Păstorul Arhidiecezei

Beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika

Z

iua de 31 august 2013 va rămâne pentru totdeauna
în istoria Arhidiecezei noastre ca moment privilegiat, punct de referință despre care să se spună și peste veacuri, cu aceeași prospețime, unul din cuvintele Scripturii:
„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul; să ne bucurăm
și să ne veselim într-însa” – Ziua Beatificării Monseniorului
Vladimir Ghika.
Prin persoana Monseniorului Vladimir Ghika, privim și
vedem oarecum mai bine trecutul Bisericii noastre, găsindu-l mai bogat şi mai frumos din punct de vedere spiritual
şi misionar decât ni se părea până acum când, în sfârşit, am
cercetat din mai toate punctele de vedere istoria acestui destin, când percepem mai bine personalitatea acestui martir,
aria extrem de largă a activităţii sale pastorale şi misionare.
Când a plecat de copil la şcoală în Franţa părăsind conacul familiei de la Bozieni, Neamţ, nimeni nu avea cum să
bănuiască măcar ce destin începea atunci să crească. Dar
mâna lui Dumnezeu era cu el, inspirându-l şi pregătindu-l
pentru un apostolat deloc uşor; dimpotrivă, plin de greutăţi şi sacrificii, de drumuri ostenitoare, de cruci de toate
felurile, de persecuţii şi, în cele din urmă, de sacrificiul suprem: martiriul. Cu toată evoluţia pe care Vladimir Ghika a
avut-o în lumea largă, el rămâne un rod al Bisericii noastre
Catolice locale, rod al poporului nostru, apostol prin care a
vorbit Biserica noastră şi ţara noastră oriunde el a activat,
oriunde a predicat în atâtea feluri, oriunde s-a jertfit.
Prin el, am putea spune, am fost cu toţii vestitori ai iubirii
de Dumnezeu și de aproapele, prin el am fost și misionari,
susținând astfel și noi ceea ce s-ar putea numi simfonia binelui și a Împărăției lui Dumnezeu în această lume. De aceea, văzând lucrurile în acest fel, înțelegem că împreună cu
Vladimir Ghika, trecutul Bisericii noastre este mai frumos
și mai bogat.
La fel aș spune și despre prezent. Cunoscându-l cu toții
acum mai bine pe Monseniorul Vladimir Ghika, facem să
crească în fiecare dintre noi și în familiile noastre acea sensibilitate și atenție pentru lumea credinței care ne conduce
și ne ajută să ajungem la adevărata statură a fiilor lui Dumnezeu și a Sfintei Maici Biserici.
Zelul lui Vladimir Ghika pentru unitatea Bisericilor și pentru mântuirea sufletelor, caritatea fără margini,
prețuirea și practicarea virtuților, capacitatea de jertfire
de sine, căutarea continuă a voinței lui Dumnezeu, gândul la prezența lui Dumnezeu, dragostea de Biserică și de
neam, entuziasmul credinței, seninătatea chiar în mijlocul
suferințelor – toate acestea ne spun ceva, ne dau ceva nouă,
celor de astăzi, oferindu-ne șansa unei creșteri spirituale,
după exemplul lui Vladimir Ghika, martir și mijlocitor al
nostru pe lângă Dumnezeu cel mult milostiv.

Da, este o mângâiere să știm că avem, de acum încolo, pe
lângă Tatăl Ceresc, un mijlocitor plecat dintre noi, purtând
în ființa sa semnul victoriei prin vărsarea sângelui, chemându-ne pe toți, după exemplul său, să luăm în serios credința
primită și să nu uităm niciodată sensul vieții noastre.
Istoria vieții Monseniorului Ghika rămâne pentru noi o
școală a unei înalte sensibilități față de harul lui Dumnezeu, exemplu de drum al împlinirii umano-creștine prin
credință, atmosferă de universalitate și caritate fără margini, chemare spre un „altceva”, pe care doar sfinții îl pot
indica și exprima prin treptele biruinței lor.
Biserica Catolică de ambele rituri din România îi
mulțumește lui Dumnezeu pentru darul primit prin Beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika. Exemplul său de
credință ne va lumina și ne va provoca mereu, făcându-ne
să ne reînnoim și să creștem în fidelitatea noastră față de
Dumnezeu, care ne este veșnic fidel.
Iată, într-un cuvânt, ce înseamnă pentru Biserica noastră
locală de ambele rituri Beatificarea Monseniorului Ghika:
ocazie de a privi altfel trecutul și prezentul Bisericii noastre;
reînnoire sufletească prin forța exemplului acestui apostol
și martir; exemplu care ne atrage și ne zidește sufletește;
speranță mai mare pentru viitorul Bisericii și al poporului
nostru, căci avem un mare mijlocitor în ceruri, care ne va
sta alături, inspirându-ne și ajutându-ne să mergem pe calea mereu luminată de cuvântul lui Dumnezeu.
Va fi pentru noi și lumea noastră nu numai mijlocitor,
dar și îndrumător. Iar ca să folosim chiar cuvintele Monseniorului Vladimir Ghika, așteptăm de la un astfel de îndrumător să ne stea alături pentru a ne sesiza devierile și
a ne preveni iluziile, pentru a ne lumina întunecimile și a
ne încălzi râvna, pentru a ne alina slăbiciunea și a face să
rodească uscăciunea, aducându-ne „ceva din Duhul Sfânt
care este în același timp același pentru toți și cel mai variat în manifestări în toți și în fiecare” (pag. 169, Vladimir
Ghika, Profesor de speranță).
Îi mulțumesc și Sfântului Scaun care ne-a înțeles și ne-a
ajutat să ni se împlinească visul Beatificării martirului nostru Vladimir Ghika.
Le mulțumesc preoților, persoanelor consacrate și laicilor care l-au făcut mai cunoscut generațiilor noi pe Monseniorul Vladimir Ghika și sper ca și în viitor să ne rămână aproape acest martir, ca mijlocitor și ca îndrumător
pentru totdeauna.

kl

IPS Ioan ROBU
Arhiepiscop Mitropolit de București
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Biografie

„A MURIT UN SFÂNT!”

N

ăscut în ziua de Crăciun a
anului 1873 la Constantinopol (astăzi Istanbul - Turcia),
Vladimir Ghika a fost nepotul
ultimului domnitor al Moldovei,
principele Grigore V. Ghika Vodă
(1849-1856), fiul lui Ioan Ghika
Vladimir Ghika alături de mama sa,
Alexandrina Moret de Blaremberg
(general de divizie, ministru plenipotenţiar) şi al Alexandrinei Moret de Blaremberg (descendentă din Henric al IV-lea, regele Franţei).
A avut patru fraţi şi o soră: Grigore - care a murit la o
vârstă fragedă, Alexandru, Gheorghe şi Ella - morţi şi ei de
tineri, şi Dimitrie (1875-1967).
A fost botezat şi miruit ortodox, mama sa fiind o credincioasă foarte ataşată de Biserica Ortodoxă, tatăl său fiind
în acea perioadă ministru plenipotenţiar al României în
Turcia.
În anul 1878, este trimis la şcoală în Franţa, la Toulouse,
şi va fi lăsat în grija unei familii protestante în ceea ce priveşte educaţia şi practica religioasă,
deoarece în zonă nu exista nicio biserică ortodoxă. Va termina școala
în anul 1895, după care va urma, la
Paris, Facultatea de Ştiinţe Politice.
În paralel, va frecventa cursuri de
medicină, botanică, artă, litere, filozofie, istorie şi drept.
Se întoarce în România datorită anginei pectorale, unde
îşi va continua studiile până în 1898, când merge la Roma,
unde va urma Facultatea de Filosofie-Teologie a dominicanilor, Angelicum. Aceasta este perioada (1902) când, după
un misterios discernământ, pentru a fi „şi mai ortodox”,
face profesiunea de credinţă catolică spre stupoarea mamei
sale care rămâne până la moarte în dezacord cu decizia fiului său.
Dorea să devină preot sau călugăr, însă Papa Pius al Xlea l-a sfătuit să renunţe la idee, măcar pentru o perioadă,
şi să se dedice apostolatului ca laic. Şi-a desfăşurat activitatea extraordinară în toată lumea, la Bucureşti, Roma, Paris,
Congo, Tokyo, Sidney, Buenos Aires... Mai târziu, în glumă,
Papa Pius al XI-lea îl va numi „marele vagabond apostolic”.
Devine astfel unul dintre pionierii apostolatului laical.
Întors în ţară, se dedică operelor de caritate şi deschide primul dispensar gratuit, Bethleem Mariae, la Bucureşti,
pune bazele marelui spital şi sanatoriu Sf. Vincenţiu de
Paul, înfiinţând astfel primul spital gratuit din România şi
prima ambulanţă, devenind fondatorul primei opere catolice de caritate din România.
Participă la serviciile sanitare în războiul balcanic din 1913
şi se dedică fără frică îngrijirii bolnavilor de holeră la Zimnicea.
În timpul Primului Război Mondial, s-a ocupat de misiuni diplomatice, de victimele cutremurului de la Avezzano,
de tuberculoşii din ospiciul din Roma, de răniţii de război,

trecând de la ambientele diplomatice la cele populare cu o
naturaleţe surprinzătoare.
În 7 octombrie 1923, este sfinţit preot la Paris de către
Cardinalul Dubois, Arhiepiscopul locului; îşi va desfăşura
ministerul sacerdotal în Franţa până în 1939. Deoarece inima îi era în România, cere de la Papa privilegiul de a putea
celebra în cele două rituri: latin şi bizantin, privilegiu care
i se acordă la scurt timp după hirotonire, devenind astfel
primul preot român biritual.
I se încredinţează o parohie într-o mahala sărăcăcioasă şi periculoasă a Parisului, Villejuif, unde se dăruieşte,
schimbând din temelii spiritul cartierului. În 1930, când
se îmbolnăveşte, se retrage şi este numit Rectorul Bisericii
Străinilor din Paris.
În 1924, întemeiază o societate auxiliară de misiuni,
Opera Fraţilor şi Surorilor Sf. Ioan, şi cumpără în acest scop
o clădire dezafectată a unei foste închisori pentru femei (cu
secole în urmă fusese o mănăstire); din motive financiare,
clădirea se va vinde şi membrii se vor dispersa.
La 13 mai 1931, este numit de către Papa Protonotar
apostolic. Ezită să primească această numire deoarece, la
intrarea în rândul clericilor, făcuse votul de a nu accepta
niciodată demnităţi ecleziastice. O primeşte totuşi, făcând
observaţia că „nimic nu se va schimba în felul meu de viaţă,
va fi doar o panglică îngustă adăugată la reverendă.”
La 3 august 1939, se întoarce în România, unde îl surprinde cel de-al Doilea Război Mondial. Refuză să părăsească România, pentru a fi alături de săraci şi bolnavi, să-i
poată ajuta şi încuraja, rămânând pentru acelaşi motiv în
Bucureşti, când vor începe bombardamentele aliate.
După venirea la putere a ciumei roşii comuniste, refuză,
de asemenea, să plece cu trenul regal, pentru aceleaşi motive.
Este arestat la 18 noiembrie 1952, sub acuzaţia de „înaltă
trădare” şi întemniţat la Jilava, unde este ameninţat, bătut
până la sânge, torturat. Un an mai
târziu are loc procesul, iar în 16
mai 1954, trece la cele veşnice, din
cauza tratamentului bestial la care
a fost supus. Când a închis ochii,
vecinii săi de celulă au spus: „A
murit un sfânt!”
A fost „preot, confesor, director spiritual, conferenţiar, om de
ştiinţă, diplomat, activitatea lui
desfăşurându-se în toate mediile,
Mons. Ghika în timpul anchetei
de la capete încoronate, şefi de
state, politicieni, filozofi, artişti, scriitori, teologi, până la
anarhişti, ocultişti, homosexuali şi prostituate.”
A fost promotor în multe domenii, activitatea sa depăşind graniţele confesionale şi spiritul timpului, fiind un
adevărat precursor al ecumenismului.
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Cronologia procesului de beatificare

CRONOLOGIA PROCESULUI DE BEATIFICARE
• 16 mai 1954 - ora 17.30 - slăbit din cauza tratamentului
din timpul anchetelor și din cauza condițiilor din închisoare, la Jilava, încetează din viaţă Vladimir Ghika (până în
2003, data morţii a fost considerată 17 mai, dată infirmată
de certificatul medical de deces din 16 mai 1954)
• Noiembrie 1954 – la Paris este organizat un simpozion
în care se vorbește deja despre martiriul lui Vladimir Ghika
și încep să fie publicate biografii ale lui.
• 18 decembrie 1968 – familia cere de la Jilava rămășițele
trupești ale lui Vladimir Ghika pentru a le înmormânta la
Cimitirul Bellu ortodox, în cripta familiei.
• Între anii 1970-1980, Arhiepiscopia de Paris dorea să
înceapă procesul de beatificare pentru Vladimir Ghika, dar
proiectul este abandonat pentru a nu îngreuna situația Bisericii Catolice în România.
• 1990 – după căderea regimului comunist în România,
pr. Horia Cosmovici primește de la IPS Ioan Robu însărcinarea să adune documente și mărturii despre părintele său
spiritual, Monseniorul Vladimir Ghika.
• 5 noiembrie 1991 – date fiind rezultatele cercetării părintelui Cosmovici, IPS Ioan Robu cere de la Roma „Nihil
obstat” pentru începerea procesului de recunoaştere a martiriului Monseniorului Ghika.
• 18 februarie 1992 - Sfântul Scaun acordă „Nihil obstat”.
Timp de 10 ani continuă cercetarea și strângerea mărturiilor.
• 7 octombrie 2002 - este numit postulatorul Cauzei Vladimir Ghika, în persoana pr. Ioan Ciobanu.
• 26 octombrie 2002 - la cererea postulatorului, conform
Dreptului Canonic, Arhiepiscopul Ioan Robu iniţiază la
București procesul diecezan în vederea ridicării Monseniorului Ghika la Cinstea Altarelor.
• 13 iunie 2003 - se termină procesul diecezan.
• 16 iunie 2003 - documentele procesului diecezan sunt
trimise la Roma; pr. Claudiu Bărbuț este numit postulator
la Roma.
• 24 martie 2004 – se inaugurează faza romană a procesului, prin ruperea sigiliului de pe documentele procesului
diecezan.
Se completează documentația trimisă la Roma, inclusiv
cu cercetări în Arhivele Vaticanului.
• 30 noiembrie 2006 - este emis decretul de validitate din
partea Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor, pentru procesul de la Bucureşti.
• 3 aprilie 2007 - are loc numirea pr. Francisc Ungureanu
ca postulator al Cauzei Ghika la Roma.
• 18 mai 2007 - este numit pr. Cristoforo Bove, OFMConv
ca relator al Cauzei din partea Congregaţiei.
Se începe constituirea echipei care va lucra de la
București pentru redactarea dosarului final (POSITIO
SUPER MARTYRIO), plecând de la scrierea „Biografiei
documentate” a lui Vladimir Ghika.
• 4 octombrie 2010 - pr. Cristoforo Bove, istoric și

