri la 
persoana acestuia. Tonul este unul drăgăstos, tandru, al femeii cu adevărat îndrăgostite. În sinceritatea-i frustă, 
Regina nu face un secret din nevoia atroce de a iubi şi a se şti iubită. Vulnerabilitatea, afectivitatea şi sensibilitatea 
țin de natura umană, de firesc. Din punctul acesta de vedere, Jurnalul de război poate fi citit şi ca un emoționant 
roman de dragoste. Nu este uitat nici devotamentul lui Barbu Ştirbei, poate cel mai valoros şi de încredere om 
din suita Reginei.

Jurnalul de război este ilustrarea unui paradox major: simplitatea în complexitate a reginei Maria. Depozitar 
al unor adevăruri de necontestat, al unei istorii care a făcut Istorie, el ne-o restituie pe Regină aşa cum a fost în 
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realitate. Climax-ul Jurnalului de război, punctul său culminant îl constituie actul făuririi României Mari la 1 decembrie 
1918. E aureola care înnobilează definitiv coroana Reginei Maria, giuvaierul său. Înfrângerea definitivă a Germaniei 
nu e un prilej de jubilare pentru Regină care respectă jertfa de sânge a duşmanului: ,,Germania aşa cum era nu 
mai există! Pare incredibil, greu de închipuit, din multe puncte de vedere foarte trist, dar au dat dovadă de un 
comportament atât de bestial, încât e adevărat că meritau să fie pedepsiți; totuşi, nu aş fi vrut ca pedeapsa să le 
fie atât de cumplită, nu-mi place când lucrurile se destramă. Germania nu era putredă, doar arogantă, credea în 
putere, nu în dreptate, şi se considera aleasă ca să pedepsească lumea şi ca să-şi folosească fără scrupule puterea 
superioară pentru a pricinui altor nații suferințe incredibile, nemaiauzite. Dar, cerule, cum a fost pedepsită! E teribil 
– teribil.” (III, p.394) Pentru tot eroismul, abnegația, altruismul şi devotamentul manifestate, Reginei Maria I se va 
conferi decorația ,,Crucea de război” de către Franța prietenă.

,,A venit şi ceasul meu, ştiam că va veni într-o bună zi, dacă nu s-ar fi întâmplat să mor mai înainte; trebuia să 
vină, dar de când ne-au plecat Aliații şi ne-am predat germanilor am trăit în iad.” (III, p.398), constată aceasta la un 
moment dat. Sărbătoarea României Mari o trăieşte la modul exuberant, paroxistic: ,,[…] nu găsesc cuvinte pentru 
tot ce aş vrea să scriu, să notez, să explic. Nu pot spune decât că trăim într-un ritm atât de iute şi în vremuri atât de 
complicate, încât de-abia ne mai fac față mințile şi trupurile, iar un singur stilou nu e nici pe departe de ajuns!” (III, 
p.411); ,,Nici nu-mi vine să cred că va fi, cu adevărat, România Mare! Idealul cu care am pornit acum doi ani şi care, 
nu demult, părea cu totul şi cu totul imposibil.” (III, p.415); ,,Chiar ne întoarcem! Acum doi ani, pe vremea aceasta, 
eram în tren, refugiați, fugeam din capitală către necunoscut, în exil, neştiind care ne va fi soarta. După aproape 
doi ani, suntem în drum spre casă! Pare extraordinar. Câte tragedii, câtă suferință, nenorocire, nădejde, disperare 
am trăit în aceşti doi ani. Pare aproape de necrezut câtă muncă şi câte eforturi am dus la capăt! Dar mai toate au 
fost o muncă binecuvântată, m-au adus foarte aproape de inima poporului meu, m-au adus extrem de aproape 
de mizerie, durere, sărăcie şi nevoie. M-au învățat multe şi, mai ales, au cultivat până în cel mai înalt grad în mine 
dragostea de muncă şi de caritate. Am învățat să nu mă feresc de niciun efort, să fiu gata pentru cele mai grele 
îndatoriri.” (III, p.418) 

Întoarcerea în Bucureşti la finalul Primului Război Mondial, după doi ani de refugiu la Iaşi, este una triumfătoare, 
demnă de un suveran de talie europeană. Regina, îmbrăcată în uniformă militară şi călare pe cal, păşeşte demn 
în Capitală, ca un adevărat Suveran care a repurtat o Victorie deplină. Calea Victoriei îi este la picioare, populația 
în delir. Paginile de Jurnal care descriu mărețul eveniment sunt de-a dreptul tulburătoare. Printr-o nouă ironie a 
sorții, se încheie cercul de basm, acela început cu paradisiaca pruncie. Circularitate romanescă. E un happy ending 
de-a dreptul meritat, aşa cum le stă bine romanelor englezeşti de bună calitate.

În plan sentimental, colonelul Boyle, cel care va reuşi să readucă-n țară, în decembrie 1917, 4 vagoane din 
tezaurul românesc de la Moscova, se va întoarce definitiv în Anglia natală pe un vas militar ce ridică ancora din 
portul Galați. E sfârşitul unei iubiri care va continua dincolo de legendă. De-acum Regina a dobândit nemurirea.

Jurnalul de război al Reginei Maria (în care regăsim copila, mama, sora de caritate, estetul, jurnalistul, liderul, 
prietenul de nădejde, filantropul şi, mai presus de toate, OMUL PROVIDENȚIAL, REGINA) se încheie într-o notă 
profund pacifistă, ,,domestică”, antidot la războiul proaspăt terminat. Însemnările o surprind pe Regină citindu-i 
fiicei sale Ileana din The Story of Naughty Kildeen. Povestea unei mici principese răutăcioase, a cărei autoare şi este. 
Fiica ei tocmai împlinea 10 ani. Moştenirea pe care Regina Maria o lasă în urmă, România Întregită, Dodoloață este, 
într-adevăr, una FABULOASĂ.

*
Unele dintre mesajele Reginei Maria sunt de o strictă actualitate: ,,Românii întotdeauna îşi închipuie că în ultima 

clipă va interveni Dumnezeu, sau soarta, sau norocul ca să-i salveze! Dar mottoul meu e: ajută-te singur şi te va ajuta 
şi Dumnezeu! Tot încerc să-l împărtăşesc şi celorlalți, dar fără prea mare succes.” (I, p.355), sau ,,Din păcate, românii 
mei, în ciuda crizei cumplite prin care trecem, cred în continuare că se vor salva mâncându-se între ei; preferă să 
vorbească mai degrabă decât să facă şi e drept că e mai uşor, mai ales pentru români, care în general se pricep să 
vorbească.” (I, p.364), sau ,,[...] în România omul potrivit la locul potrivit e detestat.” (I, p.367) 

Câți dintre noi binemerităm de la Patrie? E o întrebare care ar trebui să ne preocupe cât mai des, nu numai 
la ceas aniversar. Felul cum ne raportăm la eroii noştri ne caracterizează pe deplin. Datorită lor, suntem. Să luăm 
aminte, aşadar!
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MÂInIle luI DuMneZeu
Preot coSticĂ MoroianU     

Bunătatea părintelui profesor Constantin Galeriu 
era fără măsură, în dăruire de sine în cursul vieții sale.

Fiindu-ne părinte spiritual în timpul anilor de 
studii la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, 
se îngrijea să fim punctuali la orele de rugăciune 
dimineața şi seara, de ordinea şi armonia interioară 
şi exterioară a vieții noastre în relațiile cu semenii şi 
cu Dumnezeu.

După ce se dădea deşteptarea dimineața, după o 
jumătate de oră, părintele spiritual intra în dormitoare 
chemând studenții la rugăciune. Odată s-a apropiat 
de patul unui student care nu se trezise din somn:

-  Domnule student, te rog eu trezeşte-te că o să 
întârzii la ora de rugăciune.

-  Mai dorm puțin, a bâiguit cel învăluit încă în 
somn.

- Te rog eu frumos, scoală-te, a insistat cu 
bunătatea-i caracteristică Părintele.

-  Mai vreau să dorm măcar un minut, a stăruit 
studentul.

- Un minut… a clătinat fruntea meditativ, întristat, 
părintele profesor.

- Ce înseamnă un minut? a întrebat nedumerit 
studentul, dându-i Părintelui posibilitatea să-i țină o 
interesantă şi de folos prelegere despre importanța 
timpului, de a nu risipi nici un minut, nici o secundă 

în îndeplinirea menirii noastre, în lucrarea mântuirii noastre şi a celorlalți oameni.
- Un minut, domnule student, înseamnă nimic pentru unii ca dumneata şi înseamnă totul pentru rostul ființial 

personal, universal şi etern, înseamnă clipa în care te poți mântui sau te poți pierde, înseamnă mult în ordinea 
personală şi universală, înseamnă mult în creație. Ce-ar fi dacă nu un minut, o secundă numai, o rotiță din cosmos, 
o singură stea ar ieşi din ordinea şi rostul ei, ar sta pe loc…  ar intra în haos întregul univers. Un minut, o secundă 
înseamnă mult şi totul în buna rânduială a întregului cosmos. A impregnat Dumnezeu în legile cosmosului în 
întreaga Sa creație, buna rânduială.

Jenat, studentul, impresionat de răbdarea, iubirea şi râvna ce o depunea Părintele în a-l convinge cât de important 
este un minut în univers şi în viața fiecăruia, s-a ridicat din pat începând să se îmbrace milităreşte. Părintele Profesor 
a continuat cu blajinitatea-i dintotdeauna să ne vorbească despre importanța timpului, a fiecărui minut sau secundă, 
cum vom da seamă în fața lui Dumnezeu dacă l-am folosit săvârşind binele sau l-am risipit în deşertul nepăsării. 
Studentul, vădit stânjenit, şi-a cerut iertare. Cunoscând bunătatea Părintelui, era liniştit în sufletul său, ştia că acesta 
nu va raporta mai departe la rectorat neascultarea lui şi deci nu va suferi vreo consecință.

Părintele Galeriu avea darul convingerii. Ne-a convins pe toți cei prezenți asupra esențialului existențial de a fi 
punctuali, de a prețui şi folosi timpul, fiecare minut dat spre lucrarea mântuirii noastre şi a semenilor.

Într-o seară, părintele profesor a intrat în sala de lectură dotată cu jocuri de şah, tenis de masă şi un televizor 
alb-negru cum era pe vremea aceea. Era o seară de sâmbătă şi la televizor se transmirea un documentar din viața 
necuvântătoarelor. Părintele s-a adresat unui coleg, Ionescu Dumitru, astăzi preot în județul Vrancea, un student 
silitor la învățătură, înalt, brunet, cu o voce de bas profund şi de bază a corului stundețesc:

- Domnule student, închide repede televizorul, îți place ce vezi?
- E ceva interesant, răspunde acesta.
- Interesant…  repetă meditativ părintele profesor. Îți plac imaginile acestea?
- Da, un iepure, o vulpe…
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- Aşa, o vulpe…  şi ce face vulpea?
- Se repede asupra iepurelui.
- Şi?
- Îl sfâşie..
- Frumos, îți place violența, domnule student, îți place să vezi vărsare de sânge, cum îl sfâşie pe iepure, sărmanul 

de el…
- Se hrăneşte şi ea…
- Închide, domnule, televizorul. Teolog, şi îți place agresivitatea …
Părintele profesor era de o bunătate rară. Le-a sugerat studenților că nu trebuie să vizioneze violența, vărsarea 

de sânge, agresivitatea, să nu înregistreze mental şi în suflete aspecte brutale ale vieții.
Am rămas în suflet cu imaginea plină de milă şi bunătate a chipului duhovnicesc al părintelui profesor Constantin 

Galeriu, cu o continuă trăire în înălțare sufletească prin smerenia vieții sale. Văzându-l, aveam impresia că printre 
noi se afla un profet desprins din paginile Vechiului Testament.

Peste ani, în cadrul unui interviu acordat la un post de televiziune, am revăzut acelaşi chip al bunătății sufletului 
său, aceeaşi lumină în duh şi pe chip, a Cuvântului, a iubirii sale de oameni şi de Dumnezeu.