bun cunoscător al României, moare în urma unei lungi
suferințe.
• 19 octombrie 2010 - postulatorul cere la Congregaţie
numirea unui nou relator.
• 5 noiembrie 2010 - pr. Kijas Zdzisław, OFMConv este
numit relator pentru cauza
Vladimir Ghika.
• 18 noiembrie 2011 - textul
POSITIO este încredințat tipografiei.
•1 februarie 2012 - tipărirea POSITIO s-a încheiat.
• 2 februarie 2012 – sunt depuse primele 5 exemplare de
POSITIO la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor, destinate
analizei din partea celor care au rol de organizare a etapelor
următoare în proces.
Congregația pentru Cauzele Sfinților decide cine sunt teologii care vor fi consultați și urmează să analizeze POSITIO.
• 10 februarie 2012 - au fost depuse la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor exemplarele din POSITIO destinate
studiului teologilor.
• 9 octombrie 2012 - s-a celebrat „Congresul Teologilor” consultanți, în care aceștia au discutat rezultatele analizei făcute asupra POSITIO și au declarat în unanimitate că argumentarea martiriului lui Vladimir Ghika a fost
concludentă.
Comentariile scrise de teologi, împreună cu procesul verbal al congresului, au fost culese și tipărite pentru
a fi trimise spre analiză, împreună cu POSITIO, Părinţilor Cardinali și Episcopi, membri ai Congregației pentru
Cauzele Sfinților.
• Ianuarie 2013 – este numit „Ponente” S.E. Edmund
Farhat, având rolul de a prezenta cauza în „Congresul Cardinalilor”.
• 19 februarie 2013 – a avut loc „Congresul”, în care s-au
reunit Părinţii Cardinali şi Episcopi, membri ai Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor, iar părerea asupra martiriului
lui Vladimir Ghika a fost pozitivă.
• 27 martie 2013 - Sfântul Părinte Papa Francisc a autorizat promulgarea decretului prin care se recunoaște „martiriul slujitorului lui Dumnezeu Vladimir Ghika, preot diecezan; născut la Istanbul (Turcia), la 25 decembrie 1873 și
ucis din ură față de credință la Bucureşti (România), la 16
mai 1954”. De acum, îl putem numi pe Vladimir Ghika cu
titlul de venerabil!
• 31 august 2013 – Înscrierea lui Vladimir Ghika, preot
martir, în rândul Fericiților.
Pr. Francisc UNGUREANU
Postulatorul cauzei de beatificare
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DRUMUL SPRE BEATIFICARE

T

otul a început imediat după 1990, însă lipsa de acces la
documente şi necunoaşterea posibililor martori a făcut
ca efectiv procesul să fie celebrat între octombrie 2002 şi
iunie 2003. Un rol deosebit l-au avut postulatorul de atunci,
părintele Ioan Ciobanu, arhiva strânsă de domnul Pierre
Hayet la Institul Vladimir Ghika de la Paris şi munca de
cercetare a părintelui Horia Cosmovici. În 2006, este recunoscută validitatea procesului diecezan; din 2007, părintele Francisc Ungureanu îl înlocuiește pe părintele Claudiu
Bărbuţ în rolul de postulator, la Roma. Pe 2 februarie 2012,
la Vatican, la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor, a fost
depus în mod formal dosarul cuprinzând aşa-numita Po-

sitio pentru beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika.
Așadar, după 9 ani de la procesul diecezan, s-a încheiat
Positio super Martyrio, dosarul despre martiriul lui Vladimir Ghika.
În Miercurea Sfântă a acestui an, pe 27 martie 2013, Papa
Francisc ne-a făcut un dar minunat: acela al recunoașterii
oficiale a martiriului lui Vladimir Ghika.
Pentru ca acest lucru să fie posibil, de-a lungul timpului, multe persoane au oferit din timpul, din bunăvoința
și priceperea lor. Prezentăm în continuare câteva gânduri
ale membrilor Echipei postulaturii cauzei de beatificare a
Monseniorului Vladimir Ghika.

Începutul drumului spre beatificare

P

ersecutarea Bisericii și a oamenilor
credincioși a făcut martiri din toate caPr. Ioan Ciobanu tegoriile sociale, de toate confesiunile. Cei
care au murit ca martiri au fost nedreptățiți și după moartea lor, până când poporul român și-a obținut libertatea de
a cunoaște și de a mărturisi fără frică adevărul și credința
în Dumnezeu. Chiar dacă au trecut peste 50 de ani de la
moartea acestor martiri, viața lor sfântă nu s-a șters din memoria credincioșilor.
Din biografii, din mărturiile pe care le avem de la oamenii care l-au cunoscut, din diferite documente, din scrierile
sale și din roadele apostolatului său, se știe foarte bine, atât
în țară, cât și peste hotare, că Monseniorul Vladimir Ghika
a trăit o viață sfântă și a murit ca martir, la Jilava, pentru
credința în Dumnezeu și fidelitatea față de Biserica lui Cristos. Se spune și este foarte adevărat că oamenii nu se nasc
sfinți, dar pot deveni în timpul vieții. Nici Monseniorul
Ghika nu s-a născut sfânt, însă a trăit și a murit ca un sfânt.
Viața și activitatea lui le putem rezuma astfel: român de
origine și francez prin adopție; prinț în această lume, prin
naștere, iar prin vocație, un adevărat slujitor al lui Dumnezeu în Biserica Catolică de ambele rituri; renumit în activitatea lui de laic consacrat, iar ca preot, plin de zel la Paris și
în București; erou al acțiunilor caritative și artizan al multor convertiri; precursor și profet al Conciliului Vatican II;
semănător al spiritului evanghelic și ecumenic; un adevărat
maestru spiritual, înzestrat cu multe calități umane, spirituale, intelectuale și culturale; cu un devotament nelimitat
pentru toți, a reușit să călătorească pe toate continentele,
să miște inimile cele mai împietrite și să-i consoleze pe cei
disperați. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru
care Papa Pius al XI-lea îl numea pe Monseniorul Ghika
„marele vagabond apostolic al secolului XX”.
Vladimir Ghika a fost învrednicit să moară în celula unei
închisori comuniste, dar având conștiința împăcată că a făcut totul pentru Biserica lui Cristos într-o perioadă tristă

Mons. Ghika în fața bisericii Sacré Coeur

pentru țara sa și pentru întreaga lume civilizată. La moartea
lui, cei din închisoare au exclamat: „A murit un sfânt!” În
perioada ce a urmat, ani grei pentru mărturisirea credinței,
frica și teama de a vorbi au marcat profund poporul român.
Mijloacele de comunicare erau reduse și lipsea încrederea
dintre oameni, nu se știa când e adevăr sau minciună. Frica
de a vorbi a fost învinsă după evenimentele din decembrie
’89. Libertatea obținută prin căderea regimului comunist a
repus adevărul în drepturi, care nu dorește altceva decât sa
fie cunoscut.
Un prim semn din partea Monseniorului Ghika, semn
ce a atras atenția credincioșilor din parohia Sacré Cœur,
înființată pe locurile în care el a activat, a fost semnarea, de
către ambasadorul Franței, a scrisorii prin care se aproba,
după mai multe încercări, organizarea și funcționarea noii
parohii. Acest lucru se întâmpla la data de 18 noiembrie
1991, ziua arestării Monseniorului. Iar asta ne-a trezit din
somnul tăcerii și al fricii, fiind convinși că este un semn
din partea lui. Un alt fapt uimitor pentru comunitate a fost
sosirea statuii din ipsos a Monseniorului Ghika la biserica
unde el a slujit în ultimii ani, tot în ziua de 18 noiembrie, de
data aceasta în 1998. Să fi fost doar o întâmplare, o simplă
coincidență? După 46 de ani, Monseniorul se întorcea de
unde a plecat, de data aceasta fiind „prezent” prin statuia
cunoscută sub numele „Cărturarul”, operă a sculptorului
Gheorghe Anghel, lucrare făcută în semn de recunoștință
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pentru ajutorul primit de la Monseniorul Ghika în timp ce
era student la Paris.
Din toamna anului 1992, cu aprobarea Arhiepiscopului
Ioan Robu, comunitatea parohială de la Sacré Cœur a început să se roage în fiecare duminică, la sfârșitul Sfintei Liturghii, pentru a obține harul beatificării, și să participe la cele
două celebrări solemne oficiate în biserică cu ocazia comemorării zilei arestării și a morții Monseniorului Ghika.
Prin predici și conferințe susținute de persoane care l-au
cunoscut, prin articole în presă, prin emisiuni la radio și
televiziune, prin cărți, broșuri, pliante și imagini tipărite,
prin filme documentare, prin vizite la mormântul din Cimitirul Bellu, viața și apostolatul Monseniorului, respectul
și admirația, ca și convingerea că el a trăit ca un sfânt și a
murit ca un martir s-au extins tot mai mult, atât în țară, cât
și în străinătate, ajungând să fie cunoscut și iubit chiar și în
afara comunităților catolice.
În Monseniorul Ghika vedem cum puterea credinței îl
înnobilează și îl ridică pe om mai aproape de Dumnezeu și
de aproapele său. Acum, când distanța dintre cei săraci și
bogați este imensă, exemplul lui îi poate provoca și încuraja

pe cei cu bunăstare materială să vină în ajutorul săracilor,
așa cum Monseniorul a făcut-o cu ajutorul Doamnelor de
Caritate și al binefăcătorilor. Acum, când rugina mecanismelor opresive din trecut încă mai tulbură viața spirituală a
multora chemați în fața conștiinței și a dorinței de a urma
învățătura lui Cristos, de un ajutor fundamental pe această
cale a renașterii spirituale poate fi exemplul vieții Monseniorului Ghika. Acum, când suferințe de tot felul încearcă
ființa umană supusă mereu ispitelor, trebuie să fim fericiți
că avem un exemplu și un mijlocitor în persoana Monseniorului Ghika, om ales de Dumnezeu ca adevărat apostol
pentru timpurile noastre, ca laic consacrat, timp de 20 de
ani, iar ca preot, 30 de ani.
Sperăm și dorim din toata inima ca Monseniorul Vladimir Ghika, ridicat la cinstea altarelor în Anul credinței să
fie cunoscut și imitat din ce în ce mai mult, de cât mai mulți
tineri și de către cei din generațiile ce vor urma, căci viața și
moartea lui sunt ale unui sfânt; iar sfinții sunt prietenii lui
Dumnezeu, care mijlocesc pentru noi.
Pr. Ioan CIOBANU

Un preot, un îndrumător spiritual care avea curajul de a spune
„Nu știu!”; care nu voia să-ți impună propria părere, ci să asculte,
să sugereze, să sprijine...

A

veam cinci sau șase ani când l-am cunoscut (anii ’48-’49). Mergeam cu mama la
biserică la „Saint-Vincent”, îl auzeam predicând, ce-i drept
nu pricepeam mare lucru. Mi se spunea că după Slujbă
se așază la orgă și improvizează: ascultam și încercam să
înțeleg muzica. A fost apoi evenimentul primei spovezi – la
el am făcut-o, discret, în sacristia din partea stângă. Nu-mi
amintesc prea multe – era prea mare stresul de a-mi „formula” păcatele și de a nu uita niciunul! După aceea, mergeam regulat cu mama să mă spovedesc: îmi amintesc o
anume stare de bine, dar tot nu știu ce-mi spunea pe atunci.
Cum adulții vorbesc, adesea, liber între ei pe principiul
„copilul nu pricepe!”, știam că e prigoană împotriva religiei, că se fac mereu arestări, că dispar oameni... cred că
am aflat de arestarea Monseniorului, apoi, după un timp,
de moartea lui. Îmi rămăsese, cumva, drag, de la distanță,
m-am bucurat când am primit o fotografie a lui în josul căreia era prinsă o bucățică de stofă, se spunea că e din haina
lui. Și cam atât.
Până când...
Acum câțiva ani, a trebuit să mă apropii de cărți și documente care vorbeau despre el. Treptat mi-am dat seama că
îl regăsesc. Ce spunea el despre Dumnezeu, despre viața cu
Dumnezeu, ceea ce se povestea despre felul lui de a fi, toate
rezonau ca o evidență, le așteptasem. M-am gândit că poate
îmi spune acum ceea ce n-aș fi putut pricepe atunci.
Ar fi multe de spus, amintesc aici doar câte ceva din ceea
ce îl caracterizează:
Accentul pus pe realitatea prezenței lui Dumnezeu, curaFrancisca Băltăceanu

Mons. Ghika participând la o procesiune la Saint Vincent de Paul

jul de a-i vedea și trăi prezența în toate momentele, în tot ce
faci, cu nuanța de a căuta să faci mereu ceea ce preferă El.
Centrarea pe meditarea și trăirea Scripturii, într-o vreme
când o înecau „cărțile pioase”.
Atenția la varietatea manifestărilor Duhului: „căldură şi
viaţă, lumină şi flacără...”.
Conștientizarea faptului că și laicii au datoria sau, mai
degrabă, dreptul de a-și aprofunda cunoașterea lui Dumnezeu, cu mintea, cu trăirea, cu fapta... Nu doar o categorie
„aleasă”, ci oricine, „omul de pe stradă”, pentru care el proiectase o serie de scrieri...
Curajul de a afirma, încă de atunci – şi de a traduce în fapt
– că viaţa spirituală, viaţa în unire cu Dumnezeu, nu este
rezervată unor „mari iniţiaţi”, ci e destinată, deci accesibilă,
marelui public, „acela pe care îl caută Isus în Evanghelie”.
„Teologia nevoii”: conștiința că nu trebuie să-ți „planifici”
modul de a-l sluji pe Dumnezeu, încrederea că îți scoate El
în cale ce vrea să faci sau, altfel spus, că diversele nevoi care
ți se înfățișează pot fi chemări ale lui Dumnezeu, uneori
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foarte neprevăzute... La care știa să răspundă efectiv, cheltuindu-se pe sine; uneori cu o stranie sensibilitate: la mănăstirea de la Auberive, unde nu aveau de nici unele, se chinuie
să facă rost de bani pentru a cumpăra ... un pian pentru un
refugiat rus al cărui unic sprijin moral era muzica.
Felul în care îi primea pe toți cei care i se adresau:
niciodată nu se arăta deranjat, le oferea tuturor timpul de
care aveau nevoie – dacă ne uităm la agendele lui supraîncărcate, ne întrebăm cu ce putere vedea, de fiecare dată, în
soneria de la intrare o „chemare a Providenței”.
Un preot, un îndrumător spiritual care avea curajul de a
spune „Nu știu!”; care nu voia să-ți impună propria părere,

ci să asculte, să sugereze, să sprijine...
În general, o extraordinară normalitate a comportării,
firescul unei dăruiri de sine continue.
Poate că „unitate” ar fi un termen definitoriu pentru el:
unitate între viața spirituală și viața cotidiană; între spiritualitate și cultură; între oameni de diferite confesiuni.
Și umorul – inteligent, nuanțat, puternic și delicat în
același timp, nedezmințit.
Un Om care merită cunoscut mai îndeaproape. Sperăm
să se publice, curând, mai multe scrieri ale lui.
Maria Francisca BĂLTĂCEANU

Monseniorul Ghika a devenit și pentru mine o prezență apropiată, un reper spiritual

N

u am avut cum să-l cunosc personal
pe Monseniorul Vladimir Ghika, dar
Monica Broșteanu am cunoscut un preot greco-catolic asupra
căruia el a apucat să lase o amprentă profundă: părintele
Vasile Mare. Acesta strălucea printr-o purtare de un firesc
desăvârșit, printr-o disponibilitate cvasinelimitată, prin
voioșie și căldură sufletească. Își petrecuse primii ani de
preoție la biserica din strada Polonă, alături de Preasfințitul
Vasile Aftenie și de viitorul episcop martir Tit-Liviu Chinezu. Monseniorul Ghika era foarte apropiat de aceștia,
care alcătuiau o oază de spiritualitate în pustiul acelor ani
și părintele Mare își amintea de spusele lui: „C’est trop beau
pour durer“ („E prea frumos ca să țină mult“). Într-adevăr,
decembrie 1948 a schimbat dramatic, deși nu a putut distruge, viața Bisericii greco-catolice. Când l-am cunoscut,
după ani de închisoare și clandestinitate, părintele Vasile
Mare spunea că se raportează în continuare la Monseniorul
ca la un model.
Având ocazia, mult mai târziu, să citesc numeroase scrieri ale Monseniorului Ghika și mărturii despre el, a devenit
și pentru mine o prezență apropiată, un reper spiritual.
Vladimir Ghika spunea încă din 1904: „Acum este ceasul […] Sfințeniei atrăgătoare, al Sfințeniei vizibile, al luminii puse în sfeșnic”1, care să meargă nu numai la inima
căutătorilor de Dumnezeu, ci și la inima omului strivit de
griji imediate sau chiar învăluit de preocupări frivole.
Secretul Monseniorului mi se pare a fi fost trăirea în
prezența lui Dumnezeu dusă până la ultimele ei consecințe;
el ajunsese să fie locuit de Dumnezeu într-un mod care să-L
facă vizibil contemporanilor săi.
De aici unitatea vieții sale lăuntrice și exterioare, de aici
firescul atitudinilor sale de păstor și frate, de aici ușurința
cu care se mișca între cei mari ai lumii și între cei mai umili,
iubindu-i pe toți, însuflețindu-i pe unii, ridicându-i pe alții,
vindecând suflete și trupuri, susținându-i pe atâția, mai ales
în ultimii ani ai vieții sale, când România devenea pe zi ce
trece o sinistră închisoare și după ce zidurile închisorii propriu-zise l-au înconjurat și pe el.

Mons. Ghika participând la o procesiune greco-catolică din strada Polonă

Mereu atent la esențial, enormele lipsuri îndurate în
temniță nu păreau să-l afecteze prea mult. Asceza nu a
fost niciodată la Vladimir Ghika un exercițiu practicat
programatic, ci primire cu dragă inimă, cu încredere în
Providență, a încercărilor și suferințelor pe care viața i le
scotea în cale. În special, martorii din închisoare sunt unanimi în a recunoaște faptul că toate acele condiții îngrozitoare în care a trebuit să-și trăiască ultimii ani nu păreau
să-i umbrească seninătatea și bucuria de a putea exercita
un apostolat rodnic între colegii de închisoare. Libertatea
și firescul cu care trecea de la rugăciune la încurajări și sfaturi, fără a da vreodată impresia că e deranjat de cei care îl
asaltau tot timpul, atestă o unire profundă cu Dumnezeu, o
flexibilitate și o bucurie a slujirii inegalabile.
Gestul Bisericii de a-l propune ca model în aceste vremuri de mare împrăștiere și superficialitate, de dezorientare, de alergare după interese personale meschine este un
gest profetic ce ar trebui să găsească ecou în noi toți. Să nu
lăsăm să treacă această beatificare ca un simplu eveniment
festiv, de care ne bucurăm pentru prima dată în România,
ci să ne lăsăm luminați de acest exemplu puternic dăruit
nouă de Providență. Să citim bogata literatură prilejuită de
acest moment, și care va continua să apară, și vom descoperi unul dintre cele mai luminoase repere ale timpurilor
noastre, și totodată vom dobândi un prieten apropiat, plin
de atenție și de grijă delicată, care vrea, și prin noi, să vorbească întregului nostru popor despre „Cristos între noi,
nădejdea slavei“ (Coloseni 1, 27).

1 La Vierge et l’Orient, Alocuțiunea lui Vladimir Ghika la Congresul marian
din decembrie 1904 de la Roma.

Actualitatea Creștină Număr special septembrie 2013

Monica BROȘTEANU

Mărturii - echipa postulaturii

Vladimir Ghika nu încetează să mă uimească

F

amiliarizarea cu personalitatea Monseniorului Vladimir Ghika s-a produs, în ceea
Iulia Cojocariu
ce mă priveşte, mai mult în perioada care
începe din august 2009 încoace. Citisem la momentul la
care au apărut cartea lui Ştefan Nicolau despre Monseniorul Ghika şi articolele pr. Horia Cosmovici despre Monseniorul din revista Verbum. Din iunie 2010, având ocazia
să lucrez la arhiva care îi poartă numele şi care începea să
se constituie din diversele documente adunate de-a lungul
timpului, am început să mă apropii treptat de viaţa şi scrierile lui Vladimir Ghika. Din materialele diverse ce se găsesc acum la Arhiva Ghika şi pe care le-am putut parcurge
până acum, m-au impresionat în mod deosebit mărturiile
celor care l-au cunoscut pe Monseniorul. Aceste mărturii,
cuprinse mai ales în scrisori care i-au fost adresate, sunt dovada influenţei pe care Vladimir Ghika a exercitat-o asupra
celor care i-au scris. Unii dintre corespondenţii lui vorbesc
în scrisorile lor despre modul în care pun în aplicare în viaţa lor de credinţă trăită zi de zi sfaturile pe care le-au primit
de la părintele lor spiritual. De exemplu, Agenor Danciul
descrie într-o scrisoare adresată lui Vladimir Ghika viaţa
sa departe de Bucureşti, aflat în aşteptarea unei oportunităţi pentru a intra la seminar, care era dorinţa sa cea mai
puternică. Îşi câştigă existenţa lucrând pe un tractor, ceea
ce îi permite să şi transporte călători. Şi pentru că a învăţat
de la Monseniorul Ghika faptul că nicio întâlnire nu este
întâmplătoare, se roagă pentru fiecare dintre cei pe care îi
transportă câte un „Ave Maria” şi astfel, când coboară din
tractor, călătorul este însoţit de o binecuvântare nevăzută.
Într-un alt loc din scrisoare, spune că obişnuieşte să-i ofere
lui Dumnezeu câte o rugăciune „Tatăl nostru” care să fie
folosită acolo unde este nevoie.
Foarte impresionante sunt şi scrisorile Monseniorului
Ghika. În ele dă sfaturi, încurajează, întăreşte credinţa celor
cărora li se adresează. El nu lasă să se piardă clipele de har,
nu îi lasă pe cei care se află în încercare, în suferinţă, sau
care sunt în stare de păcat să persiste în această situaţie şi
face tot posibilul pentru a-i ajuta să o depăşească prin recurgerea la sacramente, spovadă şi împărtăşanie. Într-una
din scrisori, adresate unei mame care şi-a pierdut de curând fiul, îi scrie acesteia în felul următor: „Tocmai am ieşit
de la o liturghie pe care am celebrat-o pentru fiul dumneavoastră, şi, potrivit cu expresia folosită de dumneavoastră,
vă vorbesc în numele lui, ascultându-l pe cel lângă care se
găseşte. Aceasta nu este o figură de stil sau o metaforă, ci
este realitatea acestor prezenţe invizibile, dar mai adevărate
şi mai puternice şi mai apropiate decât orice lucru. Şi unde
aş putea fi mai sigur că mă voi întâlni […] <cu fiul dumneavoastră> dacă nu în acest Dumnezeu viu coborât pe altar
[…]? Şi unde în altă parte aş putea fi mai sigur că îl veţi
regăsi împreună cu mine, dacă nu la fiecare împărtăşanie
pe care o veţi primi, la fiecare rugăciune care vă va aşeza în
prezenţa lui Dumnezeu şi împreună cu El, prin El şi în El cu
fiul dumneavoastră? Cei care sunt cu Isus, revin cu Isus. Cei

pe care credem că i-am pierdut, s-au sustras numai vederii
noastre. Căci ei continuă să ne vadă”.
Din corespondenţa cu François Paris, reiese rolul pe care
l-a avut acesta după convertirea lui Vladimir Ghika, felul în
care l-a sprijinit şi l-a îndrumat în viaţa de credinţă, cum i-a
fost alături cu rugăciunea, în calitate de prieten. La aniversarea unui an de la convertire, îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru ceea ce i-a dăruit prin prietenul său: o afecţiune
mai sinceră faţă de Sfânta Fecioară, o mai mare încredere
în „mijloacele” folosite de Biserică (relicve, imagini, indulgenţe), mai mult curaj pentru a realiza ceea ce se găseşte
mai bun în el.
În multe scrisori,
se vede umorul de
care dădea dovadă
Vladimir Ghika. Vorbeşte, de exemplu, de
„chestionar bambufil”,
atunci când îi răspunde unui corespondent
care îi cere detalii despre posibilitatea de
a creşte bambuşi în
Franţa, sau despre „bistrofagie”, atunci când îi scrie unei
persoane că va mânca la bistroul din apropiere.
Monseniorul Ghika a făcut două călătorii importante în
Japonia. Acolo a întâlnit mari personalităţi, numeroşi tineri
şi copii, a convertit şi a botezat pe mulţi. Pe o ciornă de-a sa
pe care şi-a notat
câteva idei cu privire la apostolatul
din Japonia, vorbeşte despre acest
apostolat ca fiind
o misiune pentru
elita spirituală şi
intelectuală a tineretului catolic din
această ţară. Pentru Vladimir Ghika, a fi apostol înseamnă
a fi sfânt. Iar necesitatea unei vieţi de sfinţenie este cu atât
mai mare într-o ţară păgână. El consideră că sfinţenia care
merge până în cel mai mic detaliu este mai importantă decât orice strategie, oricât de elaborată ar fi ea. De asemenea,
socoteşte că cel mai neînsemnat defect care este corectat,
cel mai neînsemnat act de iubire faţă de Dumnezeu şi faţă
de aproapele contribuie mai mult la împlinirea misiunii de
apostolat decât orice „misiologie” la modă.
Aceste câteva exemple, care reprezintă numai o mică
parte din ceea ce formează gândirea şi spiritualitatea Monseniorului, constituie pentru mine o sursă de inspiraţie şi
de încurajare. Vladimir Ghika nu încetează să mă uimească
şi mereu descopăr câte ceva nou din personalitatea lui.
Iulia COJOCARIU
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„Nu știam nimic despre acel om și cu atât mai puțin despre nepotul său, un anume...
Vladimir Ghika”

Î

ntr-o zi, imediat dupa instalarea mea în
România - (sunt aici de aproape cincisprezece ani) -, Emanuel Cosmovici, o cunoștință a soției
mele, Oana, mi-a arătat bucăți vechi de hârtie îngălbenite
de timp, pe care se vedea un scris mic, care astăzi, pentru
mine, este inconfundabil. Acestea erau cunoscutele bileţele pe care Vladimir Ghika scrisese, în funcție de inspirația
sa, gânduri ce proveneau din imaginația sa bogată și din
credința sa profundă. Emanuel Cosmovici le primise de la
tatăl său, Horia, fiu spiritual al Monseniorului; acesta le primise spre păstrare atunci când Vladimir Ghika se temea că
va fi arestat și că toate documentele sale personale ar putea
să dispară în mâinile Securității.
Așadar, l-am descoperit pe Vladimir Ghika prin intermediul „gândurilor” sale. N-aș spune că acestea sunt fără
egal, deși prin jocurile de cuvinte foarte franțuzești pe care
le folosește deseori, ele sunt unice; dar cred că le putem
compara foarte bine, fără nicio exagerare, cu cele ale lui Angelus Silesius, cu ale lui Ruysbroek (cel care pe bună dreptate a fost numit Admirabilul)... Uneori, profunzimea lor este
de necrezut. Umorul lor ascunde de multe ori adâncimi de
nepătruns, aceste nemărginiri care îl înfricoșau atât de tare
pe Pascal, cu care, de asemenea, îndrăznesc să-l compar;
dar este mai puțin filosofic, fiind în același timp mai mistic şi mai plin de umor (un tip de teologie care ar merita
dezvoltată!).
Bineînțeles că am acceptat propunerea lui Emanuel Cosmovici să descifrez aceste mii de bilețele și să le introduc
într-o bază de date, pe un calculator. A fost o muncă laborioasă, dar dacă aș fi știut că mai târziu se vor găsi alte mii de
gânduri, împrăștiate în alte arhive, caracterul uriaș al acelei
sarcini m-ar fi făcut probabil să refuz.
De atunci, timpul a trecut, dar m-a prins virusul sau, mai
degrabă, am căzut sub vraja acestui om extraordinar din
toate punctele de vedere, Vladimir Ghika; acest om care
știa atât de bine „să-i farmece” pe toți cei care au avut norocul să-l întâlnească. Postum, m-a fermecat și pe mine și îmi
place să-mi imaginez uneori că aș putea să am o conversație
Luc Verly

cu el, o conversație care ar fi, cu siguranță, foarte bogată
și vie...
De la acea primă întâlnire, când viața agitată îmi lasă
timp, lucrez, printre altele, la descifrarea textelor manuscris
lăsate de Vladimir Ghika, texte rareori publicate, care cel
mai adesea au ajuns la noi sub formă de ciorne foarte greu
de citit sau sub formă de scrisori. Mii de pagini au trecut
până acum prin mâinile mele și sunt încă multe de văzut
și de studiat. Farmecul primei întâlniri nu s-a destrămat.
Cu toate acestea, cum prin natura mea sunt foarte sceptic,
îmi place să scormonesc acolo unde mi se pare că este neclaritate. Dar căutările mele nu descoperă niciodată părți
întunecate, ci, mai degrabă, în mod sistematic, părți de
lumină, atât de mult personalitatea lui Vladimir Ghika le
răspândește pretutindeni!
La final, ambiția mea este să publicăm operele complete
ale lui Vladimir Ghika, toate acele texte publicate în diferite
locuri, în franceză și în română; de asemenea, toate acele
texte care nu au fost niciodată publicate și care merită să
fie. De asemenea, corespondența sa, care este atât de bogată
în învățături... Dar, lucrul acesta va fi făcut cu siguranță de
generația următoare, atât de multe manuscrise au rămas de
descoperit și atât de multe lucruri de făcut.
În ciuda caracterului meu sceptic, am vorbit deja despre
asta, nu pot să mă abțin să cred că Providența (Vladimir
Ghika scria mereu acest cuvânt cu majusculă, tocmai pentru
a arăta importanța pe care i-o acorda), Providența, așadar,
era ascunsă pe undeva atunci când, fiind un copil de zece
ani, care locuia la Le Mée-sur-Seine, în Seine-et- Marne, am
intrat într-o zi în cimitirul acelei mici localități și am descoperit un mormânt neobișnuit, diferit de celelalte, pe care
era scris, după cum îmi amintesc: „Aici odihnește Grigore
Ghika, voievod al Moldovei ” sau ceva de genul acesta. Nu
știam nimic atunci despre acel om și cu atât mai puțin despre nepotul său, un anume... Vladimir Ghika.