- Am înțeles, părinte profesor, că ați îndurat o detenție pe nedrept, fiind nevinovat.
- Aşa este, a răspuns scurt Părintele, plecându-şi fruntea şi privirile în smerenie, dar nu numai eu, au fost destui 

care au suferit din greu…
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- Şi am înțeles că la scurtă vreme a fost adus în aceeaşi celulă cu dumneavoastră şi cel care v-a trimis în detenție.
Profund mişcat, părintele profesor, înlăcrimat, a oftat din adâncul sufletului:
- Sărmanul, aşa este, a fost adus în aceeaşi celulă cu mine, sărmanul de el…
Părintele suferea chiar şi peste ani pentru că omul care îl trimisese la închisoare a fost lipsit la rândul lui de 

libertate, un dar fără de seamă al lui Dumnezeu, oferit omului.
- Şi ați avut puterea de a-l ierta…
- L-am iertat de atunci, sărmanul de el, a răspuns Părintele suspinând din adâncul sufletului.
Părintele răspundea întotdeauna cu bunătata trăirii sale tuturor, chiar şi celor care îi făcuseră rău sau îi doreau răul.
În altă împrejurare, studenții adunați pe palierul etajului la Institutul Teologic, erau în aşteptarea Preasfințitului 

Părinte Episcop Lucian Florea, în vremea aceea ierarh la Locurile sfinte de la Ierusalim. Urma să aibă loc o întrevedere 
între ierarh şi studenți, cu susținerea de către ierarh a unei meditații duhovniceşti.

Studenții, cu cât aşteptarea se prelungea, deveneau tot mai zgomotoşi, mai energici, fugărindu-se unii pe alții. 
Părintele Galeriu era nevoit să intervină în această situație:

- Domnilor studenți, păstrați liniştea, vă rog frumos, vine Preasfințitul Părinte Episcop şi doresc să ne găsească 
în linişte.

Au urmat câteva clipe de tăcere, ca o insulă de linişte, acoperită apoi de freamătul valurilor. Până să vină ierarhul, 
au început din nou să vorbească între ei, ridicând tonalitatea vocilor de la o clipă la alta.

- Vorbiți cu Dumnezeu, domnilor studenți, spuneți o rugăciune în gând, vă este de folos, pe când gălăgia este 
păgubitoare de gânduri şi suflete. Păstrați liniştea sufletelor, armonia gândurilor, stăruia Părintele.

Câteva clipe se făcea linişte, după care efervescența anilor tinereții începea să alerge iar pe coridoare. Bunătatea 
Părintelui ne învăluia şi ne pătrundea sufletele. Ar fi putut să ne sancționeze pentru indisciplină, dar nu dorea să 
sufere nimeni. Chiar verbal nu voia să rănească pe nimeni.

- Mai vorbim şi noi, ieşi în evidență un student.
- Vorbiți cuvinte ce nu sunt în lumina Cuvântului. Altruismul Părintelui, deschiderea sufletească pentru cei aflați 

în suferință rămân în sufletele celor care i-au cunoscut lumina trăirii sale pe pământ.
Eram în holul Institutului Teologic şi o doamnă plângând s-a apropiat de Părintele Galeriu:
- Ce s-a întâmplat, ce durere sufletească aveți? a întrebat-o Părintele.
- Am soțul internat în spital, trebuie să facă operație şi nu cunosc pe nimeni în Bucureşti, i-a răspuns femeia 

îndurerată.
- Doamnă, rugați-vă la Dumnezeu şi la Maica Domnului şi vă vor ajuta, iar eu o să scriu o recomandare către un 

medic unde este internat soțul dumneavoastră şi dânsul va face tot ce îi va sta în putință pentru binele soțului.
Părintele a început să scrie pe o coală de hârtie pe care o avea la dânsul recomandarea către doctor: ,,Domnule 

doctor, vă rog să întâmpinați pe această doamnă copleşită de necaz, cu profesionalismul pe care vi-l ştiu şi cu 
credința statornică în Dumnezeu, pe care o aveți. Să-i veniți în ajutor ca şi cum m-ați ajuta pe  mine. ”

- Dați aceste rânduri domnului doctor la care vă trimit, spuse părintele. Mergeți cu nădejdea în Dumnezeu şi 
va fi bine.

Doamna a plecat întărită sufleteşte, cu nădejdea de bine aprinsă în duh şi în priviri de către Părintele Galeriu, 
cu pacea şi liniştea sufletească de care avea nevoie şi pe care Părintele ştia să le dăruiască din infinita iubire a lui 
Dumnezeu.

Un alt suflet de mamă a venit la Părintele Profesor. Aşa era întotdeauna în preajma dânsului, la Institut, acasă, 
la biserică, unul pleca, altul venea şi pe toți îi încuraja, îi mângâia sufleteşte, îi alina cu o blândețe de negrăit.

- Părinte, am nevoie de un medicament pentru copilul meu şi nu-l găsesc.
- Aşteptați puțin să scriu două rânduri, vă trimit la o doamnă farmacistă şi Dumnezeu vă va întinde mâna Lui 

de ajutor. Aşa este, Dumnezeu întinde mâinile Sale prin cei ce săvârşesc binele, alină şi mângâie întotdeauna prin 
oameni.

,,Doamna farmacistă, vă rog să ajutați această mamă, faceți rost de medicamentul necesar, vă plătesc eu rețeta. 
Mama în suferință pentru copilul ei nu cunoaşte pe nimeni în Bucureşti, nu are bani, iar copilul, prin voia lui 
Dumnezeu, poate fi salvat cu acest medicament. Faceți acest bine ca şi cum mi l-ați face mie”.

Părintele profesor Galeriu rămâne un neuitat călăuzitor oamenilor către Dumnezeu luminând înaintea Lui şi a 
semenilor prin bunătatea, iubirea, mila, credința sa, prin trăirea şi slujirea sa în lumina Cuvântului. Viața dânsului 
este o viață de dăruire de sine, de săvârşire a binelui cu timp şi fără de timp, de slujire a Cuvântului în cuvinte şi 
în fapte bune.
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GÂnDurI Despre cOnstantIn BrÂncuȘI
JiVa FiȚU

S-a născut în Hobiţa, România, în 19 februarie 1876. Tatăl, 
Nicolae Brâncuşi, a trăit între 1833 şi 1885. Mama, Maria 
Brâncuşi, născută Deaconescu, a trăit între 1851 şi 1919. 
După părerea mea, făcând o alăturare între numele de familie 
al tatălui, Brâncuşi, din Gorj, cu câteva cuvinte dacice, putem 
să observăm o relaţie de apropiere între ele, fapt din care 
putem deduce perenitatea şi continuitatea vieţuitorilor pe 
aceste meleaguri. Considerând important faptul că atunci 
când o populaţie are perenitate, în urma luptei prin muncă 
pentru creşterea calităţii vieţii, dobândeşte experienţă, 
prelungită în tradiţie care se ridică prin simplificare şi stilizare 
la nivel de artă, conducând spre apariţia unei culturi. În cazul 
nostru, Cultura lemnului şi Cultura pietrei. Vreau să caut şi îmi 
doresc să descopăr sursa de cunoaştere şi inspiraţie, şcoala 
şi izvorul de unde s-a alimentat marele sculptor.

Referitor la numele de familie al mamei, Deaconescu, 
considerând că în trecut, odată cu procesul de luare în 
evidenţă nominală a întregii populaţii, în teritoriul respectiv, 
de foarte multe ori profesia avută de unul dintre membrii 
familiei (ex: fierar, sărar, Popă, Deacon, lemnar, lingurar, 

etc.) sugera alegerea numelui atribuit. Deaconescu pare să provină de la Deacon/Diacon, care constituie o slujire 
bisericească. Acest fapt presupune că Maria, mama lui Constantin Brâncuşi, provenită dintr-o familie creştină, cu 
importantă tradiţie religioasă, s-a ocupat atent de educaţia creştinească a celor şase copii, dintre care cel mai mic 
era Constantin Brâncuşi. Am insistat asupra acestui aspect, pentru a cunoaşte viaţa omului, din copilărie, a celui care 
va purta credinţa creştinească cu sine toată viaţa şi o va revărsa în creaţiile sale mai mult sau mai puțin expresivă 
(gânditorii la cazuri controversate, îi rog să nu devieze!)

Va purta credinţa creştinească până la sfărşitul anilor de viaţă, departe de pământul iubit al ţării sale, acolo în 
Paris, unde când a simţit că-i vine sfârşitul, a chemat un preot al bisericii ortodoxe pentru spovedanie şi împărtăşire. 
A venit preotul Teofil. Apoi, a făcut mărturisire, preotului Teofil, că moare ,,cu inima tristă pentru că nu mă pot 
întoarce în ţara mea”. Ţara în care s-a născut şi în a cărei limbă a-nvăţat să vorbească. Ţara de la care a primit toată seva 
începuturilor. Dar şi ţara căreia la rândul lui, i-a oferit identitate prin încadrarea valorii creaţiei sale în universalitate. 
Ansamblul monumental de la Târgu Jiu, este un dar de la Constantin Brâncuşi pentru ţara sa. 

Nu a vrut să fie plătit pentru aceasta. 
După mărturia doctorului Traian Stoicoiu, decedat in 1999, fiul lui Matei Stoicoiu, fost coleg de şcoală primară cu 

Constantin Brâncuşi, adevăratele denumiri ale lucrărilor au fost: 1) Coloana sacrificiului infinit; 2) Masa apostolilor 
neamului; 3) Monumentul întregirii neamului (sau Poarta întregirii neamului, după altă evocare). 

În 16 martie 1957, la ora două dimineaţa, Constantin Brâncuşi se stinge din viaţă. La 19 martie 1957, este 
înmormântat în cimitirul Montparnasse din Paris.

Cei rămaşi, avem datoria să-i cinstim memoria. În 19 februarie 2018, s-au împlinit 142 de ani de la naşterea lui 
Constantin Brâncuşi, iar în 16 martie 2018, s-au împlinit 61 de ani de la stingerea din viaţă a acestuia.

În 1937, sculptorul Henry Moore, a afirmat: ,,Brâncuşi a fost acela care a dat epocii noastre conştiinţa formei pure”.
Încerc cu modestie să afirm că divinitatea şi credinţa sunt prezente în lucrările brâncuşiene, prin spaţiul deschis spre 

verticalitate, spaţiu sacru, aparţinând Înălţărilor. Atât Păsările Măiastre cât şi Coloana Nesfârşitului, sunt reprezentative.
Un om care a pregătit faptic atelierul pentru donaţie: scoate lucrurile inutile, păstrează lucrările finite, cele 

neterminate rămân puse în locul şi poziţia surprinsă de etapa procesului tehnologic care le-a surprins la momentul 
respectiv al creaţiei, face curăţenie, ordine, vrea să prezinte locul astfel încât vizitatorul, din prima impresie să simtă 
că a intrat într-un spaţiu unde a trăit, gândit şi muncit un om credincios, ordonat şi harnic, care a meditat asupra 
vieţii şi operei create.

Doar un om care are conştiinţa împăcării de sine şi credinţă în Dumnezeu, se poartă astfel.
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MOnuMentul unIrII naȚIOnale DIn HODOnI 
- Banat 

ing. PetrU iSac

Banatul istoric, provincie distinctă, cu un pronunțat specific multietnic şi multicultural, a cuprins perimetrul 
delimitat de râurile Mureş, Tisa, Dunăre şi lanțul Munților Carpați.

La sfârşitul Primului Război Mondial, mai precis în luna octombrie, pe fondul dezmembrării Imperiului Austro-
Ungar din care Banatul făcea parte, este ocupat de trupele sârbeşti. În urma unor neînțelegeri iscate între forțele 
de ocupație şi populația autohtonă, în luna noiembrie a aceluiaşi an, intervin trupele franceze pentru a aplana 
situația conflictuală.

Cu toate acestea, în urma convocării Marii Adunări de la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, cu toată opoziția trupelor 
sârbeşti, importanți oameni politici şi delegați din toată provincia reuşesc să ajungă la Alba Iulia pentru a consfinți 
năzuința de unire cu țara mamă.

Printre cei 100.000 de participanți s-a numărat şi preotul paroh din Hodoni, Pavel Tismonariu.
Câteva date personale asupra acestuia cred că se impun:
S-a născut la 13 octombrie 1881 la Oravița. Absolvent al Academiei Teologice din Sibiu, este ales preot paroh 

în Hodoni unde a păstorit 45 de ani, în perioada 1917-1962.
Vrednicul de pomenire preot s-a implicat cu multă ardoare şi pricepere, în primul rând, în săvârşirea ritualurilor 

liturgice, a obiceiurilor locale, dar şi în viața culturală şi administrativă a comunității. Şi-a adus aportul la edificarea 
unor importante edificii, cum ar fi casa națională „Octavian Goga”, aducerea în țară a osemintelor marelui patriot 
Vichentie Babeş, precum şi ridicarea unui bust în memoria acestuia, monumentul eroilor din Primul Război Mondial, 
o şcoală nouă şi, nu în cele din urmă, la ridicarea unui monument în memoria Unirii Naționale.