Bilețele de hârtie conținând gânduri ale Mons. Vladimir Ghika
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Liturghiile celebrate de Monseniorul Ghika erau moment de înălțare

D

espre Monseniorul Ghika există amintiri multe, în parte estompate în detaliile
Andrei Brezianu lor, dar anumite elemente pregnante mi-au
rămas în prim-planul memoriei.
Aflându-ne în acest loc, unde de atâtea ori s-au celebrat
Sfinte Liturghii, la care eram de față ca ministrant, la începutul anilor ’50, îmi amintesc că aici era un loc de reculegere, de pace, în momentele în care exteriorul acestei biserici
era năpădit de furia urgiei roșii, a urgiei comuniste.
Liturghiile celebrate de Monseniorul Ghika erau moment de înălțare. Oficia cu foarte multă smerenie și cu voce
foarte scăzută, aproape murmurată. Pe atunci, aici erau
două sacristii distincte: cea din stânga, unde avea loc preludiul Sfintei Liturghii, și sacristia din dreapta, a Monseniorului Ghika aș numi-o, unde el conversa, dădea îndrumare
spirituală și intelectuală. Aceasta era biroul lui, cartierul
lui general, unde a petrecut nenumărate ore de călăuzire
spirituală și intelectuală, pentru oameni de toate vârstele,
de la adolescenți și copii până la persoane foarte mature,
care veneau să-i ceară sfatul; multe dintre aceste persoane
îmbrățișau credința catolică în urma convorbirilor cu Monseniroul Ghika.
Îmi amintesc ultima întâlnire cu Monseniorul Ghika:
coincidența a făcut să fie arestat în acea fatidică zi de noiembrie 1952, a doua zi după ce venise în vizită la noi acasă,
unde ne adunam de câteva ori pe lună, un grup de tineri
și de adolescenți, care formasem un fel de cerc de studii
teologice și filosofice, sub îndrumarea Monseniorului. Ne
adunam în diverse locuri și atunci s-a întâmplat să fie casa
mea părintească, nu departe de locul acesta. Monseniorul a
venit după ce se înserase, a stat cu noi, ne-a dat îndrumările
de rigoare. Ne-am despărțit în acea seară de noiembrie: a
ieșit din casă pe ușa din dos și pe poarta din dos, care era
separată de grădina din față. L-am condus până la poartă;
s-a pierdut în noapte și a revenit aici. A doua zi am aflat că
fusese ridicat de oamenii securității și dus într-o anchetă
brutală și sălbatică.
Nu cred că-l preocupa faptul că ar fi putut fi arestat, dar
el exercita prudența ca virtute creștinească. Ezita să fie surprins într-o situație în care era o adunare de mai mult de
două persoane. Excepție făcea din când în când, așa cum
s-a întâmplat în acea seară de noiembrie, ajunul arestării
lui. Dar și atunci a folosit prudența, intrând pe poarta din
față și ieșind pe cea din dos. Însă pentru autoritățile care
îl filau pe Monseniorul, ceea ce făcuse el în acea seară nu
avea nicio importanță; aveau deja pregătit un dosar de minciuni și de injurii, astfel încât, la judecată, să fie scos într-o
manieră flagrantă și strigătoare la cer de nedreaptă, drept
trădător de țară.
După arestare, au rămas aici părintele Francois și părintele Francisc. Eu continuam să vin ca ministrant. Ceea
ce se putea afla, aflam de la ei. Omul de legătură era Ionel
Cofariu, veteran de război și fiu spiritual al Monseniorului,
care avea multe uși deschise. Oricum, primele luni după

Vechi interior, biserica Sacré Coeur, Bucureşti

arestare, nu s-a știut nimic. Abia
când a avut loc procesul, acest lucru s-a aflat. A urmat sentința și
executarea sentinței la Jilava. Pentru că mai funcționa o brumă de
lege privind starea civilă, în luna
mai 1954, când și-a dat sufletul,
s-a aflat acest lucru, tot prin intermediul lui Ionel Cofariu. A urmat
o acțiune extrem de curajoasă a
lui Ionel Cofariu, care a recuperat
de la Jilava efectele lui, adică tot ce Mons. Ghika lângă Sacré Coeur
avusese asupra lui la momentul arestării, inclusiv relicva cu
spinul din Cununa de spini a Mântuitorului nostru, pe care
le-a adus aici, la părintele Francois. În felul acesta, toată
lumea a fost edificată: un destin se încheiase și, omenește
vorbind, nu mai era nimic de sperat. Era o tristețe enormă,
sentimentul unei pierderi. Încheierea vieții unui octogenar,
care era atât de fragil și atât de plăcut - era un sentiment
oribil și s-a așternut tăcerea.
Tot Ionel Cofariu s-a zbătut și a obținut de la Jilava permisiunea să se facă o Slujbă la mormântul deținutului.
Mormitele deținuților decedați la închisoare erau marcate
cu niște țăruși și ni s-a spus că este mormântul 807. L-am
căutat împreună cu părintele Francois, care a spus Libera,
sub privirile gardienilor. Eu, ca ministrant, l-am asistat. Un
moment pe care nu pot să-l uit este acela în care am luat de
pe mormânt un pumn de țărână, pe care am pus-o la piept
și pe care o am și astăzi.
Cam acestea sunt amintirile pregnante pe care le am
despre Monseniorul Ghika. Dar am și alte amintiri legate
de persoana lui și de felul în care își expunea spiritualitatea și își exercita factorul formator. Ceea ce spunea ori de
câte ori ne întâlneam viza experiența lui spirituală pe care
o împărtășea, cu multe elemente anecdotice din viața lui
atât de plină de meandre și atât de bogată în experiențe în
toate domeniile, astfel încât am ajuns și eu depozitarul unui
tezaur de memorie legat de ceea ce îmi spunea și nu am
putut să uit.
Andrei BREZIANU
(material realizat de Ana Boariu în biserica
Sacré Coeur din Bucureşti, unde a slujit
Mons. Vladimir Ghika)
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Sunt convins că Providenţa Divină a pregătit în mod special această beatificare

A

u fost prea multe „coincidenţe” în timpul
lucrului la dosarul pentru Roma.
Emanuel Cosmovici
Câteva elemente concrete:
Nimic nu s-a pierdut din documentele care ar fi fost
necesare pentru dovedirea martiriului, începând cu dosarele fostei Securităţi şi până la mărturiile celor paisprezece
foşti deţinuţi politici care l-au văzut în toate etapele martiriului.
A rămas în picioare Fortul 13 Jilava, unde s-au putut
identifica celulele prin care a trecut Monseniorul.

Ruinele Fortului Jilava

S-au putut găsi osemintele. Dacă doctorul Grigore
Ghyka n-ar fi translatat osemintele în anul 1968, astăzi nu
s-ar mai fi putut cunoaşte locul mormântului primitiv din
comuna Jilava.
S-a salvat relicva cu fragmentul din Coroana de Spini a
Mântuitorului, pe care Monseniorul a avut-o asupra sa la
arestare.
Au putut fi cercetate felurite arhive noi, în România şi
în alte ţări, și astfel au ieşit la lumină multe documente Ghika. Deosebit de spectaculoase au fost descoperirile din Arhivele Secrete ale Vaticanului.
Au apărut manuscrise depuse de Monsenior, înainte de
arestare, la mai multe familii.
Monseniorul a ţinut mult la o importantă arhivă de familie care conţine documente ale istoriei noastre naţionale.
S-a salvat şi aceasta, aflându-se azi la Arhivele de la Quai
d’Orsay.
Imediat ce s-a aflat de moartea lui la Jilava, fiii spirituali
din străinătate au încercat să deschidă la Paris dosarul de
beatificare. Dar Securitatea a reuşit să blocheze acest demers.
Începând cu anii ’80, au apărut preoţi şi laici care au
simţit un imbold puternic pentru a promova cauza de beatificare a Monseniorului Ghika. Practic, şi-au dedicat viaţa
acestei cauze. Trei dintre ei nici nu l-au cunoscut personal,
aşa cum este cazul părintelui Ioan Ciobanu, precum şi al lui
Pierre şi al Christiannei Hayet.
Deşi trecuseră atâţia ani, după 1990, au apărut de peste
tot, din ţară şi din străinătate, noi martori ai vieţii lui. Nu
cităm aici nici un nume, de teamă să nu rămână mari uitaţi.
În ultimii ani, postulatura a putut lua legătura cu membrii familiei lui Dimitrie, fratele Monseniorului Ghika. Cu
toţii s-au alăturat cauzei. Remarcabil a fost momentul când

Geneviève d’Hoop şi Anca Berlogea au găsit ultimele scrisori trimise de Monsenior fratelui său între anii 1948-1952.
A existat o „maturizare” a cauzei. Multora ni s-au deschis ochii abia după un timp. Îmi amintesc că-i cunoscusem pe Lucia Florei, „inculpată” în lotul Monseniorului
Ghika, şi pe părintele Gonciu. Pe Episcopul Schubert şi pe
Monseniorul Menges. Dar în anii ’70, nu puteam plasa
mărturiile lor într-un cadru cunoscut.
Pentru o Biserică rămasă fără arhive, după persecuţia
comunistă, pornirea unei cauze de beatificare este de-a
dreptul un act temerar. Personal, consider că lucrurile au
intrat definitiv pe făgaşul finalizării atunci când Arhiepiscopul Ioan Robu a dat semnalul pentru această ultimă
etapă. Atunci s-au deschis toate porţile.
Echipa postulaturii a fost constituită din persoane entuziaste şi competente. Ce ne-am fi făcut dacă Luc Verly,
cetăţean francez căsătorit în România, n-ar fi descifrat şi
transcris mii de pagini inedite ale Monseniorului? Ce
ne-am fi făcut fără competenţa Franciscăi Băltăceanu şi a
Monicăi Broşteanu în exploatarea acestor documente? Dar
fără Iulia Cojocariu la Arhiva Ghika de la ARCB? Andrei
Brezianu ne-a adus viziunea largă, paneuropeană, cu care a
introdus volumul POSITIO. A existat un bun şef de proiect
şi pentru etapa romană a cauzei, părintele postulator Francisc Ungureanu.
Au existat colaboratori de mare eficacitate ai postulaturii, din ţară şi din străinătate. Aş menţiona doar câteva
nume: Maria Sander, Clemence de Rouvray, Sora Antoneta.
Ne-au sprijinit benevol şi cu entuziasm zeci şi zeci de profesori, istorici, diplomaţi, preoţi, atât catolici, cât şi ortodocşi.
Toate acestea au permis să se poată demonstra în faţa
Sfântului Scaun, dar şi în faţa fiecărui credincios, că Monseniorul Ghika şi-a pus viaţa în pericol, în deplină cunoştinţă
de cauză, pentru sprijinirea conducerii legitime a Arhidiecezei Catolice de Bucureşti, într-o perioadă de maximă
persecuţie stalinistă. Acestea sunt elementele esenţiale ale
„procesului” său. Iar, pe lângă proces, care e destul de greu
de urmărit, a existat recunoştinţa generalizată a credincioşilor faţă de Monseniorul Ghika, rămas alături de ei până la
moarte, deşi s-ar fi putut salva, plecând din ţară.
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Obiecte de cult ce au aparținut Mons. Ghika
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Vladimir Ghika ne-a ajutat să fim atenți la acțiunea Spiritului Sfânt

D

acă trebuie să vorbesc despre ceea ce am
experimentat în acești șase ani, nu pot
Pr. Francisc Ungureanu să o fac fără să încep prin a mulțumi celor
care au pregătit intrarea mea în acest proces. Munca postulatorilor care m-au precedat în această misiune, pr. Ioan
Ciobanu și pr. Claudiu Bărbuț, a fost extrem de prețioasă
în pregătirea perioadei romane a
studiului dosarului, cea de care
m-am ocupat eu; iar când vorbesc
despre postulatori, mă refer și la
toate persoanele care au lucrat cu
aceștia pentru cauza lui Vladimir
Ghika. Nominalizarea fiecăruia îmi
este imposibilă pentru că eu nu-i
conosc decât în parte pe cei care
s-au dedicat acestui extraorinar
drum de demonstrare a sfințeniei
și a martiriului Monseniorului.
Țin să amintesc totuși o persoană
care m-a inspirat prin tenacitatea
sa: este vorba despre doamna Marina Fara. În perioada 2003-2006,
cât am coordonat redacția revistei
Actualitatea Creștină, doamna Fara
era cea care asigura „umplerea” paginii dedicate celui pe care Arhidieceza noastră îl propunea pentru
onoarea altarelor și reușea să pună
în fiecare număr al revistei texte interesante. Ulterior, când am preluat eu misiunea de a oferi în fiecare
lună cititorilor revistei noastre un
text despre Vladimir Ghika, am realizat că este foarte interesant, dar, pe lângă devoțiune, cere
mult devotament.
Spuneam că timp de șase ani, am avut misiunea de a asigura legătura între Congregația pentru Cauzele Sfinților de
la Roma și Arhiepiscopia de București, pentru Cauza lui
Vladimir Ghika. Aceasta implica și coordonarea efortului
unor oameni extraordinari cu care am avut onoarea să lucrez pentru a răspunde cerințelor și exigențelor vaticane în
redactarea Positio, raportul final al Cauzei. Pe mulți dintre
cei care au lucrat cu mine la postulatură îi cunoașteți citind articolele din acest număr special al revistei noastre.
Pe lângă aceasta, am încercat să promovez orice acțiune
care putea să îl facă mai cunoscut pe Vladimir Ghika, fie
în țară, fie peste hotare. Într-o oarecare măsură, blogul
www.vladimiri-ghika-amicus.blogspot.com reflectă această activitate. Am lucrat în acești ani nu doar în spiritul ascultării, dacă ar fi fost doar asta aș fi putut poate să fac și
multe alte lucruri, dar am lucrat chiar cu pasiune, neputând
face aproape nimic altceva. Iar pasiunea vine tocmai din
experimentarea apropierii de Vladimir Ghika și de dorința
Bisericii noastre locale ca acesta să fie declarat sfânt. Am-

bele realități, sfințenia și martiriul Monseniorului, ca și
credința generalizată a credincioșilor noștri cu privire la
acestea, sunt rod al acțiunii Duhului Sfânt.
Simțământul cel mai puternic trăit de mine ca postulator
este acela de a fi reprezentantul, în fața autorității Sfântului Scaun Apostolic al urmașului Sfântului Petru, al acestei acțiuni a Duhului Sfânt în sânul Bisericii noastre locale. Însuși
Vladimir Ghika amintea această
credință a Bisericii: „Ne vom aminti că Duhul Sfânt … poate sufla
oriunde vrea, şi că o manifestare
sau o acceptare colectivă în Biserică este garanţia cea mai sigură pe
care o avem cu privire la autenticitatea inspiraţiilor Lui.” (Prezența
lui Dumnezeu) Desigur că nu au
lipsit semnele concrete ale acțiunii
Duhului Sfânt pe tot parcursul procesului: de la energia dovedită de
fiecare colaborator în munca deloc
ușoară până la rezolvarea fericită a
celor mai diferite și dificile probleme întâmpinate; de la descoperirea
unei multitudini de martori și arhive până la entuziasmarea celor mai
reticenți critici și obținearea accesului la cea mai prețioasă arhivă în
demonstrarea martiriului lui Vladimir Ghika, cea a securității; de la
găsirea persoanelor potrivite și pregătite în a lucra pentru acest proces
până la oferirea unei căi privilegiate
la Roma, care a făcut ca această cauză să nu aștepte la rând
poate zeci de ani ... și exemplele ar putea să continue.
Monseniorul spunea într-un aforism: „Când Dumnezeu vrea să treacă neobservat, o face divin, cum nimeni nu
ştie s-o facă : — Tatăl, atunci când creează; — Fiul, atunci
când răscumpără; — Duhul Sfânt, când sfinţeşte.” Noi am
reușit să observăm trecerea Duhului sfințitor; Vladimir
Ghika, preot și martir, ne-a ajutat și ne ajută în continuare
să fim atenți la acțiunea Spiritului Sfânt, și suntem recunoscători pentru aceasta. Iar când spun „noi” nu ma refer
doar la echipa postulaturii, ci la însăși Biserica locală din
care facem parte și pentru care am lucrat cu pasiunea dăruită de același Duh. Însuflețiți de această credință, sperăm
într-o rapidă canonizare, ca urmare a rugăciunilor celor
care vor cere și vor obține semnele supranaturale recerute de autoritatea bisericească prin mijlocirea Fericitului
Vladimir Ghika.
Pr. Francisc UNGUREANU
Postulatorul Cauzei de beatificare și canonizare
a lui Vladimir Ghika
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Monseniorul Ghika și Centrul de Studii Religioase

D

uminică, 7 aprilie 2013, Centrul
de Studii Religioase (http://cer.
catholique.fr), fondat de către Jean
Daujat în toamna anului 1925, a organizat o conferință despre Monseniorul
Ghika, susținută de părintele Daniel
Ange la Colegiul Bernardins, din Paris.
A trecut un an de la momentul în care
noi am programat acest eveniment și
până la realizarea lui, când am avut
marea bucurie să aflăm că a fost hotărâtă Beatificarea Monseniorului Ghika.
Centrul de Studii Religioase oferă
formare catolică doctrinală și spirituală pentru adulţi, la Paris, iar Monseniorul Ghika a jucat un rol important în
viața fondatorului Centrului, a cărui
succesiune am preluat-o acum câțiva
ani. Jean Daujat l-a cunoscut pe cel
pe care îl numea prințul preot Ghika
în primăvara anului 1925, la îndemnul
lui Jacques Maritain: „Încă de la prima
întâlnire am avut impresia că am de-a
face cu un sfânt: el radia prezența lui
Dumnezeu și rugăciunea, pe care a trăit-o fără întrerupere”. A jucat un rol tot
mai important în viața lui Jean Daujat,
ca director spiritual până în 1939, în
entuziasmul armoniei date de orientarea lor, în calitate de conferențiar la
Centrul de Studii Religioase sau pentru catolicii de la Școala Normală Superioară, unde a studiat Daujat.
În egală măsură, a jucat un rol important în viața lui privată. În vara
anului 1930, Sonia Hansen, pictor danez, a urmat sfatul lui Jean Daujat de
a petrece câteva zile de reculegere la
Auberive, în casa Fraților și Surorilor
Sfântului Ioan, fondată de Monseniorul Ghika; aici a primit el o scrisoare
de la Yvonne Estienne, care îi spunea

Mons. Ghika la cununia lui Jean Daujat cu Sonia Hansen
(de la stânga: Jacques Maritain, Sonia Hansen, Mons. Ghika și Jean Daujat)

că Sonia îl iubea cu adevărat. Cei doi
s-au căsătorit și Monseniorul Ghika
l-a sfătuit pe Jean Daujat să încheie
acest legământ, care avea să dureze 62
de ani, până la moartea Soniei. Monseniorul a celebrat Liturghia de logodnă
și a binecuvântat căsătoria lor la 15 noiembrie 1930, Jacques Maritain conducând-o pe Sonia la altar, în absența
tătălui. Ulterior, el a celebrat Liturghia,
ocazional, în apartamentul lor, a dormit câteodată pe divanul lor; Sonia a
mers de multe ori să-l ajute la instalarea și în apostolatul său de la Villejuif.
Au colaborat la Asociația Fra Angelico a artiștilor catolici. El a ajutat-o de
multe ori prin îndrumare spirituală.
La 15 noiembrie 1931, la aniversarea

Centrul de Studii Religioase din Paris
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primului lor an de căsătorie, Monseniorul Ghika a celebrat o Liturghie în
apartamentul Soniei și al lui Jean Daujat, în prezența părinților acestuia, Alice și Maurice. Prințul călugăr a intervenit pe lângă Maurice, care încetase din
adolescență să fie practicant; acesta s-a
spovedit și s-a împărtășit, începând o
ascensiune spirituală ce avea să dureze
până la moarte, în 1950. Această întoarcere la Dumnezeu a fost, cu siguranță,
o mare bucurie pentru fiul său.
Jean Daujat, care a fost, așadar, atât
de des în preajma Monseniorului,
până în 1939, i-a dedicat o carte ([apărută la] Nouvelles éditions latines) și a
vorbit deseori despre el în Memoriile
sale (Téqui, 2012). Centrul de Studii
Religioase continuă munca începută
de Jean Daujat și salută beatificarea
Monseniorului Ghika, care a contribuit la debutul Centrului, și se bazează
pe mijlocirea lui.

Claude PAULOT
Director al Centrului de
Studii Religioase
Paris, 10 iulie 2013

Mărturii franceze

Cum l-am descoperit pe Monseniorul Ghika – o întâlnire care mi-a schimbat viața

Î

n după-amiaza zilei de 29 martie, Vinerea Mare a anului 2013,
mi-am deschis computerul pentru a
citi mesajele; unul dintre ele era din
partea Biroului de Presă al Vaticanului. Printre altele, un articol se referea
la promulgarea unor noi Fericiți. Am
început să citesc. Imediat am văzut că
Monseniorul Vladimir Ghika este pe
lista Fericiților. Nu mi-a venit să-mi
cred ochilor. Am citit din nou. Întradevăr, nu visasem. Pentru mine, a
fost un moment de o extraordinară
bucurie și nu am putut să o păstrez
doar pentru mine. Am așteptat această
veste timp de 52 de ani. Am sunat-o pe
sora Thérèse, care locuiește la Cholet.
Sora Thérèse este ultima carmelitană
din Carmelul de la Cholet. Ea nu l-a
cunoscut pe Monseniorul Ghika, dar
la fel ca mine, îl iubește. I-am spus
sorei Thérèse ceea ce tocmai citisem.
La început, nu m-a crezut. Am adăugat că i-am telefonat tocmai pentru a-i
împărtăși această veste extraordinară,
de aceea poate să mă creadă. În cele
din urmă, a crezut ce i-am spus, a fost
foarte fericită și a exclamat: „Monseniorul Ghika este o figură importantă
a Bisericii!”.
Aveam 13 ani când l-am întâlnit pe
Monseniorul Vladimir Ghika. În fiecare dimineaţă, un frate al Sfântului
Gabriel, care ne preda, scria pe tablă
Gândul zilei. Fraţii Sfântului Gabriel
sunt o congregaţie a cărei carismă este
educaţia, învăţământul. Fondatorul nu
este Sfântul Ludovic Maria Grignon
de Montfort, dar ei trăiesc spiritualitatea acestui sfânt din Vendée, care
este înmormântat în bazilica din Saint
Laurent sur Sèvre. Papa Ioan Paul al
II-lea a avut o mare devoţiune faţă de
Sfântul Grignon de Montfort. Mottoul Papei - Totus tuus - a fost luat din
cartea Tratat despre adevărata evlavie
către Preasfânta Fecioară Maria, scrisă
de acest Sfânt.
Noi notam în caietele de teme
gândul care era scris pe tablă. Fratele Félicien ne-a spus atunci cine era
Monseniorul Ghika: s-a convertit la
catolicism, iar după câţiva ani a deve-

nit preot al Bisericii Catolice pentru
Dieceza de Paris. S-a întors în România, ţara sa de origine. Regimul comunist l-a arestat şi l-a dus în închisoarea
de la Jilava. În timpul acestei detenţii,
el s-a născut pentru cer. A murit ca
martir pentru credinţa sa în Cristos şi
în Evanghelie. Cred că dintre cei patruzeci de elevi câţi eram în clasă, eu
sunt, probabil, singurul care îşi mai
aminteşte încă acest lucru.
În jurul vârstei de 16 ani, mergeam
la biblioteca parohială ca să împrumut cărţi. Mergeam lunea, pentru
că era ziua în care nu lucram. Într-o
zi de luni, uitându-mă printre cărţi,
am găsit o biografie a Monseniorului
Ghika: Une flamme dans le vitrail („O
flacără în vitraliu”). Am fost foarte fericit că puteam să citesc această carte.
Am învăţat mai multe despre el. Ştiu
că uşor-uşor, el le-a ajutat pe surorile
din carmelul de la Cholet să ajungă cu
Congregaţia lor până în Japonia.
Din această carte, am descoperit figura preotului prin excelenţă. Sunt sigur că Monseniorul Ghika m-a ajutat
în fiecare zi a vieţii mele. El m-a ajutat
să-mi trăiesc viaţa de creştin şi de botezat. De asemenea, el m-a ajutat să mă
angajez în viaţa Bisericii.
Eu am şansa să pot merge în fiecare dimineaţă în capela carmelului,
care, de peste zece ani, este o mănăstire franciscană. Îl invoc pe Monseniorul în fiecare dimineaţă. Îmi este
un prieten foarte drag; îi vorbesc ca
unui prieten.
De asemenea, datorită lui, am descoperit sensul Sfintei Liturghii. El m-a

Euharistia - desen realizat de Vladimir Ghika

ajutat să pot face Adoraţie, lucru pe
care îmi era foarte greu să-l fac.
Ceea ce m-a impresionat în viaţa
Monseniorului este atenţia lui faţă de
cei mai săraci şi mai nevoiaşi. Pentru
mine, lucrul acesta a fost hotărâtor. Şi
eu acum vizitez persoanele în vârstă, în
cadrul programului Pastoraţiei sanitare.
Am fost foarte fericit să aflu că şi
Monseniorul a fost oblat secular benedictin; un motiv în plus pentru mine
ca să-i cer să mă ajute.
Am încercat să spun în aceste câteva
fraze ce reprezintă pentru mine Monseniorul Vladimir Ghika şi ce mi-a
oferit el de-a lungul întregii mele vieţi.
Îţi mulţumesc, Monseniore, pentru
ajutor!
Fratele Henri GRELET
Oblat secular benedictin
Laic consacrat

Mons. Ghika cu surorile de la Cholet, în drum spre Japonia (1933)
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El era disponibil pentru toți

A

m avut șansa să-l cunosc personal pe Monseniorul Ghika. Chiar
dacă la vremea aceea eram doar un
copil, fizionomia sa, expresia blândă a
chipului său, gesturile, cuvintele şi iubirea lui m-au marcat pe viaţă.
Tatăl meu, domnul Genin, avea o
cărămidărie la Villejuif, unde m-am
născut şi eu. El a aflat că un preot a venit să evanghelizeze acea suburbie şi că
locuia într-un vagon vechi, dorind să
fie sărac printre cei mai săraci.
După ce a luat legătura cu el şi cu
acordul lui, tatăl meu, pe un teren care
îi aparţinea, a construit o capelă din
lemn, cu fundaţia din beton. Era o încăpere mare, al cărei spaţiu a fost separat cu perdele pe care le făcuse mama.
Părintele Ghika mergea des acolo pentru a celebra Liturghia şi Sfintele Taine.
Îmi amintesc de acele Liturghii ale
părintelui Ghika, devenit între timp
Monseniorul Ghika, şi de atitudinea
sa în timpul celebrărilor: el era foarte
umil, rugăciunea sa era interiorizată,
vocea lui era blândă; murmura rugăciunile. Foarte recules, el era cu Dumnezeu. Nu am mai întâlnit niciodată
un preot ca el. Liturghiile pe care le
celebra el erau unice.
Pentru că era făcută din lemn,
Monseniorul, în mod familiar, numea
această capelă „baracă”, fapt care a creat
confuzii. Ulterior, la Villejuif, capela a
fost înlocuită cu biserica Sfânta Tereza,
care atunci se numea Capela Sfintei Te-

Interior capela „baracă” din Villejuif

reza, unde își desfășura activitatea Cardinalul Verdier. I-au dat tatălui meu o
relicvă (o şuviţă de păr) a Sfintei Tereza
ca să o păstreze până la finalizarea lucrărilor. Am participat la prima Sfântă
Liturghie celebrată acolo şi fiind copil,
eram încântată să fac colecta.
Monseniorul Ghika călătorea foarte
mult și de fiecare dată când se întorcea
la Villejuif, părinții mei îl primeau acasă. El ne aducea daruri din călătoriile
sale și ne oferea cărți, de fiecare dată
cu dedicație. De asemenea, îi plăcea
să cânte la pian. Încă păstrez în amintire felul în care își încrucişa mâinile
atunci când executa o partitură.
Personal, am încă în minte vizitele Monseniorului, când îmi acorda
atenție mie, care eram o copilă. Odată, observându-mi interesul pe care îl
arătam față de barba lui, m-a luat pe
genunchi și mi-a spus: „Trage! Poți să
tragi!”. Neliniștită, a doua zi am între-