Semnificative şi fără a necesita comentarii suplimentare sunt cuvintele dăltuite în marmoră albă, pe cele patru 
laturi ale monumentului.

VeSt: „Ca semn de mulțumire Atotputernicului Dumnezeu pentru Unirea Națională 18 niv./1 dec. 1918 sub 
domnia binecredinciosului nostru Rege Ferdinand”

nord: „Țară Mamă dulce, copiii mei!
Ferice care moare luptând în sânul ei!
Din țărâna lui vor creşte odoare vitejeşti
Stejari de lemn de arce, de ghioage româneşti!”
SUd: „Buna înțelegere
Este puterea neînfrântă
Cel ce crede în Dumnezeu,
Nu este singur niciodată.”
eSt: „Această Cruce s-a ridicat 
Din veniturile sesiei reduse
La stăruința preotului local Pavel Tismonariu
Şi-a Comitetului Parohial
Moise Paica – preşedinte
Pascu Paica – epitrop
Hodoni 14 sep. 1921”.
Precizări: în 1948, inscripția de pe latura de vest: „Sub domnia binecredinciosului nostru Rege Ferdinand”, la 

cererea autorităților vremii, s-a încercat a fi îndepărtată, aceasta făcându-se cu gips şi vopsea albă, dar a dăinuit 
în timp.

Citatul de pe latura nordică face parte din „Oda statuiei lui Mihai Viteazu” de Vasile Alecsandri.
Din neatenția unui şofer, în anul 1979, monumentul a fost dărâmat, iar la refacere nu a fost respectată forma 

inițială a postamentului, crucea din vârf nemaifiind recuperabilă.
Prin reforma agrară din 1921 s-a limitat „Sesia” (averea bisericii) la 34 iugăre cadastrale.
Administrația română din Banatul împărțit de Conferința de Pace de la Paris (Trianon), fără a fi consultată 

populația, se instalează, în iulie-august 1919, în Banatul ce a fost repartizat României.
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actualItatea BIserIcească

Praznicul Sfântului iosif cel nou de la Partoş
În prezența 

Înalt-preasfințitului 
Părinte Ioan, 
Arhiepiscopul Timi-
şoarei şi Mitropolitul 
Banatului, programul 
slujbelor dedicate 
celui de-ai doilea 
hram al catedralei 
mitropolitane a 
debutat cu slujba 
Vecerniei unită cu Litia, 
oficiată de Preasfinţitul 
Părinte Paisie 
Lugojanul, Episcop- 
vicar al Arhiepiscopiei 
Timişoarei, înconjurat 
de un sobor de preoți 
şi diaconi, în seara zilei 
de 14 septembrie.

Înainte de a porni în 
procesiune cu Sfintele 
Moaşte ale Sfântului 

Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură, în care a prezentat viața 
ocrotitorului Banatului şi a evidențiat trăsăturile admirabile ale Sfântului, care prin râvna sa s-a suit la înălțimile 
cunoaşterii lui Dumnezeu, a devenit ispravnic al tainelor Lui şi bărbatul doririlor Duhului, şi care cu minunile pe 
care le-a săvârşit a luminat pământul Banatului.

Procesiunea s-a desfăşurat pe traseul Bulevardul 16 Decembrie 1989 – Splaiul Tudor Vladimirescu – Bulevardul Mihai 
Viteazu – Bulevardul 
Regele Ferdinand. La 
înconjurarea catedralei 
mitropolitane au luat 
parte mii de credincioşi, 
mulți tineri şi enoriaşi 
de la parohiile din urbea 
de pe Bega, care cu 
lumânări în mână s-au 
rugat Sfântului pentru 
ajutor şi luminarea 
întru cele duhovniceşti.

După procesiune, 
racla cu Sfintele 
Moaşte a fost deschisă 
şi aşezată   pe soleea 
din faţa Sfântului Altar, 
astfel încât credincioşii 
să aibă posibilitatea să 
se închine  la cinstitele 
moaşte ale Sfântului 
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Iosif cel Nou de la Partoş. 
Preoții şi credincioşii 
prezenți s-au închinat 
Sfântului Iosif, apoi 
programul a continuat cu 
slujba Utreniei şi a Sfintei 
Liturghii.

Sfintele moaşte au 
rămas spre închinare şi 
cinstire până duminică, 
16 septembrie, când, 
după Slujba Acatistului 
Sfântului Ierarh Iosif cel 
Nou de la Partoş, acestea 
au fost reaşezate în locul 
obişnuit de închinare, 
din dreapta pronaosului 
catedralei. 

Sfânta Liturghie 
arhierească din însăşi ziua praznicului a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei 
şi Mitropolitul Banatului, alături de Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfințitul Părinte 
Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Preasfințitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Aradului. De asemenea, din soborul slujitor au făcut parte clerici de la Centrul eparhial, protopopi, 
strareți şi ieromonahi de la mănăstirile din Patriarhia Română şi 4 clerici din Patriarhia Alexandriei şi a Întregii Africi.

În cadrul evenimentului au fost prezente oficialități locale şi județene, reprezentanți ai mediului academic şi 
universitar timişorean, invitați, precum şi numeroşi credincioşi din mitropolie. De asemenea, au mai fost prezenți 
şi 17 tineri din Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, Malawi şi Congo, ce aparțin de Patriarhia Alexandriei 
şi a Întregii Africi, care anul acesta, la invitația Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului au 
participat la Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi de la Sibiu. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala „Nectarie 
Protopsaltul“ din Bucureşti. 
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târnosire de biserică la lugoj
Seria eveni-

mentelor închinate 
Sfântului Ierarh Iosif 
cel Nou de la Partoş, 
ocrotitorul spiritual al 
Banatului, a continuat, 
în Duminica după 
Înălțarea Sfintei Cruci, 
16 septembrie, prin 
săvârşirea slujbei de 
târnosire a bisericii 
noului lăcaş de cult 
cu hramul „Sfântul 
Apostol Andrei şi 
Sfântul Ierarh Iosif 
cel Nou” din Parohia 
Lugoj VI-Dealul 
Viilor. Ceremonialul 
religios a fost oficiat 
de Înaltpreasfințitul 

Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, înconjurat de un sobor de preoți, din care au făcut 
parte părintele protopop Ioan Cerbu, Protopopiatul Lugoj, părintele secretar Marius Sfercoci, părintele paroh Ioan 
Traian Birăescu şi alți clerici din Lugoj şi împrejurimi.

Potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe Române, toți credincioşii prezenți au avut prilejul de a intra în Sfântul Altar, 
închinându-se înaintea Sfintei Mese, locul unde se aduce Sfânta Jertfă cea fără de sânge a Noului Legământ. La 
acest moment deosebit din viața comunității parohiale, alături de numărul mare de credincioşi, au fost prezenți 
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şi reprezentanți ai autorităților locale şi județene, precum şi monahi de la Mănăstirea Luncanii de Sus din cadrul 
eparhiei.

După oficierea slujbei de târnosire, Chiriarhul eparhiei, împreună cu preoții slujitori, a săvârşit Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie, în cadrul căreia au fost pomeniți ctitorii şi toți cei care au contribuit, într-un fel sau 
altul, la edificarea şi înfrumusețarea lăcaşului de cult. După rugăciunea amvonului, Părintele Mitropolit Ioan, în 
conformitate cu art. 144, alin. 2 din Statutul pentru Organizarea şi Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, şi, în 
semn de deosebită prețuire şi părintească dragoste pentru rodnica activitate pastoral-misionară şi administrativ-
gospodărească pusă în slujba Bisericii lui Hristos şi a bunului obştesc, dar şi pentru osârdia deosebită dovedită 
prin construirea unei noi biserici parohiale, pictarea şi înzestrarea ei cu odoarele şi mobilierul bisericesc, a acordat 
părintelui paroh Ioan Traian Birăescu distincția de iconom-stavrofor.

După otpustul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Mitropoliei Banatului a vorbit, în cuvântul de învățătură, despre 
sensul duhovnicesc al asumării Crucii lui Hristos, care dă valoare vieții umane.

examene pentru obținerea gradelor în cler
La Centrul Eparhial 

din Timişoara  a avut 
loc joi,  20 septem-brie, 
în prezența Înaltprea-
sfințitului Părinte Ioan, 
Mitropolitul Banatului, 
şi a cadrelor didactice 
de la Facultățile de 
Teologie din Timişoara, 
Arad şi Caransebeş, 
examenul pentru obţi-
nerea definitivatului şi 
a gradului II în preoţie. 
La acesta au participat 
34 de clerici din cele 
trei eparhii sufragane 
Mitropoliei Banatului.

Examenul pentru 
obținerea gradelor 
profesionale în cler 
a fost precedat de o 
serie cursuri, ţinute în 
perioada 30 august – 6 

septembrie, de către cadrele didactice universitare de la toate cele trei Facultăţi de Teologie din Banat. Pentru 
obţinerea gradului definitiv, examenul a constat din două probe scrise la disciplinele teologice inter-disciplinare şi 
pastoral-misionare şi o probă orală din predică sau cateheză, liturgică şi administraţie parohială, iar pentru obținerea 
gradul II, examenul a constat în două probe scrise la disciplinele teologice inter-disciplinare şi pastoral-misionare.

„Preoții care s-au prezentat la examenul pentru obținerea gradelor profesionale, definitiv şi gradul II, au fost 
receptivi la mesajele care s-au transmis la cursurile pregătitoare, fiind foarte antrenați în toate dezbaterile şi chiar au 
semnalat diverse probleme pastoral-misionare cu care se confruntă la nivelul parohiilor lor. În general am constatat 
că aceştia sunt implicați în lucrarea duhovnicească şi pastorală, fiind dornici să-şi îmbunătățească strategiile pastoral-
misionare. Considerăm că nivelul de pregătire al acestui examen a fost unul mulțumitor, preoții dând dovadă de 
multă rigoare în prezentarea informațiilor pe care le-au dobândit. Aceste cursuri sunt foarte importante, pentru că 
realitățile pastoral-misionare sunt mereu altele şi noi trebuie să-i sprijinim şi să-i ajutăm pe preoții noştri în a găsi 
răspunsuri viabile la situațiile cu care se confruntă, acesta fiind şi dezideratul acestor examene”, a spus părintele  
prof. Lucian Farcaşiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.
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deschiderea anului universitar la Universitatea de Vest

Luni, 24 septembrie, în Aula Magna Ioan Curea a Universității de Vest din Timişoara, a avut loc festivitatea de 
deschidere a anului universitar 2018-2019, la care au participat studenți şi cadre didactice de la cele 11 facultăţi 
din cadrul instituţiei, precum şi reprezentanți ai autorităților centrale şi locale.

Festivitatea a debutat cu intonarea Imnului de Stat al României de către Corul Facultății de Muzică din Timişoara 
şi de către cei prezenți; apoi Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timi-şoarei şi Mitropolitul Banatului, a 
fost invitat să adreseze un cuvânt oficialităților prezente, cadrelor didactice universitare şi studenților Universității 
de Vest, mai ales celor care, cu emoții în suflet, au păşit pentru prima dată în această prestigioasă instituție de 
învățământ superior din oraşul nostru.

Ierarhul a subliniat că „Hristos are o şcoală de Teologie în această Universitate” şi i-a îndemnat pe toți studenții 
să se pregătească cu seriozitate şi temeinicie pentru a dobândi noi cunoştințe necesare în profesia pe care doresc 
să o practice în viitor.

Au fost rostite alocuțiuni specifice acestui moment de către prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul Universității 
de Vest, prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae Robu, primarul Municipiului Timişoara şi Adrian Negoiță, vicepreşedinte al 
Consiliului Județean Timiş.

În fața celor prezenți a avut loc un moment inedit prezentat de un grup de cercetători din domeniul ciberneticii, 
care a făcut o demonstrație a ceea ce este posibil să execute robotul Pepper, un dispozitiv cu inteligență artifcială 
programat pentru dialog cu ființa umană. După mesajul preşedintelui OSUT a urmat o nouă demonstrație de 
tehnică, de această dată a fost prezentat un robot industrial capabil să depoziteze obiecte, proiect realizat de un 
grup de liceeni din Hunedoara, echipă câştigătoare a Olimpiadei Internaționale de Robotică 2018. Un moment 
aparte l-a constituit felicitarea studenților olimpici ai Universității de Vest.

Evenimentul s-a încheiat printr-un recital artistic intitulat „Artă şi tinerețe”, susținut de studenții Facultății de 
Muzică şi Teatru, care au intonat şi Imnul Universității de Vest din Timişoara.

Hramul Școlii ,,Sfântul ierarh antim ivireanul” din timişoara
În ziua de 27 septembrie, când Biserica Ortodoxă Română îl sărbătoreşte pe Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, 

considerat cel mai de seamă mitropolit al Țării Româneşti, elevii Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” 
din Timişoara şi-au cinstit, prin participarea la Sfânta Liturghie, ocrotitorul spiritual. Sfânta slujbă a fost săvârşită 
de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, înconjurat de un sobor de 



31Învierea

preoți. La final, Preasfinția Sa a 
binecuvântat elevii şi cadrele 
didactice, rugându-l pe Sfântul 
Ierarh Antim Ivireanul să 
ocrotească această unitate 
de învățământ. Programul 
sărbătorii a continuat pentru 
elevii şcolii (clasele primare) cu 
ateliere de lucru: pictură, mozaic, 
vizionare documentar, scriere 
caligrafică, cântări şi povestiri 
tematice. De asemenea, clasele 
de gimnaziu au vizionat un 
documentar despre viața 
Sfântului Antim şi influența 
acestuia asupra dezvoltării 
limbii române literare.

Din această toamnă, 
Şcoala Gimnazială „Sfântul 
Antim Ivireanul”, prima şcoală 
ortodoxă privată din județul 
Timiş, acreditată de Ministerul Educației şi înființată după normele Ministerului Educației Naționale şi Programele 
Şcolare Naționale în vigoare, a devenit Liceul Teologic Ortodox (de stat) „Sfântul Antim Ivireanul”. Misiunea acesteia 
este de a creşte generațiile viitoare de tineri cu o educație temeinică, fundamentată pe valori creştin ortodoxe, 
puternici şi dornici să înfăptuiască binele în propria familie, la locul de muncă şi în comunitate.

Pomenirea Mitropolitului nicolae corneanu, la catedrală
În Duminica a 19-a după Rusalii, mii de 

credincioşi bănățeni au venit la Catedrala 
Mitropolitană din Timişoara, pentru a participa 
la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, oficiată 
de un sobor de preoți şi diaconi. Cuvântul de 
învățătură a fost rostit de către părintele Dumitru 
Vana, care a tâlcuit Evanghelia duminicală, redată 
de Sfântul Evanghelist Luca. De asemenea, a 
fost elogiată şi personalitatea vrednicului de 
pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu, care a 
păstorit Mitropolia Banatului vreme de 52 de ani.

După rugăciunea Amvonului, soborul slujitor 
a oficiat Slujba Parastasului pentru  ierarhului 
bănățean,  la împlinirea a patru ani de la trecerea 
sa la cele veşnice. La slujba de pomenire au luat 
parte numeroşi credincioşi timişoreni, apropiaţi 
ai fostului mitropolit, oameni de cultură şi 
profesori. După Slujba Parastasului, la ieşirea 
din catedrală, toţi credincioşii prezenţi au primit 
pachete cu prinoase, întru pomenirea iubitului 
lor părinte duhovnicesc. De asemenea, toţi cei 
care l-au cunoscut, l-au preţuit şi l-au iubit au avut 
prilejul să înalțe o rugăciune la cripta ierarhilor 
de la subsolul catedralei, locul de veşnică odihnă 
a întâistătătorilor Mitropoliei Banatului.
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Prezență arhierească la parohia timişoara iosefin
În Duminica a 14-a 

după Rusalii, credincioşii 
Parohiei Timişoara-
Iosefin s-au bucurat de 
prezența în mijlocul lor 
a Chiriarhului eparhiei, 
Î n a l t p re a s f i n ț i t u l u i 
Părinte Ioan. Acesta a 
participat, în biserica cu 
hramul „Naşterea Maicii 
Domnului”, la Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie 
oficiată de părintele 
paroh Ionel Popescu, 
împreună cu slujitorii 
parohiei.

În biserica parohială 
Părintele Mitropolit Ioan 
a oferit burse de merit 
unor elevi şi studenți, care provin din familii cu probleme materiale şi familii monoparentale, pe care Fundația 
„Preot Ioan Olariu“ îi susține financiar, pentru a nu abandona şcoala şi pentru a-şi putea finaliza studiile superioare.

Bursele sunt oferite elevilor şi studenților pe parcursul întregului an şcolar şi universitar; pe lângă aceasta, 
tot fundația le oferă alimente, rechizite şcolare, iar în perioada de vacanță, pe unii dintre ei îi finanțează pentru a 
participa la taberele şcolare.

Părintele Mitropolit Ioan a apreciat această acțiune a Fundației parohiale „Preot Ioan Olariu“ şi a oferit elevilor 
şi stundeților bursieri cărți folositoare de suflet; au fost oferite cărțile Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, „Pe cărarea 
raiului“ şi „Înviatul din Nazareth“.  

evenimente bisericeşti la Sfânta Mănăstire a Partoşului
În zorii zilei praznicului Naşterii Maicii Domnului, cu binecuvântarea Înalt-preasfințitului Părinte Mitropolit Ioan, 

peste 100 de credincioşi au purces într-un pelerinaj pedestru, pe urmele Sfântului Iosif, Mitropolitul Timişoarei, 
ca expresie a evlaviei față de ocrotitorul spiritual al Banatului, al cărui praznic se apropie, dar şi ca expresie a 
comuniunii în duh de rugăciune.

Punctul de pornire a fost Mănăstirea Timişeni-Şag, unde toți pelerinii au participat la dumnezeiasca Liturghie, 
săvârşită de părintele Varlaam Almăjanu, starețul Mănăstirii Partoş. Traseul a fost parcurs de către credincioşi în 
duh de rugăciune şi cântare liturgică. Au fost traversate localitățile Şag, Parța, Petroman, Ciacova, Ghilad, Ofsenița 

şi Banloc, pentru ca, 
în prag de seară, să 
se ajungă la Partoş, 
unde, chiar la intrarea 
în satul ce înconjoară 
Mănăstirea, pelerinii 
au fost întâmpinați 
de un număr mare 
de localnici şi oaspeți 
care le-au oferit pâine 
si sare. S-a format o 
unică şi impresionantă 
procesiune care a 
travesat în bătaia 
clopotelor localitatea 
şi a înconjurat bisericile 
Mănăstirii. Numărul 
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final al participanților a ajuns la 200. În biserica mare a fost săvârşit un Te-Deum, după care întreaga asistență a 
luat parte la o agapă pregătită de ostenitoarele cantinei „Dar din dar” a Mănăstirii.

Pelerinajul pe jos, care a cunoscut anul acesta o semnificativă amploare, a deschis zilele hramului mănăstiresc 
prilejuit de sărbătorile „Înălțarea Sfintei Cruci” şi „Sf. Ierarh Iosif cel Nou” (14 şi 15 septembrie). Pelerinajul a avut 
şi are o relevanță deosebită, datorită faptului că este o icoană a nevoinței şi a ostenelii duhovniceşti, prin care 
omul se apropie de Dumnezeu. Efortul pelerinilor este un simbol al dorului omului după Dumnezeu, al alergării 
năvalnice a omului către Dumnezeu Cel viu, pe care-L caută să-L întâlnească şi să se unească în iubire. În chip 
particular, pelerinajul acesta reiterează, în mod tainic şi duhovnicesc, retragerea Sfântului Iosif, în 1653, din scaunul 
mitropolitan al Timişoarei la Mănăstirea Partoş, un loc pe care sfântul şi l-a ales încă din timpul vieții sale, pentru 
a fi arena duhovnicească din ultima sa etapă a alergării vieții pământeşti.

*
Cu prilejul sărbătorilor 

Înălţării Sfintei Cruci şi Sfântul 
Ierarh Iosif cel Nou, ocrotitorul 
Banatului, Mănăstirea Partoş a 
îmbrăcat haine de sărbătoare, 
deschizându-şi larg porțile 
pentru sutele de pelerini veniți 
din întreg cuprinsul Banatului, 
dar şi din alte părţi ale ţării. 
Programul liturgic a debutat în 
seara zilei de joi, 13 septembrie, 
când a fost săvârşită, la altarul 
de vară din incinta mănăstirii, 
Taina Sfântului Maslu de către 
un sobor de preoți.

Rânduielile sfinte au 
continuat în istorica vatră a Țării Banatului cu slujba Vecerniei, unită cu Litia, care a fost oficiată de Întâistătătorul 
Mitropoliei Banatului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan. La finalul acesteia, Părintele Mitropolit a rostit un cuvânt de 
învățătură, în cadrul căruia a vorbit despre chemarea lui Avraam de a-şi jertfi unicul fiu, ca anticipare şi prefigurare 
a jertfei de pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. La final, ieromonahul Varlaam Almăjanu, starețul mănăstirii, a 
mulțumit Părintelui Mitropolit Ioan pentru permanenta purtare de grijă şi pentru bucuria adusă credincioşilor şi 
pelerinilor prezenți la hram. Programul liturgic a continuat, în liniştea nopții, cu slujba Utreniei şi a Dumnezeieştii 
Liturghii, iar în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci au fost oficiate slujba Aghiazmei Mici, Acatistul Sfintei Cruci 
şi Sfânta Liturghie.

*
Încă din ajunul sărbătorii 

Sfântului Ierarh Iosif cel Nou 
de la Partoş, numeroşi pelerini 
au venit la Partoş pentru slujba 
privegherii săvârşită în biserica 
mare a Mănăstirii. În ziua propriu 
zisă a praznicului, după citirea 
acatistului Sfântului, a fost săvărşită 
Dumnezeieasca liturghie de către 
un sobor de preoţi condus de 
către starețul Mănăstirii, ierom. 
Varlaam Almăjanu. Din partea 
Centrului Eparhial a participat pr. 
dr. Marius Florescu, care a şi ținut 
un frumos cuvânt de învățătură. 
După otpustul Sfintei Liturghii, 
în bătaia clopotelor Mănăstirii şi 
acordurile fanfarei ,,Pro Amicitia”, 
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clericii prezenți şi mulțimea credincioşilor au purtat într-o emoţionantă procesiune icoana Sfântului Iosif şi mica 
raclă cu fragmente din moaştele sale în jurul Mănăstirii şi pe străzile satului. Procesiunea s-a încheiat la altarul de 
vară unde a avut loc şi un moment artistic deosebit închinat Centenarului Marii Uniri, moment susţinut de către 
cunoscuta artistă Felicia Costa şi Fanfara ,,Pro Amiciţia”. Toţi cei care au dorit, au luat parte la final la agapa oferită 
în Sala Cristiana a Centrului cultural şi educațional al Mănăstirii. Toate acestea au fost momente deosebite, care cu 
siguranță au zidit în inimi credință, dragoste şi bucurie.

deschiderea anului şcolar în eparhia noastră
Luni 10 septembrie, 

cu prilejul deschiderii 
noului an şcolar, 
Înaltpreasfințitul Părinte 
Ioan, Arhiepiscopul 
Timişoarei şi Mitro-
politul Banatului a fost 
prezent în mijlocul 
elevilor şi profesorilor de 
la Liceul Teologic Ortodox 
„Sfântul Antim Ivireanul”. 
Festivitățile au debutat 
cu intonarea Imnului 
de Stat, urmat de slujba 
de Te-Deum, oficiată de 
un sobor de preoți şi de 
alocuțiunile invitaților.

În cuvântul său, la 
deschiderea anului şcolar 
2018-2019, Mitropolitul 
Banatului a spus: „Doresc, 
mai întâi, să mulțumesc 
celor care au pus bazele creştine ale acestei şcoli! De asemenea, mulțumesc domnului primar şi Consiliului Municipal 
care, printr-o hotărâre de consiliu, ne-au ajutat să putem face demersurile mai departe la minister! Mulțumesc 
domnului ministru Valentin Popa şi domnului Secretar de stat prezent aici, care, într-un timp record, au rezolvat toate 
formalitățile necesare înființării acestui liceu! Nu în ultimul rând, mulțumesc directorului de la Colegiul Bănățean, care 
ne-a fost tutore pentru înființarea acestei şcoli! În această perioadă de înființare, toată documentația a fost avizată 
de directorul de la Colegiul Bănățean. În ceea ce priveşte profesorii, trebuie să ştiți, dragi părinți, că în această şcoală 
nu va intra niciun profesor care nu crede în Preasfânta Treime-Dumnezeu, care nu crede şi nu împărtăşeşte credința 
noastră ortodoxă. Fiecare profesor care va intra în această şcoală, va trebui să aibă binecuvântarea de la Mitropolie. 
De asemenea, aş vrea să îi asigur pe profesori că nu o să intervenim niciodată direct în procesul de învățământ, 
în sensul că niciodată nu o să-i spunem profesorului de matematică ca, în loc de teorema lui Pitagora, să predea 
altceva. Însă, nu vom admite niciodată, oricât de bun va fi un profesor, să predea în această şcoală dacă va încerca 
să le inducă copiilor că nu există Dumnezeu, că nu există țară românească ori limbă şi grai românesc. De câțiva ani 
am primit mesaje din partea multor părinți că ați dorit ca fiii dumnevoastră să poată continua studiile liceale tot 
sub streaşina acestei şcoli. În cest sens, s-a înființat şi ciclul liceal. Cu bunăvoința Ministerului s-a obținut ca să nu 
fie doar o secție de teologie, ci să avem şi secții reale şi umane. Vă rog să rămâneți alături de această şcoală, pentru 
că aceasta va rezista nu numai datorită zidurilor ei, ci şi datorită inimilor şi credinței noastre a tuturor! Dumnezeu 
să binecuvinteze aceşti copii şi să le dea înțelepciune!”.