Cum am aflat despre Monseniorul Ghika

D

upă Ziua Mondială a Tineretului
din 1991, care s-a desfășurat în
Polonia, am fost interesată de România și în vara anului 1993, am participat la un pelerinaj împreună cu Institutul Notre-Dame de Vie. Înainte de
plecare, mama mea mi-a spus: „Acolo, cu siguranță ţi se va vorbi despre
Monseniorul Ghika”. Ea însăși auzise
despre el și avea cartea Monseniorului, Gânduri pentru zilele ce vin. Cred
că ea auzise vorbindu-se despre el prin
intermediul Kirche in Not, pentru că

ea era foarte interesată de ceea ce se întâmpla în spatele Cortinei de Fier.
La București, ne-am întâlnit cu
doamna Geska, care îl cunoscuse pe
Monseniorul Ghika și care ne-a vorbit despre el. De asemenea, ne-a dus
la mormântul Monseniorului și acolo
fiecare dintre noi a primit un bilețel cu
un „gând” scris pe o bucată de hârtie.
Al meu a fost despre consolare: „A
consola este putinţa noastră de a da
celuilalt ceva care să fie mai adevărat
decât durerea sa. A consola înseamnă
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bat-o pe mama dacă nu cumva făcusem un păcat de moarte.
El era disponibil pentru toți: pentru
fiecare persoană în parte, ca și pentru
grupuri întregi.
Întreaga mea familie a fost profund
întristată când a aflat despre moartea
lui în acele condiții groaznice, în închisoarea de la Jilava. Tatăl meu i-a și
scris fratelui Monseniorului, prințul
Dimitrie Ghika, fost ministru, ca să-i
prezinte condoleanțele noastre, compasiunea noastră. Noi cunoșteam marea dragoste ce îi unea pe cei doi frați.
Ne-am bucurat foarte mult de vizitele pe care ni le făcea acasă. Pentru
mine, care l-am cunoscut pe Monseniorul când eram copil, este o mare
bucurie să pot participa, împreună cu
nepoata mea, Chloé, la acest moment
privilegiat, beatificarea sa.
Marie-Antoinette PARDESSUS-GÉNIN

Mărturii franceze
să-l faci pe deznădăjduit să trăiască în
speranţă. A consola înseamnă să-l faci
pe cel aflat în suferință să vadă în noi
iubirea lui Dumnezeu pentru el”.
După această călătorie, am continuat cu regularitate să urmăresc ceea ce
se vorbea despre Monseniorul Ghika,
mai ales prin cărțile care au apărut și
grație unui alt pelerinaj făcut în România, împreună cu Monseniorul Brizard și l’Oeuvre d’Orient, la începutul
lui 2000.

Cu ocazia Jubileului anului 2000,
am brodat, eu și sora mea, Stéphane,
un banner cu imaginea Sfintei Jeanne
Marie de Maillé. Ne-a venit ideea să
începem să facem acest lucru și pentru Monseniorul Ghika, chiar dacă el
nu era încă beatificat atunci când noi
am început această muncă. În mod
obișnuit, Asociația Bannerelor 2000
acceptă să se facă acest lucru doar pentru Fericiți sau Sfinți, dar în acest caz,
a făcut o excepție. Noi suntem foarte

fericite să purtăm acest banner la celebrarea Beatificării Monseniorului
Ghika, pe 31 august, la București.
Spiritualitatea Monseniorului Ghika mi se pare importantă, actuală și
deosebit de grăitoare, pentru că el era
sensibil la toate suferințele umane, spirituale și materiale.
Martine de CHARRY,
Tours, 6 iulie 2013

O viață în trei!

Î

n 1976, eu și Pierre am cumpărat
o căsuță în Burgundia, la Beaulieu,
nu departe de Auberive, pe care noi îl
cunoșteam datorită renumelui restaurantului Mănăstirii.
Ne-am dus să luăm masa de prânz
și am întâlnit un personaj ciudat (un
agricultor din zonă, i-am uitat numele) care ne-a vorbit despre Vladimir
Ghika, pe care el îl cunoscuse bine
și care fondase în această mănăstire
opera Sfântului Ioan. Ne-a invitat la
el ca să ne arate documentele pe care
le păstrase.
Nu știu dacă a fost intervenția destinului sau ceva supranatural, dar
pentru Pierre, a fost ca o „dragoste
la prima vedere”: „Voi face cercetări”.
Le-a scris jurnaliștilor care realizaseră
materiale despre Monseniorul Ghika;
toți i-au răspuns. Totul a mers bine și a
ajuns să cunoască persoane din anturajul Monseniorului Ghika.
În 1987, a fost lansată cartea Elisabethei de Miribel „La mémoire des
Silences” (Memoria tăcerii). Pierre i-a
scris și au devenit prieteni. Elisabeth
de Miribel a fost secretara Generalului
de Gaulle ; ea a fost cea care a dactilografiat mesajul citit la 18 iunie 1940,
la Londra.
Apoi, Pierre s-a întâlnit cu un nepot
al Monseniorului, Alexandre Ghika, și
au hotărât, în iulie 1989, să pună bazele Institutului Vladimir Ghika (cerere
depusă și înregistrată la sub-prefectura
din Montbard 21).
Pierre a fost primit de Nunțiul
Apostolic Monseniorul Antonetti,
care era la Paris, și care l-a sfătuit să-

Vladimir Ghika în capela lazariștilor de pe strada
Sèvres, Paris (1923)

și continue cercetările. Acestea au fost
rodnice mai ales la lazariştii de pe strada Sèvres, nr. 95, la Paris (documente, lenjerie de pat, veșminte liturgice,
potirul etc.); la Chalon (toate caietele
părintelui Chorong). Apoi, au ajuns
la noi mărturii din România, din Belgia, din Anglia. La început, am rezervat o cameră mică pentru acest scop,
apoi biroul, spațiul din jurul mesei din
sufragerie, masa, fotoliul, canapeaua
– toate erau bune pentru a pune dosarele care trebuiau selectate și care
ajungeau, în cele din urmă, pe masa
din bucătărie.
Noi am copiat aceste mii de gânduri scrise cu creionul, în cea mai

mare parte pe bilete de metrou, pe plicuri vechi, pe hârtie de ambalat, în toate direcțiile. Am lucrat cu dicționare
vechi, cu o lupă mare, pentru că scrisul
său era minuscul și avea un vocabular
de o bogăție extraordinară; nu a fost
întotdeauna ușor să nu trădăm gândurile sale. Totul era superb, magnific
în gândurile sale; Monseniorul Ghika
scria, desena bine și era plin de umor
și de atenție față de toate persoanele.
De asemenea, au fost persoane
foarte importante din anturajul Monseniorului pe care soțul meu le-a cunoscut: soţii Maritain, domnul Daujat,
Hélène Danubia, Suzanne-Marie Durand, Doina Cornea. Este foarte greu
să povestești într-o pagină treizeci de
ani de muncă.
De la debutul acestor cercetări, nu
a trecut o singură zi fără să vorbească
de Monseniorul Ghika. A fost o viață
în trei!
Și pentru că nu am vrut ca toate
aceste dosare, obiectele de cult să se
piardă, am decis să dăruim totul țării
sale de origine. Și datorită Monseniorului Ioan Robu și părintelui Ioan Ciobanu, totul a luat calea spre România.
Ce gol în casa și în inima noastră!.....
A fost o bucurie imensă când am
aflat că, în sfârșit, Monseniorul Ghika
va fi beatificat, că toată munca noastră
nu a fost în zadar.
Singurul regret este că Pierre nu va
putea să participe la această minunată
realizare. Dar el știe.
Pierre și Christiane HAYET
25 iunie 2013
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Nasterea
unui tablou
,

L

a Liturghia greco-catolică de pe
26 mai 2013, care s-a celebrat în
catedrala Notre-Dame de Paris, cei
prezenți au putut admira un tablou inedit al Monseniorului Ghika.
Iată istoria „nașterii” acestui tablou,
povestită chiar de autorul tabloului:

De mai bine de 20 de ani, lucrez la
un proiect ce cuprinde o serie de picturi ale chipurilor unor sfinţi din secolul XX, în ideea de a înainta în munca
mea de pictor printr-un recul radical
faţă de cultura ambientă.
M-am angajat la această întreprindere într-un fel absolut solitar şi fără
public şi mă las ghidat (de exemplu, în
alegerea „subiectelor” acestor picturi).
În arta modernă, am putea vorbi de
efectul hazardului, mă gândesc din ce
în ce mai mult la unele întâlniri providenţiale. Această întâlnire se face
într-un fel exclusiv vizual, chipul sfântului (fotografie, desen, film sau altceva) conţine pentru mine, în el însuşi,
mărturia şi datoria imperativă de a
fixa acel mesaj într-o pictură a acelor
suflete sfinte, de a-l face vizibil. Aceasta este munca pictorului.
Dacă mă refer la tabloul de față,
întâlnirea s-a făcut prin intermediul
unui document fotografic, prin coperta unei cărți bine cunoscute de ani
buni. Mă apuc de lucru și studiez acel
chip și ce anume îmi spune el. Dar nici
un tablou nu se ivește!
Cu vreo 20 de ani în urmă, găsisem
la un vânzător de vechituri veşminte
liturgice, printre care şi o stolă, şi nu
am făcut nimic.
Mai există şi un tablou mic, de amator, ce reprezintă un prizonier într-un
câmp de concentrare, de o veridicitate
incredibilă, care este în atelierul meu şi
care mi-a servit deja la pictarea părintelui Kolbe.
O conjunctură familială îmi dă ocazia să asist la o conferinţă a părintelui

Daniel Ange la [Colegiul] Bernardinilor şi, din nou, sfinţenia acelui chip
se impune, cât şi necesitatea de a face
un tablou.
Întors acasă, mă apuc de lucru.
Miracolul este reprezentat de faptul
că totul merge foarte repede, pe când
întotdeauna îmi trebuiau câţiva ani
pentru a reuşi. Aici, totul se face uşor.
Chipul apare mai întâi, copiez ceea
ce îmi spune, cu uşurinţă.
Închisoarea, este închisoarea obişnuită, fără anecdotic, cu umbra barelor
printre care cerul este, şi el, întunecat.
Dar, pe acest fond tragic, începe să se
nască aureola fericitului. Am sentimentul că descriu o situaţie ontologică.
Sfântul însuşi îşi vede cămaşa sărăcăcioasă devenind aurită ca un veşmânt de Glorie, iar stola marcată cu
cruce se umple de culoarea sângelui.
Alături de sfânt se află o funie înnodată care aminteşte martiriul său, şi mâinile lui se roagă.
Iată că mi-am făcut în câteva zile lu-
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crarea, cu materialele primite, şi aşez
tabloul alături de celelalte (Charles de
Foucauld, Edith Stein, Van etc...)
Dar, foarte repede, acest tablou îşi
găseşte un loc de care sunt surprins:
altarul de la Notre-Dame de Paris,
în gloria catolică a unei superbe Liturghii, ca o icoană aşezată chiar în
spatele celei a lui Cristos şi a Sfintei
Fecioare, cu cardinalul şi episcopii români, aurul şi tămâia, şi mult popor în
biserică, pentru a celebra sufletul nobil
şi sfânt al Prinţului Ghika.
La sfârşitul Liturghiei, credincioşii
se grupează pentru a fotografia tabloul; ei nu caută arta, pictura, cultura,
ci vor o urmă din acea sfinţenie pe
care pot şi trebuie să o manifeste artiştii, chiar dacă ei înşişi nu valorează
mare lucru.
O dată în plus, am primit ceva mult
peste salariul meu şi cea mai înaltă recunoştinţă posibilă.
Jean-Sebastian de HALLEUX
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Misionar în suflet: asta a fost Monseniorul Ghika!

P

ână când Cardinalul André VingtTrois, Arhiepiscop de Paris, mi-a
cerut în 2008, să mă ocup de Cauza
Monseniorului, eu nu auzisem vorbindu-se despre Vladimir Ghika, care
a activat ca preot în Paris. Datorită
membrilor din conducerea Asociației
pentru beatificarea lui și numeroaselor lecturi, am ajuns la o atât de bună
cunoaștere a Monseniorului, încât
am ținut o prelegere despre viața sa
la Collège des Bernardins, un fel de
Școală catedrală a Diecezei de Paris. Monseniorul Ghika a fost un om
dăruit lui Dumnezeu, a cărui viață de
sfințenie strălucea datorită unei fine
carități.
Simțul Bisericii, preocuparea pentru unitatea Bisericii în acelaşi timp
unică, unificată şi diversă (el chiar a
crezut în împăcarea dintre Orient și
Occident) caracterizează activitatea
lui Vladimir Ghika, motivând intrarea
sa în Biserica Catolică, apostolatul său
ca laic, slujirea sa sacerdotală; acestea
vor fi cauza martiriului său.
Misionar în suflet: asta a fost Monseniorul Ghika! Și a fost misionar în
toate mediile la care a avut acces. Eu
cred că seamănă cu Sfântul Vincențiu
de Paul. Întâlnirea sa cu sora Pucci, cu
Fiicele Carității, cred că au fost crucia-

le în orientarea acțiunilor sale și a vieții
sale spirituale. Gata să răspundă la orice solicitare, datorită ei, el a putut să
acționeze în mod concret, să elaboreze
„teologia nevoii” . El a avut un mod de
a privi apostolatul laic mult superior
timpului său. Potrivit lui, apostolatul
credincioșilor trebuie să fie înrădăcinat în tradiția Bisericii, lucru ce implică o formare intelectuală și spirituală.
Modul său de abordare a slujirii
preoțești seculare m-a impresionat.
În primul rând, pentru că el era foarte apropiat de oameni, mergea în întâmpinarea lor, respecta felul lor de a
fi și libertatea lor. A practicat o extraordinară ospitalitate. Apoi, pentru că
a văzut o legătură extraordinară între
Sfânta Liturghie, sacramentul lui Cristos Mântuitorul, și slujirea preotului,
care continuă lucrarea de răscumpărare. De asemenea, el a văzut puterea
de răscumpărare în relicva din Coroana de spini. Fiind canonic al capitlului
catedralei din Paris, mi se întâmplă să
ofer Coroana de spini spre venerare
credincioşilor. De când m-am familiarizat mai mult cu gândirea Monseniorului Ghika, fac acest lucru cu convingerea pe care o avea şi el.
Spiritualitatea pe care a elaborat-o
de-a lungul vieții sale a fost adaptată