Din această toamnă, Şcoala Gimnazială „Sfântul Antim Ivireanul”, prima şcoală ortodoxă privată din județul Timiş, 
acreditată de Ministerul Educației şi înființată după normele Ministerului Educației Naționale şi Programele Şcolare 
Naționale în vigoare, a devenit Liceul Teologic Ortodox (de stat) „Sfântul Antim Ivireanul”. Misiunea acesteia este de 
a creşte generațiile viitoare de tineri cu o educație temeinică, fundamentată pe valori creştin ortodoxe, puternici 
şi dornici să înfăptuiască binele în propria familie, la locul de muncă şi în comunitate.

*
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Şi Colegiul Național 
Bănățean din Timişoara, cel mai 
mare colegiu din partea de vest 
a României, şi-a deschis porțile 
pentru elevii care întâmpină 
noul an şcolar. Alături de cei 
2000 de elevi, însoțiți de părinți, 
bunici şi alte rude apropiate, la 
festivitatea de deschidere a 
participat, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, 
şi Preasfințitul Părinte Paisie 
Lugojanul, Episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Timişoarei, care 
a oficiat o slujbă de Te-Deum. 
După momentul de rugăciune, 
a urmat intonarea  Imnului 
Național al României, urmat de 
fredonarea imnului Colegiului 
Național Bănățean.

Sfințire de troiță la granița de vest a româniei
La sărbătoarea Înălțării 

Sfintei Cruci, cea mai veche 
sărbătoare închinată lemnului 
sfânt, Înaltpreasfințitul Părinte 
Ioan, Mitropolitul Banatului, 
a participat la Dumnezeiasca 
Liturghie, oficiată de părintele 
Gheorghe Covaci, în biserica 
cu hramul „Pogorârea Sfântului 
Duh” a Parohiei Cenad, 
Protopopiatul Sânnicolau Mare.

În contextul marcării Anului 
Centenar 2018, proclamat de 
Patriarhia Română drept  An 
omagial al unității de credință 
şi de neam şi An comemorativ al 
făuritorilor Marii Uniri din 1918, 
Mitropolitul Banatului a săvârşit, 
după cuvântul de învățătură, 
rostit la finalul Sfintei Liturghii, slujba de sfințire a unei cruci de mari dimensiuni, aflată la granița de Vest a țării. La 
acest moment au participat reprezentanți ai Poliției de Frontieră de la Vama Cenad, ai autorităților locale, obştea 
monahală de la Mănăstirea Morisena, precum şi numeroşi credincioşi din Cenad şi din localitățile învecinate.

În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a spus: „prin jertfa unei familii, iubitoare de țară şi de cruce, s-a aşezat această 
Sfântă Cruce la granița de Vest a României. În urmă cu 100 de ani, granița aceasta a fost trasată cu sângele feciorilor 
români care au luptat pentru unitatea neamului nostru românesc. Pentru cinstirea şi jertfa lor, la 100 de ani de 
la Marea Unire şi de la sfârşitul Primului Război Mondial, aşezăm această Cruce la margine de țară. Cred că toți 
frații noştri care vor trece prin acest punct de frontieră, înainte de a-ş părăsi țara, se vor ruga lui Dumnezeu să-i 
ocrotească în călătoriile lor la mii de km de aici. Dacă, la plecare, lăcrimează că nu ştiu când se vor mai întoarce în 
țară şi la familiile lor, cred că, la intrare, când vor vedea această Sfântă Cruce vor avea lacrimi de bucurie, mulțumind 
lui Dumnezeu pentru ocrotire. Dumnezeu să păzească țara noastră, de la o margine până la alta!“

Crucea, amplasată pe DN 6, la punctul de frontieră Cenad, cu înălțimea de aprox. 10 m, aminteşte tuturor 
românilor care intră sau care părăsesc România, întreptându-se spre Europa Occidentală că, identitatea culturală şi 
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naţională românească sunt inseparabile de identitatea creştin-ortodoxă, mai ales că identitatea culturală românească 
a crescut şi s-a dezvoltat pe această temelie neclintită de vânturile istoriei.

„România este țara crucilor. În nicio țară din lume nu se găsesc atâtea cruci semănate la răspântiile drumurilor 
şi la intrările în localități. Aceasta înseamnă că neamul nostru este creştin, fiind cinstitor de Dumnezeu. Orice om 
care vine din străinătate şi vizitează țara noastră să cunoască, privind această Sfântă Cruce, că intră într-o țară cu 
oameni creştini. Această Cruce le va spune cine suntem şi ce fel de oameni suntem şi că îi primim pe toți care vor 
veni cu gânduri bune, cu brațele deschise, aşa cum este Hristos cu brațele întinse pe această Cruce”, a mai spus 
Chiriarhul eparhiei noastre.

Ziua Pompierilor militari la timişoara
În ziua de 13 

septembrie, cu prilejul 
împlinirii a 170 de ani de 
la Bătălia din Dealul Spirii, 
la Catedrala Mitropolitană 
din Timişoara, militarii 
din Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „Banat” 
al Județului Timiş şi 
Detaşamentul de Pompieri 
militari şi civili din Timişoara 
au participat la slujba 
Acatistului Sfântului Ierarh 
Iosif cel Nou de la Partoş, 
ocrotitorul Banatului şi al 
pompierilor din România. 
Slujba a fost oficiată de 
Înaltpreasfințitul Părinte 
Ioan, Arhiepiscopul 
Timişoarei şi Mitropolitul 

Banatului, care, împreună cu un sobor de preoți, a înălțat rugăciuni de binecuvântare şi ocrotire a pompierilor militari.
Ceremonia militară a continuat pe platoul din fața Catedralei cu alocuțiuni ale oficialităților locale şi județene. 

Invitatul de onoare a fost generalul de Brigadă Imre Szatmari, comandantul pompierilor din Raionul Csongrad-
Ungaria, care a adresat pompierilor români cuvinte de felicitare pentru devotamentul şi curajul lor în situațiile de 
urgență. În continuare, lt. col. Lucian Vasile Mihoc, comandant ISU Banat, a avansat în grad mai mulți ofițeri, maiştri 
militari şi subofițeri ai Inspectoratului pentru situații de Urgență Banat, care s-au distins prin modul de îndeplinire a 
misiunilor încredințate. De asemenea, Mitropolitul Banatului a primit din partea Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență o plachetă omagială. Festivitatea s-a încheiat cu defilarea forțelor şi mijloacelor aflate în dotarea ISU Banat.

Întâlnirea tinerilor ortodocşi de la Sibiu
În perioada 6-9 septembrie 2018 s-a desfăşurat la Sibiu în organizarea Mitropoliei Arde-alului, Întâlnirea Tinerilor 

Ortodocşi sub genericul: ,,Unitate, Credință. Neam”. Imnul ITO compus de Pr. Costin Butnar (Muzică) şi Petruța 
Socaciu (Versuri) militează pentru valorile perene: Unitatea, credința şi patria. Lupta pentru o lume mai bună 
împotriva lumii de gheață a individualismului de astăzi, dar şi mărturisirea continuității nea-mului: ,,Eu sunt rădăcină 
a neamului meu”. Tot în genul ,,unității prin muzică” a fost realizat un Caiet de cântece ce cuprinde 100 de imne 
patriotice şi religioase.

La această întâlnire a tinerilor ortodocşi au participat 3000 de tineri din țară şi străinătate. Fiecare grup a fost 
însoțit de un responsabil (preot) şi însoțitor de grup (voluntar). Au lucrat la activitățile acestei Întâlniri 250 de 
voluntari (moderatori, animatori socio-culturale, responsabili cu logistica).

Programul a acoperit patru zile (joi-duminică) şi a avut momente festive: deschiderea şi încheierea Întâlnirii, 
momente liturgice (rugăciunea de dimineață, prezența la Sfânta Liturghie), participarea la procesiunea Unității, 
concerte de muzică populară şi uşoară dar şi la conferința ,,Unitate. Credință. Neam. De 100 de ori România” 
susținută de Es. Emil Hurezeanu, Ambasadorul României în Germania.
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Au fost organizate 
workshop-uri în şcolile din 
Sibiu dar şi ateliere de creație: 
,,Țăranul român de la Război la 
Marea Unire” şi ,,Satul român 
în Centenarul Marii Uniri” în 
cadrul Complexului Național 
Muzeal Astra din Sibiu.

La ceremonia de încheiere 
au fost formulate concluziile 
şi apoi au fost mărturisite de 
tineri: Credința nu izvorăşte 
din sentimentul fricii, ea 
trebuie cultivată pentru a 
deveni vie. Tinerii aflați ,,la 
un click” de Evanghelie au 
nevoie de Sfinte Scripturi 
tipărite, Catehisme aduse la 
zi, de o presă în care accentul 
să fie pus pe valorile practice ale creştinismului şi la final să fie valorificați în misiunea Bisericii.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Timişoarei a fost reprezentată de o delegație compusă din 42 de participanți şi şoferul 
autobuzului. Au fost 39 de copii din mediul urban: Timişoara (Fratelia-9; Iosefin -9; Viile Fabric – 6 şi Dacia – 1); 
Lugoj – 3 şi mediul rural (Şag-7; Birda- 1) la care s-au adăugat 3 membri din Asociația Studenților Creştini Ortodocşi 
coordonați de 3 însoțitori: Pr. Alexandru Ranca (parohia Fratelia), pr. Florin Băran (parohia Şag) şi Diac. Marius 
Rumega (parohia Iosefin).

Din partea parohiei Birda a fost prezent elevul Călin Oniea care ne-a împărtăşit următorul gând: ,,ITO 2018. 
Unitate. Acesta este cuvântul care descrie cel mai bine cele 4 zile petrecute în Sibiu. Această unitate s-a simțit in 
fiecare vers din Imnul Național cântat de cei peste 3000 de tineri. Este ceva unic, incomparabil. Am avut ocazia 
de a intalni oameni minunați, de a lega prietenii şi de a mă simți liber. Emoțiile trăite la această ediție a întâlnirii 
tinerilor ortodocşi nu pot fi descrise, însa mă bucur că le resimt de fiecare dată când ascult imnul ITO 2018. Sper 
să pot merge şi la Craiova”.

concert închinat Marii Uniri în parohia Birda
Joi, 20 septembrie, în parcul 

bisericii cu hramul ,,Naşterea 
Maicii Domnului” din Birda a 
fost organizat de către Parohia 
Ortodoxă din localitate un 
concert închinat Marii Uniri 
,,Ioan Vidu Doinitorul Marii Uniri”. 
Concertul a fost pregătit şi oferit 
copiilor şi credincioşilor din Birda 
de către profesorii şi elevii Şcolii 
Gimnaziale de Muzică ,,Filaret 
Barbu” din Lugoj.

Sărbătoarea muzicală a 
fost precedată de prezentarea 
volumului: Ioan Vidu. Doinitorul 
Unirii, Editura Eurostampa, 
Timişoara, 2017, 469. iscălit de 
profesorul dr. Constantin Tufan 
Stan de la Şcoala de Muzică din 
Lugoj. Cartea a fost prezentată 
de către preotul Valentin Bugariu 
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care a accentuat contribuția lui Ioan Vidu în Mişcarea Națională a românilor bănățeni şi în dezvoltarea mişcării 
corale dintre Dunăre şi Mureş. Concluzia acestui volum ne este oferită de autor, membru al Uniunii Compozitorilor 
şi Muzicologilor din România: ,,Ioan Vidu a fost un învingător. A dovedit un caracter intransigent, refuzând orice 
fel de compromis. A evitat ambiguitățile generate de efemerele conjuncturi politice, manifestând un surprinzător 
spirit modern european” (p. 92).

Profesorul Constantin Tufan Stan tocmai acest spirit modern european al Marelui Vidu a reuşit să-l scoată în 
privelişte prin concertul oferit la biserica din Birda cu titlul generic ,,Dansul”. Dansul sau Jocul dezvăluie pentru 
cultura umană caracterul ludic cu rădăcini mitico-rituale ancestrale. Au fost pregătite mai multe astfel de jocuri: 
scoțian, românesc, francez, italian, german, rus, dar şi dintr-o provincie istorică: Oaş. Piesele au fost interpretate 
de copii, unele la ,,pian la patru mâini” şi de profesorii lor. Şi-au dat concursul elevii: Evelyn Bordea, Andrei Berlo 
(vioară); Maya Buliga, Ana Ilinca Pfeiffer, Antonia Pfeiffer, Estera Usciuc (pian) şi profesorii: Lavinia Furdui (vioară), 
Alexandru Vasiliu şi Robert Adam (pian).

Fiecare piesă a fost prezentată de către profesorul Tufan Stan care a accentuat faptul că acest concert face parte 
dintr-un proiect mai general intitulat ,,Pianina Călătoare” şi destinat popularizării muzicii culte în mediul rural. 
Profesorul Constantin Tufam Stan este prin coordonarea acestui proiect dar şi prin volumele tipărite un urmaş a 
lui Vidu în descendența: Filaret Barbu, Dimitrie Stan şi Remus Taşcău. 

La finalul concertului participanții au fost răsplătiți cu diplome şi premii din partea Parohiei Birda, iar doritorii 
au achiziționat volumul prezentat.

S-au bucurat de cântec şi măiestria interpretării: oficialități locale, credincioşi ai parohiei, dar şi copiii de la 
Gimnaziul din Birda însoțiți de cadrele didactice.

Început de an şcolar la parohia Șag
Parohia Şag a 

întâmpinat noul an 
şcolar prin acţiuni cu un 
caracter social-caritativ, 
ajutând 35 de elevi de 
la Şcoala Gimnazială 
Şag, cu rechizite şi alte 
materiale necesare 
pentru studiu. Aceste 
acţiuni au scopul de a-i 
încuraja pe elevii care, 
din anumite motive, 
nu au posibilitatea 
achiziţionării celor 
necesare pe durata 
anului şcolar. Activitatea 
caritativă a fost posibilă 
datorită bunei colaborări 
dintre Parohia Şag şi 
Şcoala Gimnazială Şag.

”Ştim cât de 
important este începutul 
anului şcolar pentru 
fiecare elev în parte. Ne aducem aminte că şi noi am fost elevi şi ştim ce eforturi făceau părinţii noştri pentru a 
ne cumpăra cărţi, ghiozdane, caiete, stilouri şi toate celelalte materiale şcolare.Cu sprijinul Consiliului Parohial, 
al Comitetului de femei şi al credincioşilor parohiei am reuşit să le aducem acestor copii o bucurie. Pentru că ne 
apropiem cu paşi repezi de începutul anului şcolar, am hotărât să îi pregătim pe aceşti micuţi cu toate cele necesare 
în vederea începerii anului şcolar. Le-am luat ghiozdane, rechizite, caiete, creioane, tot ce le trebuie, prin aceasta 
dorindu-se recompensarea copiilor cu rezultate bune la învățătură şi care participă constant la activitățile bisericii. 
De asemenea, este vizată şi sprijinirea celor care provin din familii cu posibilități materiale reduse, arătând în acest 
sens importanța conlucrării celor trei pioni principali în educația copiilor: şcoala, familia şi Biserica”, a spus părintele 
paroh Florin Băran.
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Pelerini de la reşița de Sfântul iosif cel nou de la Partoş
Sâmbătă, 15 septembrie, 

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe 
Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş, 
ocrotitorul Banatului. În Ajunul 
sărbătoririi a fost oficiată Slujba 
Privegherii (Vecernia unită cu Litia 
şi Utrenia) în biserica cu hramul 
,,Naşterea Maicii Domnului” din 
Birda.

Sfânta Liturghie a fost oficiată 
în biserica cu hramul ,,Sfinții 
Arhangheli Mihail şi Gavril” 
din localitatea Sângeorge, filie 
a parohiei Birda. Cuvântul de 
învățătură cu tema: ,,Minunile 
Sfântului Iosif cel Nou de la Partoş” 
a fost susținut de P. C. Părinte 
Valentin Bugariu, parohul locului.

După otpustul Sfintei Liturghii 
au fost prezentate diferite sortimente de îmbrăcăminte ajunse şi în parohia Birda prin purtarea de grijă a 
Înaltpreasfințitului Mitropolit Ioan al Banatului. 

În după-amiaza zilei, biserica de la Birda a fost cercetată de un grup de pelerini de la Reşița care au participat la 
Sfânta Liturghie la Mănăstirea Partoş. Acestora li s-au împărtăşit câteva date despre legătura Sfântului Ierarh Iosif 
cu Mănăstirea Sângeorge şi parohia Birda. În dar au fost distribuite nr. 3 (27) al revistei de cultură şi religie rurală 
,,Arhanghelul” şi un calendar creştin-ortodox de buzunar. 

Început de an şcolar la Birda şi Sângeorge
Luni, 10 septembrie a debutat în mod festiv un nou an şcolar 2018-2019 la Şcoala Gimnazială din Birda.
La orele 9,00 a debutat anul şcolar la Şcoala Primară din Sângeorge în prezența Prof. Maria Dârpeş şi a Educ. 

Ştefania Cercega, a copiilor şi părinților prezenți. A fost oficiată slujba de Tedeum la început de an şcolar de către P. 
C. Părinte Valentin Bugariu. Prof. Maria Dârpeş a prezentat noutățile de la nivelul şcolii, noile manuale şi a mulțumit 
Primăriei Comunei pentru mobilierul achiziționat şi Parohiei Ortodoxe din Birda pentru donația de rechizite şcolare 
făcute şi în acest an.

De la orele 10,00 a 
avut loc deschiderea 
anului şcolar la Birda. 
Cu acest prilej au fost 
prezenți: Prof. Aura 
Codruța Danielescu, 
Inspector General în 
cadrul Inspectoratului 
Şcolar Timiş, Prof. Anca 
Simeria, Inspector 
Învățământ Primar 
şi Marius Gheorghe 
Stoian, primarul 
Comunei Birda.

După intonarea 
Imnului Național a 
fost săvârşită slujba de 
Tedeum. Dl. Primar a 
arătat grija permanentă 
a Consiliului Local 
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pentru susținerea învățământului în comună şi satele aparținătoare. D-na Inspector General a apreciat investițiile 
făcute în procesul educativ, copiii, profesorii şi părinții fiind cei care vor benficia de investiția realizată. Prof. Sorina 
Onița, directorul Şcolii Gimnaziale din localitate a mulțumit Domnului Primar şi Consiliului Local pentru grija arătată 
Şcolii, dascălilor pentru profesionalismul arătat de-a lungul timpului, arătând că elevii de astăzi, educați în condiții 
foarte bune, vor forma comunitatea locală de mâine.

Au participat la acest moment festiv: angajați ai Primăriei, consilieri locali, reprezentanți ai Poliției, părinți ai 
elevilor. Însoțiți de profesori, elevii au părăsit careul îndreptându-se spre sălile de clasă. 

 evenimente bisericeşti la parohia crai nou
Duminică, 30 septembrie, 

în parohia Crai Nou a avut 
loc o comemorare religioasă, 
odată cu sfințirea unei troițe 
amplasate în inima satului. 
A fost o zi de sărbătoare şi 
comemorare.

Troița a fost ridicată 
prin strădania, cheltuiala şi 
bunăvoința familiilor Jeflea 
Ana (mamă) şi Ciubotaru 
Mitică şi Valentina (soră); 
care au îndeplinit o dorință a 
arhimandritului doctor Antonie 
Jeflea; fiu al satului. Troița a fost 
ridicată în onoarea satului Crai 
Nou, întemeiat în anul 1926 şi 
în memoria părintelui Antonie.

Părintele arhimandrit doctor 
Antonie Jeflea, trecut la cele 

veşnice prea devreme, a fost o personalitate pentru Biserica noastră. 
Părintele Antonie Jeflea a urmat cursurile şcolii primare în Crai Nou, apoi 
cursurile liceale la Ciacova, după care a răspuns chemării lui Dumnezeu de 
a întra în monahism. A fost tuns în monahism în iunie 1990, după care, între 
anii 1990-1995 a urmat cursurile seminarului Teologic Veniamin Costachi 
- Mănăstirea Neamț, obținând diploma de absolvire. Între anii 1991-1995 
a fost secretar şi diacon slujitor la Mănăstirea Cetățuia din Iaşi. Din anul 
1995 s-a stabilit la Mănăstirea Giurgeni din Eparhia Romanului şi Bacăului.  
Între 1999-2004 a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității 
Petre Andrei din Iaşi; obținând licența în ştiințe juridice. Între anii 2001-2006 
a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iaşi 
şi cursurile Facultății de Teologie din Piteşti; obținând licența în teologie. 
În anul 2000 a fost numit stareț al Mănăstirii Giurgeni, iar din iulie 2008 a 
ocupat şi funcția de preşedinte al Consistoriului Monahal al Arhiepiscopiei 
Romanului şi Bacăului. Ulterior a urmat şi cursurile de doctorat, obținând 
titlul de Doctor în Teologie. 

În 2016 a primit titlul de cetățean de onoare a comunei Giulvăz. 
A trecut la cele veşnice în anul 2018, lăsând în sufletele credincioşilor 

durere şi întristare. 
La evenimentele din ziua de duminică 30 septembrie a participat la 

Sfânta Liturghie şi un grup de monahi de la Mănăstireni Giurgeni, prezenţi 
şi la sfințirea troiței. La slujba de sfințire a troiței au participat domnul 
Florentin Cristeți, primarul comunei, precum şi numeroşi credincioşi (preot 
aurel Fediuc).
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Pomenirea preotului ioan Mărgineanțu de la parohia Birda
La praznicul Naşterii 

Maicii Domnului, 
comunitatea creştin-
ortodoxă din comuna Birda 
a prăznuit hramul bisericii 
parohiale.

Vineri, 7 septembrie 
a fost oficiată slujba 
parastasului pentru preotul 
Ioan Mărgineanțu (1864-
1943) şi prezbitera Eufemia 
Mărgineanțu (1873-1943), 
la cripta familiei din cimitirul 
confesional din Birda.

Părintele Ioan 
Mărgineanțu a reprezentat 
comuna bisericească din 
Birda la Marea Unire de la 
Alba Iulia de la 1 Decembrie 
1918. Şi pentru această 

contribuție, prin grija Parohiei Birda au fost reparate mormintele părintelui şi preotesei, subliniindu-se totodată 
contribuția la statornicirea vieții bisericeşti şi didactice pe plan local. 

Părintele Mărgineanțu a luptat pentru apariția a două noi comunități ortodoxe româneşti la Berecuța şi Mănăstire, 
administrate direct între 1903-1926. În cazul primului sat a contribuit decisiv la ridicarea actualei biserici parohiale.

În cazul parohiei păstorite, părintele Ioan Mărgineanțu a slujit neîntrerupt timp de 46 de ani cu rezultate 
remarcabile. În timpul păstoririi sale a fost ridicată actuala biserică ortodoxă a satului care a fost înzestrată cu toate 
cele necesare slujirii bisericeşti (carte bisericească, pictură şi mobilier liturgic), apoi a fost rostuită casa parohială.

Prezbitera Eufemia a fost potrivit actelor de arhivă, învățătoare care a activat la şcolile din Ghilad şi apoi la cea 
din Birda. A fost membră în Corul parohial condus de plugarul Vida Guga din Mercina. A purtat grijă de numeroasa 
familie compusă din cei opt copii.

După pomenirea de la cimitir, a fost săvârşită slujba privegherii, în biserică.

Început de an şcolar la parohia timişoara Plopi
În Parohia Timişoara-Plopi s-a 

desfăşurat, la început de an şcolar, 
o acțiunea filantropică, în cadrul 
căreia aproximativ 70 de elevi de la 
Şcoala Gimnazială nr. 4, care provin 
din familii dezavantajate din punct 
de vedere economic, au primit 
ghiozdane şi rechizite şcolare, ca 
un imbold în activitatea de învățare 
şi cunoaştere.