Relicvă cu fragment din Coroana de Spini a
Mântuitorului, aparținând Mons. Ghika

la apostolatul și la slujirea sa. Pe urmele Sfântului Ioan, care îl prezintă pe
Isus ca pe un om în relaţie deplină cu
Dumnezeu Tatăl și dăruit aproapelui,
și care se consacră în întregime slujirii sale, Vladimir Ghika a văzut cum
trebuie să fie pentru a se putea dărui
în întregime preoției sale. Astfel, totul
este proclamare a Veștii celei Bune și
descoperire a iubirii lui Dumnezeu.
Aceasta a fost pentru mine ca o lumină
care m-a luminat în timpul cursului
meu despre Ghika. Și dăruirea de sine
însuși, cu libertate interioară care l-a
însoțit, poate fi percepută chiar și după
moartea sa.
Mons. Philippe BRIZARD,
Protonotar Apostolic,
preot al Diecezei de Paris,
15 iunie 2013

Mereu docil față de indicaţiile Providenței

M

i-a fost dat să descopăr figura
Fericitului Vladimir Ghika citind scrierile lui Jacques și ale Raïssei
Maritain. Acest cuplu de intelectuali
francezi - a căror influență spirituală

asupra Europei secolului al XX-lea ar
merita să fie cunoscută mai mult – îl
considera pe Prințul Ghika printre
prietenii lor. Acesta din urmă a jucat
un rol determinant în convertirea mamei Raïssei, de la religia iudaică.
Întâlnirile în duh sunt întotdeauna
puțin misterioase: afinitățile sufletești
cu unii sau cu alții dintre sfinții Bisericii au partea lor de taină, astfel că ne
întrebăm uneori dacă ei sau noi am
ales această companíe spirituală.
Figura Prințului Ghika, oricât de
bine evocată până astăzi, mai ales în
monografiile în limba franceză care
i-au fost dedicate, păstrează o anumită parte necunoscută. În primul

rând, această „inexactitate” mi-a atras
atenția: m-a marcat acest caracter al
sfinților ce nu poate fi „clasificat”. În
viața Prințului Ghika, datorită numeroaselor privilegii pe care le-a primit
prin naștere și datorită mediului său,
căutarea sfințeniei nu părea să fie prioritară în fața îndeplinirii unei datorii
față de stat, a unei funcții dictate de
viața socială a timpului său.
Vladimir Ghika pare să fi fost îndeajuns de eliberat de constrângerile
materiale – deşi fără un confort anume
– pentru a fi avut, mai mult decât altcineva, posibilitatea de a înţelege în ce
măsură acest timp de pe pământ, trăit
cu hotărâre în lume, avea drept finali-
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tate trasarea, şi luminoasă şi posibilă,
a unei prietenii personale cu Dumnezeu, şi că din această relaţie decurgeau
în mod natural toate marile decizii pe
care o existenţă le poate conţine.
Astfel, docilitatea față de indicaţiile
Providenței – văzută în primul rând ca
providenţă faţă de suflete – atât de caracteristică lui Vladimir Ghika, mi se
pare că este centrul mărturiei Fericitului, pentru care astăzi îi mulțumim lui
Dumnezeu. „Teologia nevoii”, „liturgia
aproapelui”, căutarea „preferințelor

divine”, toate aceste accente spirituale
exprimate în acești termeni de Monseniorul Ghika descriu descoperirea
concretă a prezenței lui Dumnezeu
prin evenimentele din viața de zi cu zi.
A trăi în mod obișnuit o viață supranaturală, acesta pare să fie drumul
de sfințenie al Monseniorului Ghika.
„Regula” scrisă pentru Frații și Surorile Sfântului Ioan, vremelnica sa
congregație religioasă, este un compendiu de spiritualitate laică, seculară
și carismatică în sensul cel mai eclezial

și comun al cuvântului. Există în primatul acordat de Vladimir Ghika lucrării harului în această lume o bogăție
capabilă să revitalizeze în profunzime viața spirituală din țările noastre
occidentale.
Fie ca seriozitatea cu care el se unește
cu Dumnezeu să ne cuprindă și pe noi
și să ne dea bucuria de a sluji voința lui
Dumnezeu, pe pământ ca și în cer!
Pr. Pierre Brun-Le Gouest
Vannes, 14 iulie 2013

Monseniorul Ghika sau absoluta dăruire de sine

M

onseniorul Vladimir Ghika
este o personalitate a familiei.
Prințul Alexandre Ghika a fost cel care
mi-a vorbit prima dată despre el. Când
acesta era mic, Monseniorul îl lua uneori la plimbare prin pădurea Boulogne
și aici îi explica despre copaci, despre
viețuitoarele pădurii; el cunoștea fiecare specie și obiceiurile tuturor animalelor. Cunoștințele sale erau enciclopedice. De asemenea, el avea capacitatea
să citească o carte întreagă în câteva
minute, iar memoria sa fotografică îi
permitea să știe cu exactitate la ce pagină se găseau anumite fraze. Spiritul său
viu și dornic de cunoaștere a fost egalat
doar de sensibilitatea inimii sale.
Spiritualitatea Monseniorului
Ghika se reflectă în fiecare dintre
acțiunile sale, de-a lungul întregii
sale vieți, până la moartea sa…
Născut într-o familie domnitoare
din România, el s-a orientat cu toată
inima și cu toate forțele sale spre slujirea aproapelui, îndeplinind astfel cea
mai mare misiune pe care poate să o
aleagă un om: nu fastul și onorurile,
ci slujirea celor mai umili. Astfel, el
l-a slujit pe Dumnezeu prin aproapele
său, considerându-i frați pe toți oamenii care veneau la el.
În el vibra puterea divină, aceea
care există doar în inima copiilor, care
se încredințează și se abandonează
în întregime; oferirea în întregime în
mâinile lui Dumnezeu îi permitea să
aibă o comuniune de suflet cu cei mai
nefericiți, cărora el le oferea încredere, sprijin și speranță. Un om rău este

un om nefericit; el a
înțeles mai bine decât oricine acest lucru
și a luptat: el, atât de
sensibil, susținut de
bogăția blândeții și a
răbdării,
împotriva
agresivității.
Rugăciunea, această energie care poate
face totul, s-a ridicat
din inima lui pentru
a ajunge la cei aflați
în suferință, la cei
Mons. Ghika la orfelinatul Dr. Iancu (1943)
care fuseseră prinși
în iadul fricilor lor. El li se adresa ber, dincolo de barierele trupului şi ale
cu simplitate și blândețe, îl oferea pe martiriului. Dăruindu-se fără limite, a
Dumnezeu celor care nu-L întâlnise- semănat speranță și fraternitate umară încă în inimile lor.
nă; el a făcut din întreaga sa viață
Monseniorul a călătorit mult în în- o rugăciune.
treaga lume; a întâlnit mari personalități
Prin umilința sa, prin simplitatea sa,
ale lumii, oamenii cei mai influenți, el este un exemplu. El, care mai mult ca
cei mai puternici, marii intelectuali. oricine, datorită poziției sale sociale ar
Dar atitudinea lui a fost aceeași față de fi putut să pretindă recunoaștere, s-a
toți, privind omul, indiferent dacă era nimicit cu totul pe sine pentru a lăsa
mic și umil sau mare și puternic, cu loc Celui care este mai mare decât
aceeaşi privire: cea a unui frate binevo- toți: Dumnezeu. Inima mare a Monitor. Omul a fost creat după chipul lui seniorului Ghika este creuzetul în care
Dumnezeu; Monseniorul îl privea în se amestecă răbdarea, recunoașterea
celălalt pe Dumnezeu.
celuilalt ca frate, blândețea, gingășia
Monseniorul era un gânditor, dar și totala încredere în Dumnezeu care
și un om de acțiune. Întreaga sa viață, îl călăuzește.
el a făcut acte de iubire, aceasta fiind
Fie ca și noi să avem blândețe,
calea aleasă de el, calea iubirii divine. gingăşie, bunătate și o privire atent
Energia sa provenea din credința în îndreptată spre semenii noștri
Dumnezeu, din iubirea sa, din rugă- care suferă!
ciunile sale. Se dedica celorlalți fără
să se teamă de interpretări false sau
de ochii lumii, liber, în întregime liSophie FABRE De La RIPELLE
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Odă bucuriei

C

um l-am cunoscut pe Monseniorul? Nu-mi amintesc, nu împlinisem nici o lună când m-a botezat. În
schimb, părinții mei l-au cunoscut.
Mergeau la conferințele lui la ASTRU.
Mai târziu, îmi amintesc, povesteau
din când în când despre el: o persoană
ieșită din comun, un erudit, un sfânt,
chiar și unele „minuni”... Dar nimic nu
mă făcea să-l scot din „căsuța” prăfuită
în care îl așezasem. Pentru adolescenta și apoi tânăra de atunci, nu era decât
un bătrân, cu barba albă…; altele erau
preocupările mele. Apoi am auzit că
se strâng mărturii, documente, că se
lucrează la dosarul pentru beatificarea
sa… Atât.
Până într-o frumoasă zi de toamnă a anului 2007, când părintele Ioan
Ciobanu, în trecere prin Paris, ne propune să ne integrăm în echipa care lucrează pentru beatificare și să-l facem
cunoscut la Paris, în Franța.
O primă vizită: la biserica Sfânta Tereza a Pruncului Isus și a Sfintei
Fețe, din Villejuif. Deschidem ușa cu
precauție. Dinspre altar, ne întâmpină părintele Boniface, tot numai un
zâmbet, parcă ne-ar fi așteptat. Am
aflat mai târziu deviza lui: Avec joie!
(Cu bucurie!). Era ziua de 1 octombrie, hramul bisericii. În fața altarului, înconjurat de flori, trona portretul
Sfintei Tereza. Când s-a vorbit despre
Vladimir Ghika și despre șederea lui la
Villejuif, am așezat cu discreție lângă
fotografia Sfintei o fotografie a Mon-

Mons. Ghika în fața capelei „baracă” din Villejuif

Mons. Ghika la căsătoria lui Tiberiu cu Ecaterina Stoina (părinții Mariei Sander)

seniorului, cu rugăciunea pentru beatificare. Vladimir Ghika alături de cea
mai mare sfântă a timpurilor moderne!
Nu bănuiam atunci că voi trăi momentul deosebit, marea bucurie când
el însuși va fi declarat Fericit.
Aventura era lansată, căci a fost o
adevărată aventură. Nu știam atunci
ce ne așteaptă: foarte multă muncă, pe
planuri total diferite, dar fiecare pas
era însoțit de bucurie, bucuria unei
alte realizări, mari sau mici. Privind în
urmă, îmi dau seama că noi eram de
fapt niște umile instrumente în mâini
sigure, căci, așa cum scrie Vladimir
Ghika în Convorbiri spirituale:
„[...] ceea ce se face pentru Dumnezeu, se face, totodată, de către Dumnezeu și, [...] prin urmare,[...] nu avem
de-a face doar cu forțele noastre limitate, ci cu puterea infinită a unui Dumnezeu instigator și complice”.
Una dintre cele mai importante
realizări legate de acest proiect este
un film (diaporama) de treizeci de
minute despre viața Monseniorului.
N-am avut niciodată veleități artistice
și nici nu am visat vreodată să fac un
film, era prima dată când mă lansam
în așa ceva. Filmul s-a născut din necesitatea de a prezenta într-un mod cât
mai explicit, celor interesați, cine a fost
Vladimir Ghika. Și de această dată au
fost foarte multă muncă, piedici. Deși
era în limba franceză, după încercări
nereușite, la Paris, de a găsi pe cineva
să mă ajute benevol și urgent la montaj, am găsit la București ajutorul căutat și doi francezi „neaoși” care să citească textul fără accent străin.
Cea mai mare satisfacție este legată tot de film. În septembrie 2011,
la Montreal, este prezentat filmul în

premieră, la un public numeros și eterogen. La sfârșit, pentru câteva lungi
momente, o liniște ca de mormânt se
așterne în sală. Atunci am înțeles că am
reușit să transmit spectatorilor ceva
din emoția întâlnirii cu Monseniorul.
Ce s-a schimbat? Esențialul. Vladimir Ghika a fost coborât din „căsuța”
prăfuită, unde fusese așezat cu ani
în urmă. Am căzut sub farmecul lui,
îl iubesc.
Mai concret: simțeam nevoia să
aprofundez într-un cadru sistematic și
structurat cunoștințele religioase. Datorită Monseniorului, am descoperit
Centre d’études religieuses (Centrul de
studii religioase) fondat de prietenul și
fiul lui spiritual, Jean Daujat, în 1925.
Am descoperit că acest centru există și
astăzi, și în toamnă, voi urma al treilea
și ultimul an al acestui curs.
Mulțumiri?! Lista ar fi prea lungă!
Dragi prieteni, voi toți cei cu care am
colaborat, ne-am ajutat, ne-am sfătuit, ați răspuns prezent la fiecare e-mail
trimis sau la fiecare telefon, vă port pe
toți în gândurile și rugăciunile mele.
Mulțumesc!
Un sfat: lăsați-vă seduși de farmecul
Monseniorului! Merită!
Ceea ce am simțit cel mai puternic
de-a lungul acestor șase ani a fost o
mare bucurie:
Lăudaţi-L pe Dumnezeu, bucurii
veşnice, a căror auroră, începând de pe
acest pământ, ne transfigurează deja
orizonturile.
(Vladimir Ghika – Gânduri pentru
zilele ce vor veni)
Maria SANDER
Paris, 8 iulie 2013