Momentul binecuvântat al 
păşirii peste pragul şcolii este 
umbrit, nu de puţine ori de grijile, 
de nevoile şi de lipsurile unor 
familii care, din cauza posibilităţilor 
materiale reduse, nu pot asigura 
minimul necesar de rechizite, 
obiecte de studiu şi articole de 
îmbrăcăminte. Confruntate cu 
astfel de probleme ce stau la baza 
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riscului educațional, unele familii nu-şi mai pot trimite copiii la şcoală, abandonul şcolar şi analfabetismul înregistrând 
cote cu adevărat îngrijorătoare în învățământul românesc. Faţă de aceşti factori socio-educaționali, Biserica nu 
poate rămâne pasivă, mai ales că, de-a lungul istoriei, rolul ei în actul educațional a fost esenţial.

Evenimentul a debutat în biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel”, după Sfânta Liturghie, când părintele 
paroh Zaharia Pereş, după ce a ținut un cuvânt de învățătură cu exemple biblice despre importanța educației în 
viață, împreună cu inginerii Cătălin Martin, Alina Turda şi colaboratorii acestora de la câteva societăți de IT din 
Timişoara, au împărțit elevilor câte un ghiozdan şi rechizite şcolare necesare procesului de studiu în noul an şcolar.

100 de ani de la Marea Unire. imaginea românilor în filmul pentru copii
În Anul Centenarului 

Marii Uniri a fost organizată o 
activitate interjudețeană cu 
tema: ,,Imaginea românilor 
în filmul pentru copii” (17-
21 septembrie) în Şcoala 
Gimnazială din Birda, 
structura Sângeorge şi Şcoala 
Gimnazială ,,Ioan Ciucurel” 
din localitatea Şoşdea, jud. 
Caraş-Severin. 

Au participat la această 
activitate: 16 preşcolari şi 
23 de elevi de la Şcoala 
Primară Sângeorge (coord. 
Prof. Ştefania Cercega, Prof. 
Maria Dârpeş), 30 elevi ciclul 
primar la Şoşdea (coord. Prof. 
Bianca Bădiță, Prof. Floarea 
Rodica Sturza) şi 59 de copii 

din ciclul gimnazial la Birda (coord. Prof. Sorina Onița, Prof. Doru Popa, Prof. Germer Hilde, Prof. Mihaela Coman şi 
Prof. Mădălina Ianin).

Activitatea a fost realizată de Parohia Ortodoxă din Birda împreună cu şcolile sus menționate şi cu Parohia 
Ortodoxă Şoşdea (Preot Sorin Belu, paroh), iar popularizarea acțiunii s-a făcut prin realizarea unui afiş, prezentarea 
cărților şi afişelor filmelor. 

Inițiatorul demersului a fost părintele Valentin Bugariu care a vorbit la fiecare proiecție de film despre importanța 
mesajului transmis prin carte şi film despre factorii unității românilor din toate provinciile locuite de aceştia: limba, 
credința creştin-ortodoxă şi tradițiile care formează tezaurul spiritualității româneşti. Cu fiecare ocazie a fost proiectat 
un film care a fost prezentat şi apoi la final s-au accentuat elementele spirituale comune ale românilor. Au fost 
vizionate filmele ,,De-aş fi Harap Alb” (1965) şi ,,Amintiri din copilărie” (1964) la şcolile din Sângeorge şi Birda. Opera 
literară a lui Ion Creangă a beneficiat în cursul timpului de cele mai multe ecranizări, cele două filme vizionate au 
la bază basmul Povestea lui Harap-Alb şi Amintiri din Copilărie. De la primele secvențe copiii au  recunoscut operele 
întărind astfel aprecierea criticii literare: ,,Noi nu mai citim de mult Amintirile din copilărie cum citim de obicei 
operele literare. Textul lor îl ştim pe dinafară; nu-l putem neapărat reproduce, dar îl recunoaştem; e destul să citim 
primele cuvinte, pentru ca restul să vină de la sine” (Nicolae Manolescu).

Cele două lucrări ale marelui humuleştean oferă prin textul ecranizat şi personaje un univers al satului românesc 
însuflețit de oameni vioi, inteligenți, harnici, iubitori de sat şi casa părintească, de frați şi lumea satului cu basmele, 
cântecele şi proverbele ei. Sunt portretizați educatorii satului – preoții Ioan şi Isaia Duhu. Aici apar elementele lumii 
rurale: iarmarocul, claca, şcoala, gospodăria, sărbătorile, hora, tradițiile, obiceiurile, zicătorile, poeziile, portul şi 
tehnica rurală aceeaşi la toți săteni români. 

La Şcoala din Şoşdea a fost proiectat filmul ,,Dumbrava minunată” (1980) realizat după basmul omonim (1926) 
al lui Mihail Sadoveanu. Filmul distins cu Premiul I pentru cel mai bun basm cinematografic la Moscova (1981) 
reuşeşte transpună pe ecran basmul copilăriei care prezintă această lume inefabilă a unei vârste fericite (Gheorghe 
Mitrache). De astă dată locul fericit este pentru Lizuca şi Patrocle casa bunicilor din satul tradițional ferit de civilizația 
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oraşului. Mihail Sadoveanu accentuează o altă valoare a românului şi anume înfrățirea cu natura, ținutul locuit de 
români se oferă băştinaşilor ca sprijin în încercările vieții.

Prin operele literare ecranizate s-au oferit elevilor elemente ale unității românilor dintotdeauna, surprinse de 
autori născuți la sat sau cel mult în micul târg de la sfârşitul veacului al XIX-lea. 

donare de sânge în bisericile eparhiei 
Timp de patru zile, la 

jumătatea lunii septembrie, 
Parohia Timişoara-Dacia, 
în colaborare cu Centrul 
de Transfuzii Sanguine 
din Timişoara, a organi-
zat, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte 
Ioan, Mitropolitul Bana-
tului, în paraclisul aflat la 
demisolul lăcaşului de cult, 
o campanie filantropică de 
donare de sânge.  

Desfăşurată la nivelul 
Protopopiatului Timişoara 
I, această campanie civică 
vine în ajutorul celor peste 
600.000 de conaționali 
care au nevoie stringentă 
de sânge sau de produse 
sanguine, contribuind, în mod vădit, la salvarea vieții şi la îmbunătățire stării de sănătate a acestora.

Pe parcursul celor patru zile, aproximtiv 170 de dontori voluntari, eligibili din punct de vedere medical, au 
arătat, printr-un gest concret, că donarea de sânge este dovada supremă de iubire a aproapelui. Printre aceştia 
s-au numărat preoți şi credincioşi din parohiile timişene, aflate în circumscripția administrativă bisericescă a Pro-
topiatului Timişoara I.

Conştientizând importanța donării de sânge pentru cei a căror viață depinde, totalmente, de un tratament 
transfuzional, necesar atât pentru tratarea pierderilor acute de sânge de cauză chirurgicală, cât şi pentru vindecarea 
traumelor produse de un accident grav, părintele paroh Ioan Bude orgnizează de 14 ani astfel de acțiuni umanitare 
de anvergură, în urma cărora, prin mobilizarea enoriaşilor, au fost recoltați sute de litri de sânge, ce au ajutat la 

susținerea procedurilor medi-
cale şi chirurgicale complexe, 
efectuate în spitatele din par-
tea de vest a țării.

„În urmă cu 14 ani s-a 
întâmplat un eveniment 
nedorit în familia noastră. Fata 
noastră, studentă fiind, a fost 
lovită grav pe trecerea de pie-
toni de o maşină şi timp de trei 
luni a fost între viață şi moarte. 
Atunci, la fel ca şi astăzi, nu 
existau rezerve de sânge. Dar, 
văzând inima bună a atâtor 
oameni care s-au oferit să vină 
la centrul de recoltare pentru a 
dona sânge, cu dedicație pen-
tru ea, şi, rânduind Dumnezeu 
să scpe din ceastă priejdie, am 
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hotărât atunci să fac tot posibilul ca, în fiecare an, la nivelul parohiei noastre, să orgnizăm o astfel de acțiune, tocmai 
pentru ca oamenii să nu moară cu zile din cauza lipsei acestei picături de viață. Până acum, acestă donare s-a făcut 
la nivelul parohiei noastre de două ori pe an, totalizând în fiecare an între 70 şi 100 de donatori. Anul acesta am 
îndrăznit să extindem invitația la tot protopopiatul. Spre bucuria mea, am primit confirmarea mai multor parohii, 
care şi-au exprimat bucuria de a participa la această acțiune”, a spus părintele protopop Ioan Bude.

Obiectivul general al acestei acțiuni filantropice, inițiată şi organizată anual de un slujitor al Altarului, este 
acela de a cultiva spiritul voluntar în ceea ce priveşte donarea benevolă de sânge, care, implicit, duce la creşterea 
siguranței transfuziei de sânge. Întrucât sângele nu poate fi fabricat şi comercializat, donarea de sânge în scopuri 
terapeutice reprezintă unica soluție pentru o persoană care are nevoie de transfuzie, care, la rândul ei, este şi rămâne 
o componentă esenţială a serviciilor de sănătate. Din sângele donat de o singură persoană pot fi ajutaţi până la 
trei bolnavi aflați în situații critice, a căror viaţă depinde de acest produs biologic viu, aflat în organismul uman. 
Din nefericire, țara noastră se confruntă de câțiva ani cu o criză de sânge, întrucât mai puțin de 2% dintre români 
donează sânge. Prin urmare, lipsa donatorilor şi deficitul major de sânge donat rămân, în continuare, apanajul 
României, clasată pe ultimele locuri în Europa.

a doua licență la Facultatea de teologie din timişoara

În ziua de 13 septembrie a avut loc la Centrul eparhial a doua sesiune de licenţă pentru doi absolvenţi ai Facul-
tăţii de Teologie din Timişoara, promoţia 2018-2019. Licenţele au fost pregătite sub coordonarea părintelui lect. 
dr. Alin Scridon şi domnului lect. dr. Daniel Lemeni.

După susţinerea propriu-zisă ce a avut loc în sala festivă a Centrului eparhial, s-a mers în biserica din incinta 
reşedinţei mitropolitane, unde a avut loc depunerea jurământului de credinţă faţă de Biserică, în faţa mai multor 
cadre didactice ale Facultăţii şi a părintelui Zaharia Pereş, consilier eparhial.

În sprijinul fraților ortodocşi din africa
Atelierul de iconografie „Sfântul Apostol Luca” al Parohiei Timişoara-Blaşcovici a fost reprezentat anul acesta 

în premieră la cea de-a 18-a ediție a Târgului meşterilor populari de la Muzeul satului bănățean din Timişoara, ce 
s-a desfăşurat în perioada 21-23 septembrie. Participarea micilor iconari a avut un scop nobil, lucrările lor fiind 
valorificate în vederea sprijinirii activității misionare a Eparhiei ortodoxe de Rwwanda şi Burundi.

Timp de trei zile, copiii înscrişi la atelierul de iconografie al Parohiei Timişoara-Blaşcovici au fost prezenți alături 
de alți 70 de artişti şi meşteşugari tradiționali veniți din întreaga țară la noua ediție a Târgului meşterilor popu-
lari. Aceştia au prezentat peste 20 de icoane pe sticlă, realizate sub îndrumarea diaconul iconar George Giurgiu, 
inițiatorul şi coordonatorul atelierul parohial.
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„A fost o premieră pentru copiii noştri participarea la acest târg şi totodată o încunurare a eforturilor depuse în 
ultima vreme în cadrul întâlnirilor noastre de la biserică. Ne bucurăm că am fost primiți cu brațele deschise de către 
reprezentanții muzeului, care ne-au invitat la o colaborare pe timp îndelungat, în vederea promovării meşteşugului 
icoanei pe sticlă în oraşul nostru”, a menționat diaconul George Giurgiu.

Încă din prima zi a târgului, standul cu icoane pe sticlă al copiilor din Blaşcovici a fost apreciat în mod deosebit, 
atât de către vizitatori, cât şi de către ceilalți meşteri şi artişti populari prezenți, uimiți de dăruirea şi talentul lor, 
precum şi de dragostea şi dorința acestora de a face un bine semenilor lor.

„Împreună cu tinerii şi copiii noştri am ales să dăm un caracter caritabil întregii acțiuni, hotărând ca întreaga 
sumă colectată în urma valorificării lucrărilor să fie donată Eparhiei de Rwanda şi Burundi, o comunitate despre 
care am luat cunoştință prima dată anul trecut, cu prilejul vizitei efectuate în oraşul nostru de către Preasfințitul 
Părinte Innochentios Biakatonda. Atunci am aflat întâia oară despre încercările şi greutățile fraților noştri creştini 
din Africa şi s-a născut în sufletul nostru dorința de a-i ajuta după cum putem. Chiar dacă acțiunea noastră nu a 
fost una de amploare cu rezultate financiare deosebite, am reuşit să valorificăm aproape toate lucrările. Suntem 
bucuroşi că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să realizăm acest gest mic, simbolic, dar din inimi curate de copii, dornici 
să împărtăşească iubire şi bucurie fraților lor de pretutindeni”, a mai precizat diaconul iconar.

Atelierul de icoane pe sticlă „Sfântul Apostol Luca” al Parohiei Timişoara-Blaşcovici a fost înființat în anul 2016 
la inițiativa diaconului George Giurgiu, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, specializarea 
„Artă sacră”. Cursurile au loc în fiecare vineri de la ora 18:00 în biserica parohială din Timişoara, strada Taborului nr. 
3A şi sunt dedicate atât copiilor din parohie, cât şi celor din alte parohii timişene.

Pentru a încuraja apropierea cât mai multor copii şi tineri de Biserică, dar şi pentru a-i îndemna să-şi pună în 
lucrare talentul, fără a fi împiedicați de situația lor materială sau socială, materialele şi toate cele necesare desfăşurării 
activității atelierului sunt asigurate de parohie în mod gratuit.
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Militarii lugojeni în slujba semenilor
Batalionul 183 Artilerie Mixtă General ,,Ion Dragalina” Lugoj şi-a îndreaptat recent privirile şi asupra generațiilor 

din care fac parte părinții şi bunicii noştrii. În acest sens, la inițiativa domnului comandant  Col. Ion Teca, împreună 
cu Asociația Militar Culturală ,,Sfântul Gheorghe” şi Clubul Lions ,,Ana Lugojana”, cadrele militare au participat la 
sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, demarând împreună o campanie de sprijinire şi întraju-
torare a acestora.

Astfel, în după-amiaza zilei de 1 octombrie a fost organizată o acțiune social-filantropică la Căminul de Seniori 
„Anita Heim”, unde au fost distribuite alimente necesare bunei funcționări a bucătăriei instituției, precum şi dife-
rite daruri pentru vârstnici. Activitatea a luat sfârşit printr-o acțiune de socializare şi dialog între oaspeți şi bătrânii 
instituționalizați în acest cămin.

Piatra de temelie pentru Căminului de seniori ,,Anita Heim” a fost pusă în anul 1992, iar doi ani mai târziu, instituţia 
a început să funcţioneze, inaugurarea având loc la 23 martie 1994 când şi-a deschis şi porţile pentru bătrânii care nu 
mai puteau fi ajutaţi de familiile lor. La ora aceea, Lugojul nu dispunea de un cămin de bătrâni, toţi vârstnicii asistaţi 
fiind transferaţi la Centrul de la Găvojdia. În momentul de față instituția are în grijă un număr de 22 de persoane.

Nu au fost uitați în această zi nici veteranii de război, drept urmare prin intermediul Asociației Naționale a 
Veteranilor de Război, filiala Lugoj, reprezentată de domnule Prof. Şandru Adrian au fost vizitati şi doi veterani de 
război, Nicolae Streian şi Mihai Molniceanu, precum şi o văduvă a unui veteran, doamna Mioc Maria. Toți aceştia 
au primit câteva daruri simbolice din partea organizatorilor acțiunii.

,,Începutul lui octombrie trebuie să fie o zi specială nu doar pentru seniorii noştri, ci şi pentru noi toţi, cei care 
trebuie să le arătăm respectul şi preţuirea pentru eforturile şi realizările lor. Nădăjduim că prin această vizită am 
reuşit să lăsăm un licăr de lumină si de speranță în sufletele acestor persoane, nu bătrâni, ci tineri cu mulți ani”, a 
spus preotul militar al Garnizoanei Lugoj, Emanuel Gafița.

***

În februarie 1991, Organizaţia Naţiunilor Unite consacră ziua de 1 octombrie ca zi internaţională a persoanelor 
în vârstă, iar câteva luni mai târziu, pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generală a ONU adopta rezoluţia 46/91 cu 
titlul ,,Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă destinate a le permite să trăiască mai bine în anii 
câştigaţi”. Aceste principii consacră dreptul persoanelor vârstnice la hrană, condiţii de locuit şi îngrijire medicală, 
libertatea de a decide asupra vieţii personale şi profesionale, dreptul de a se exprima şi de a participa în activităţi 
sociale după pensionare, precum şi accesul la oportunităţi de învăţare adecvate vârstei.  La nivel european, săr-
bătoarea are menirea de a sensibiliza opinia publică şi autorităţile ţărilor membre asupra faptului că speranţa de 
viaţă a cetăţenilor europeni este în continuă creştere şi că, în acelaşi timp, aceştia îmbătrânesc în condiţii mai bune 
de sănătate – oportunităţi pe care societatea ar trebui să le valorifice.
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aGenDa ÎnaltpreasfInȚItuluI părInte 
MItrOpOlIt IOan al BanatuluI

1 august
-  A primit pe preotul Mihail Adam, de la 

parohia ”Sf. Antonie cel Mare”, din localitatea 
St. Gallen, Elveția;

- A primit pe preotul paroh Constantin 
Timariu, de la parohia Recaş II, din protopopiatul 
Timişoara II;

2 august
- A primit pe tânăra Andreea Mazilu, studentă 

la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor 
Babeş”, din Timişoara.

3 august
- A primit pe domnul Andrei Mănescu, 

consilier parohial, la parohia Coştei, din 
protopopiatul Lugoj;

- A primit pe preotul paroh, Florian Maxim de 
la parohia Icloda, din protopopiatul Timişoara II;

- A primit pe doamna profesor Aura 
Codruța Danilescu, inspector şcolar general – 
Inspectoratul Şcolar Județean, Timiş.

6 august
- A participat la ceremonia de consacrare a noului episcop romano catolic, a Diecezei de Timişoara, Excelența 

Sa, József Csaba Pál.
8 august
- A vizitat stadiul lucrărilor de pictură de la parohia Periam, din protopopiatul Sânnicolau Mare.
9 august
- A primit pe preotul Ioan Cerbu, protopopul Oficiului protopopesc Lugoj;
- A primit pe preotul paroh Nicuşor-Cristian Babeu, de la parohia Moravița, din protopopiatul Deta, dimpreună 

cu domnul Viorel Mangea epitropul bisericii, respectiv domnul Vasile Iurescu, consilier parohial;
- În după-amiaza zilei a vizitat şantierul de pictură, de la parohia Bethausen, din protopopiatul Făget.
10 august
- A primit pe preotul paroh Dan Şirianțu, de la parohia Saravale, din protopopiatul Sânnicolau Mare, dimpreună 

cu epitropul bisericii, domnul Marcel Cernescu şi consilierul parohial, domnul Constantin Şuştrean;
- A primit pe doamna Ileana Tomoiagă, director adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă - Timiş;
- A primit pe preotul paroh Nicolae Dale, de la parohia Beregsău-Mic, protopopiatul Timişoara I;
- A primit pe preotul paroh Ştefan Mareniuc, de la parohia Stamora Română, protopopiatul Timişoara II.
13 august
- A primit pe preotul paroh Alin Vărzaru, de la parohia Cotu Mic, din protopopiatul Lugoj;
- A primit pe preotul Bujor Păcurar, protopopul Oficiului protopopesc Făget, dimpreună cu domnul profesor 

Dumitru Tomoni, din Făget.
20 august
- A primit pe preotul paroh Cristian Niculescu, de la parohia Timişoara Elisabetin, din protopopiatul Timişoara II;
- A primit pe preotul paroh Ionuț Cristea, de la parohia Dudeştii Noi, din protopopiatul Timişoara I;
- A primit pe preotul paroh Gheorghe Chiriac, de la parohia Sânnicolau Mare, din protopopiatul Sânnicolau Mare;
- A primit pe preotul paroh Aurel Filip de la parohia Timişoara Pădurea Verde, dimpreună cu preotul coslujitor 

Alin Scridon, de la aceeaşi parohie;
- A primit pe preotul paroh Cristian Tomescu, de la parohia Timişoara Fabric-Est, din protopopiatul Timişoara II;
- A primit pe domnul Mircea Bota, din localitatea Bazoşu Nou;
- A primit pe doamna Mihaela Olteanu, din localitatea Miercurea-Ciuc, județul Covasna;
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- A primit pe doamna avocat Doina Păcioianu, din Timişoara;
- A primit pe domnii profesori Sorin Deaconu, Alin Gheran şi Cristina Căucan, de la Liceul Ortodox ”Sf. Antim 

Ivireanu”, din Timişoara.
21 august
- A primit pe stavrofora Casiana Şimon, stareța mănăstirii Timişeni-Şag;
- A primit pe tinerii Alexandru Moldovan şi Alexandra Nica din Timişoara, pentru acordarea binecuvântării în 

vederea căsătoriei religioase;
- A primit pe domnul Călin Dobra, preşedintele Consiliului Județean Timiş.

22 august
- A primit o delegație de la biserica cu hramul ”Sf. Trei Ierarhi”, din Chişinău, Republica Moldova, formată din 

preoții: Anatolie Gancear şi Ion Banari, respectiv doi membri ai Consiliului parohial;
- A primit pe stavrofora Filoteea nistor, stareța mănăstirii Luncanii de Sus, din protopopiatul Făget;
- A primit pe preotul paroh Iancu Ciprian Goguț, de la parohia Iecea Mare, din protopopiatul Sânnicolau Mare;
- A primit pe domnul economist Nicola Carabenciov, director BRD – Timişoara;
- A primit pe diaconul Adrian Borlea, de la parohia Dumbrăvița Banat II, dimpreună cu domnul Ilie Nemeş, 

credincios al respectivei parohii;
- A primit pe doamna prof. Olimpia Cirimpei, directorul Liceului Pedagogic ”Carmen Sylva”, din Timişoara.
23 august
- A primit pe preotul paroh Sebastian Pîra, de la parohia Teş, din protopopiatul Lugoj;
- A primit pe preotul paroh Orlando Văran, de la parohia Urseni, din protopopiatul Timişoara I;
- A primit pe preotul paroh Georgian Popovici, de la parohia Stamora Germană, din protopopiatul Deta;
- A primit pe domnul Sorin Bogdan Goldan, din localitatea Deta;
- A primit pe diaconul Ioța Nestorovici, secretarul Vicariatului Ortodox Sârb din Timişoara.
24 august
- A primit pe domnul ing. Ioan Miron, din Timişoara, membru al Adunării Eparhiale, a Arhiepiscopiei Timişoarei.
27 august
- A primit pe Preasfinția Sa, Părintele Episcop Veniamin Goreanu, Episcop Ortodox Român al Basarabiei de Sud;
- A primit pe preotul paroh Narcis Tiron, de la parohia Victor Vlad Delamarina, protopopiatul Lugoj;
- A primit pe preotul paroh Doru Melinescu, de la parohia Timişoara-Aeroport, protopopiatul Timişoara II; 
- A primit pe doamna Florica Chirița, preşedintele Camerei de Industrie şi Comerț – Timişoara.
28 august
- A primit pe preotul paroh Marius Ruscu, de la parohia Biled, din protopopiatul Sânnicolau Mare, dimpreună 

cu părintele protopop Marius Podereu;
- A primit pe preotul Ioan Cerbu, protopopul Oficiului protopopesc Lugoj;
- A primit pe preotul paroh Andrei Chiriliuc, de la parohia Babşa, din protopopiatul Lugoj, dimpreună cu epitropul 

bisericii, domnul Ioan Țăran.
29 august
- De sărbătoarea ”Tăierii Capului Sf. Ioan Botezătorul”, a slujit Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie, la hramul 

mănăstirii Timişeni-Şag.
30 august
- A participat la deschiderea cursurilor pentru obținerea gradelor profesionale în preoție (definitivat şi gradul 

II), sesiunea 30 august – 6 septembrie 2018, cursuri ce se desfăşoară în Sala festivă a Centrului eparhial;
- A primit pe preotul paroh Aurel Filip de la parohia Timişoara Pădurea Verde, dimpreună cu părintele protopop 

Mircea Szilagyi al Oficiului protopopesc Timişoara II;
- A primit pe preotul paroh Aurel Văcărescu de la parohia Gottlob din protopopiatul Sânnicolau Mare, dimpreună 

cu doamna Lavinia Gherghel din localitate;
- A primit pe preotul paroh Narcis Tiron, de la parohia Victor Vlad Delamarina, din protopopiatul Lugoj.
31 august
- A primit pe preotul vicar Marinco Markov, de la Episcopia Ortodoxă Sârbă din Timişoara;
- A primit pe preotul paroh Traian Birăescu, de la parohia Lugoj – Dealul Viilor, din protopopiatul Lugoj.

a consemnat pr. inspector MariUS SFercoci