septembrie 2013 Număr special Actualitatea Creștină

Mărturii franceze

Mereu prezent…

N

umele Monseniorului Vladimir Ghika a fost mereu
invocat și pronunțat cu pietate în familia mea. Deși
Monseniorul i-a cununat pe părinții mei și ne-a botezat
pe fratele meu și pe mine, nu pot spune că l-am cunoscut
direct, deoarece aveam doar doi ani când a fost arestat. Și
totuși, invizibil ochilor, îl simt prezent, am impresia că nu
încetează să mi se dezvăluie «în direct», prin diverse surse:
• prin lumina și nostalgia din privirea părinților mei,
când ne vorbeau admirativ despre Monseniorul de care
erau siguri că era un mare sfânt. Noi, copiii, ajunseserăm
să-l iubim, dar și să regretăm că nu-l puteam vedea și noi:
am fi dorit să vedem și noi un sfânt „viu”, care vorbea, mergea, mânca, dormea…
Fiu spiritual al Monseniorului, tatăl meu citea zilnic
cel puțin o pagină din Biblie, Psalmii, așa cum îl sfătuise Monseniorul să-și hrănească credința. Mi-a spus că încât riscăm să devenim gurmanzi de ele, ne este greu să ne
într-o dimineață m-am sculat plângând: „A murit Mon- oprim doar la citirea unui singur gând!
seniorul Ghika!” Regreta că nu a mai găsit biletul pe care
Se spune că „marele fluviu își adună apele”: Monsenionotase data acestei afirmații.
rul, pornind de la un mic nucleu de fondatori ai Asociației
• din mărturiile pline de recunoștință ale celor care de la Paris, ne-a făcut cunoștință cu nenumărate persoane
ne-au contactat de când am fondat la Paris Asociația pentru diferite. El, care „era ca la el acasă” în orice mediu social,
Beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika (A.B.M.V.G.). ne-a prezentat noi prieteni, noi frați în credință. Persoane
Nu rareori am primit destăinuiri: Doar
de vârste și origini diferite, locuind în
„Nu-L iubim pe Dumnezeu așa cum
Monseniorul Ghika m-a salvat din dediverse colțuri ale lumii, având preocuse cuvine dacă, iubindu-L, nu știm
presia prin care treceam … de zece ani;
pări și interese uneori diametral opuse,
să-L facem iubit.”
Monseniorul mi-a adus alinarea sufleavem senzația că formăm o familie nu- Vladimir Ghika tească de care aveam nevoie; … mi-a
meroasă sub protecția Monseniorului.
fost recomandat de mama mea…; … mi-a devenit ghid spiCu cât o familie este mai mare, cu atât munca de a
ritual și mi-a călăuzit conduita de viață; La recitarea rugă- menține unitatea, legătura, comunicarea între membrii ei
ciunii compuse de Monseniorul pentru bolnavi, mi-a încetat este mai dificil de asumat; dar, cu sprijinul Monseniorului,
suferința care mă tortura de mai multe luni etc.
am reușit, ni s-au deschis atâtea uși și inimi. Am asistat „în
• prin gândurile sale. Exemple recente:
direct” la nașterea unei puternice rețele de prieteni, uneori
„Pentru a fi perfecte, rugăciunile tale trebuie să devină colaboratori. Chiar dacă eram frânte de oboseala creării
adevărate fapte, iar faptele tale, adevărate rugăciuni”: exi- unor documente, a organizării colocviilor, a conferințelor și
gent, dar bun barometru în ceea ce întreprindem! Încerc, a celebrărilor religioase, a expozițiilor, întreținerea relațiilor
cu modestie și curaj, să-l pun în aplicare zilnic.
etc, nu a fost dată în care Monseniorul să nu ne răsplătească
„Poti avea dușmani… tu însuți n-ar trebui să fii dușmanul cu o bucurie și pace interioare care ne regenerau forțele și
nimănui.” Deși detest răzbunarea, mă tot întrebam de ce am ne încurajau spre o nouă comemorare.
reținut imediat această frază, de ce m-a impresionat? PesSperăm să ne reunim și să ne bucurăm împreună, în
te patru zile după citirea ei am primit o lovitură puternică număr cât mai mare, cu ocazia celor două ceremonii
din partea unei prietene. Monseniorul m-a ajutat să trec dedicate beatificarii Monseniorului: pe 31 august, la
mai ușor peste aceasta, mai ales când am adăugat și „Dom- București, și pe 6 octombrie, la Paris. Fie binecuvântată și
nul între tine și mine”.
răsplătită munca și participarea fiecăruia!
„Nu-L iubim pe Dumnezeu așa cum se cuvine dacă, iubinNu mă pot opri să nu gândesc: dacă acum, după atâția
du-L, nu știm să-L facem iubit”, gând care ar putea fi indicat ani, Monseniorul Ghika continuă să formeze, să fascineze
ca motto pentru 2013, Anul Credinței, al evanghelizării; dar prin scrierile sale, cum trebuie să fi strălucit printre conde neuitat în rugăciunile, în conversațiile noastre cu orice temporanii săi, în toate mediile sociale frecventate! Cum
persoană pe care Providența ne-o scoate în cale. Fie ca măr- trebuie să-i fi înflăcărat și convertit pe cei din preajma sa!
turia noastră de credință să fie consistentă, plină de speranță
Și cât de mult s-a identificat cu îndemnul său: „Imită lumâși dragoste, ca a Monseniorului. Să-i convingem și noi pe cei narea a cărei flacără nu descrește pâna ce nu va fi ars de tot!”
care ezită deocamdată să creadă că Dumnezeu este Iubire.
Meditarea gândurilor Monseniorului continuă să hrănească creșterea spirituală și admirația tuturor celor care se
Sr. Antoneta VLAICU; C.I.N.
opresc asupra lor. Sunt atât de subtile, frumoase și actuale,
Paris, 7 iulie 2013
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Destine îngemănate
Vladimir Ghika şi Biserica Română Unită

N

u cu mult timp în urmă, la sfârşitul lunii mai, în Catedrala Notre Dame din Paris, au fost elogiaţi, dimpreună, martirii români ai Bisericii Catolice: episcopii greco-catolici ucişi în temniţele bolşevice şi Monseniorul Vladimir
Ghika, cel care a împărtăşit şi el aceeaşi soartă şi care va
fi beatificat în luna august, la Bucureşti. Acest eveniment
nu a fost însă o premieră, el fiind anticipat de o serie de
alte colocvii sau conferinţe naţionale şi internaţionale dedicate monseniorului şi episcopilor martiri uniţi. De fapt,
aproape de fiecare dată când s-a vorbit de cauza episcopilor
martiri greco-catolici, s-a vorbit şi de cea a Monseniorului
Vladimir Ghika şi viceversa, deoarece, datorită destinelor
îngemănate ale acestora, nici nu se putea altfel! Lăsând
deoparte alte momente deosebite şi însemnate ale biografiei sale (precum: opera literară, opera caritabilă sau pe cea
misionară), în cele ce urmează, voi face referire tocmai la
această îngemănare a vieţii Monseniorului Ghika cu viaţa
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.
Născut într-o familie ortodoxă, chiar în ziua de Crăciun,
Monseniorul a devenit catolic, mărturisind: „pentru a fi un
ortodox mai bun”! Iată o cugetare care, dacă mai e cazul,
poate lămuri şi momentul unirii religioase de la 1700; o cugetare în care eu însumi, fost ortodox, mă regăsesc. Desigur
că îmbrăţişarea catolicismului i-a adus lui Vladimir Ghika
şi dezaprobarea din partea mai multor personalităţi ale epocii; însă, pentru cei care cunosc reacțiile virulente apărute
după Unirea de la 1700 cu Biserica Romei, condamnarea
gestului făcut de Monsenior nu mai putea fi surprinzătoare.
Ca unul care nu a trăit conform standardelor epocii, alegerile Prinţului Vladimir Ghika au fost întotdeauna pătrunse
de dorinţa de a îndeplini voia sfântă a lui Dumnezeu.
Datorită activităţii desfăşurate mai ales la biserica vicarială Sfântul Vasile cel Mare din Strada Polonă (la a cărei
sfințire, în anul 1909, participase ca laic) şi aşa cum remarca şi istoricul Cristian Vasile, putem afirma şi noi că, dacă
Monseniorul de iure aparţinea Arhidiecezei de Paris, de facto era parte integrantă a Bisericii Române Unite. Un argument în plus care să întărească această părere este şi faptul
că Vladimir Ghika a fost primul preot român biritual din
Vechiul Regat. Cum altfel îşi putea respecta mai bine angajamentul de „a fi un ortodox mai bun”, decât săvârşind Sfânta Liturghie şi celelalte taine şi în ritul oriental? Şi pentru a fi
înţeles pe deplin, revin la îngemănarea, la asemănările dintre Biserica Română Unită şi Monseniorul Ghika. Aceeași
profesiune de credinţă făcută Sfântului Scaun, apostolatul
rodnic făcut în slujba Bisericii, a culturii şi a umanităţii şi,
desigur, martiriul suferit împreună sub acelaşi sistem totalitar şi ateu, sunt argumentele care ne întăresc convingerea
că destinele lor sunt profund legate.
Numit de Papa Pius al XI-lea „Marele Vagabond Apostolic”, graţie dificilelor călătorii misionare întreprinse la

Mons. Ghika și Pr. Tit Liviu Chinezu alături de tineri greco-catolici (ASTRU) în
fața bisericii „Sf. Vasile cel Mare”, București

Sidney, Tokyo, Buenos Aires, Manila, Dublin, Copenhaga,
Bruxelles sau Varşovia, în India şi chiar în China, călătorii
deosebit de extenuante chiar şi în zilele noastre, Monse - aşa
îl numeau tinerii greco-catolici din Bucureşti - îşi merita pe
deplin renumele. Datorită împrejurărilor istorice - începutul celui de-al Doilea Război Mondial - Monseniorul Vladimir Ghika şi-a început cu adevărat activitatea sacerdotală
în România abia la 66 de ani; activitate care, după refuzul
categoric al îmbarcării în trenul regal din 3 ianuarie 1948,
va culmina cu jertfa supremă, cu decesul în infirmeria temniţei Jilava, în 16 mai 1954; aproximativ în aceeaşi perioadă
în care îşi primeau cununa muceniciei la Sighet sau la Văcăreşti şi episcopii uniţi.
Din mărturiile membrilor ASTRU (Asociaţia Studenţilor
Români Uniţi), dar şi din documentele serviciilor de
informaţii, reiese şi strânsa legătură pe care Monseniorul
Vladimir Ghika o avea cu tinerii ardeleni sau bucureşteni
greco-catolici. Astfel, începând cu anul 1946, Monseniorul
a ţinut şi a prezidat cu regularitate conferinţe la sediul
ASTRU din Strada Polonă. Din notele SSI (Serviciile
Speciale de Informaţii), se mai subînţelege şi intenţia
Monseniorului Ghika de a merge la Cluj „pentru a iniţia
studenţimea din acest centru universitar pentru crearea
unei asociaţii similare” (Monseniorul Vladimir Ghika
în atenţia serviciilor de informaţii, 1945-1948, Cristian
Vasile). Însă, în toamna anului 1947, datorită măsurilor
luate de Guvernul Petru Groza împotriva cercurilor maniste,
Monseniorul a decis să-şi suspende conferinţele ţinute la
sediul Vicariatului greco-catolic din Bucureşti, pentru a-și
proteja auditoriul. Totuşi, din aceleaşi note ale SSI, rezultă
că Nunţiatura încuraja continuarea acestor conferinţe
misionare. Cu toate acestea, datorită suferinţei fizice, dar
şi datorită terorii care se aşternuse peste ţară, Monseniorul
nu şi-a mai putut continua acţiunea pentru unirea tuturor
românilor sub o singură credinţă; mai ales după ce Biserica
Română Unită - modelul unităţii propuse de Vladimir
Ghika în conferinţele sale - a fost şi ea desfiinţată.
Într-o perioadă în care autorităţile comuniste din
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România pregăteau desființarea Bisericii Române Unite,
acest tip de activitate a Monseniorului era privită ca o înfruntare a regimului politic abia instalat. Profund mâhnit,
datorită suprimării Bisericii Greco-Catolice, în toamna anului 1948, Prinţul Ghika îi scria fratelui său Dimitrie: „Ultima
lovitură este infama comedie a Bisericii Unite, suprimată, dar,
slavă Domnului, mai vie, în persecuţie decât oricând” şi „Cât
despre Biserica Unită, persecuţia e în toi. Cei cinci episcopi
sunt la închisoare, peste 1000 de preoţi la fel. Cele mai multe biserici din Ardeal au fost sigilate. La Bucureşti, Părintele
Chinezu a fost arestat, dar biserica nu este încă închisă. În
general, oamenii rezistă; iar preoţi în civil celebrează liturghia
pe ascuns şi împart Sfintele Taine, ajutaţi de laici buni. (…)
Cel puţin, în toată această persecuţie nu mai există măcar
nici un pretext politic şi ai conştiinţa că suferi doar pentru
Dumnezeu” (Fratelui meu din exil, Ediţia a II-a revăzută şi
adăugită). Putem lesne descoperi în această ultimă frază, la
ce se aştepta sau ce anticipa, ce prevestea cu seninătate Monseniorul în acele momente: suferinţa pentru Dumnezeu.
Dovadă incontestabilă a faptului că Fericitul Vladimir
Ghika a iubit Biserica Universală şi, în mod deosebit, Biserica românească, stă decizia sa definitivă de a rămâne în
ţară atunci când putea să plece şi să evite astfel întemniţarea

şi suferinţa. Cu toată libertatea primită de umanitate de la
Creator, la cei 79 de ani ai săi, Prinţul Bisericii şi al românilor a ales să-şi apere crezul şi să îmbrăţişeze acelaşi tragic
destin cu ceilalţi mărturisitori români ai credinţei din închisorile bolşevice - printre care s-au aflat, mai ales, foşti
învăţăcei ai conferinţelor ţinute în Strada Polonă - ; şi, chiar
mai mult, pe cât a mai avut putere, să le aducă acestora linişte şi speranţă în suflet.
Acum, când ne apropiem de momentul beatificării, la
60 de ani de când a trecut la cele veşnice, Biserica, prin
capul ei văzut, Sfântul Părinte Papa Francisc, celebrează sfințenia Monseniorului şi Martirului Vladimir Ghika,
semn al speranţei că persecuţiile suferite pentru credinţă
nu sunt inutile, ci, dimpotrivă, rodesc postum în viaţa credincioşilor. Vom participa cu toţii la Sfânta Liturghie care
va marca acest eveniment, la 31 august, purtând speranţa că
nu peste mult timp de la beatificarea Monseniorului, vom
putea fi şi martorii ridicării la cinstirea altarelor a episcopilor uniţi morţi în faimă de martiri sub acelaşi regim de
tip totalitarist.
Pr. Victor OSTROPEL
(Vicariatul greco-catolic de București)
25 iulie, București

În preajma lui am găsit de fiecare dată liniștea de care aveam nevoie...

A

junsesem de câtva timp în Franța și în puținul timp liber care îmi rămânea după programul de la ambasadă,
căutam cu ardoare să descopăr cât mai multe din nestematele Parisului, să-i văd locurile misterioase și încărcate de
milenară istorie. Într-una din zilele de sfârșit de săptămână,
când pașii mă purtau de-a lungul Senei, unde tradiționalii
buchiniști își prezentau cu nedisimulată mândrie cărți și
obiecte vechi, unele trecute bine de suta de ani, atenția mi-a
fost atrasă de imaginea unui chip blând, duios și angelic,
care mă privea de pe coperta unei cărți. M-am apropiat cu
sfială și emoție, am luat cartea în mână și nu mare mi-a fost
mirarea când, cu litere de o șchioapă, i-am citit titlul: La
mémoire des silences, Vladimir Ghika 1873-1954. Am tresărit cuprins de o puternică emoție. Despre Monseniorul
Ghika, căci despre El era vorba, citisem înainte de a pleca
din țară un articol, apărut în serialul Sfinții închisorilor și
intitulat Monseniorul Ghika - Marele vagabond apostolic,
articol care mă impresionase în mod deosebit. Plecarea
mea oarecum inopinată în misiune la Ambasada României de la Paris, problemele ardente care trebuiau rezolvate
pe ultima sută de metri, m-au împiedicat însă să aflu mai
multe despre viața și activitatea Monseniorului. Și, iată-mă,
după câteva luni de zile, pe pământ francez, ca o pronie cerească, din nou față în față cu Monseniorul Ghika.
Revenit la ambasadă cu cartea strâns ținută în mâini, de
parcă cineva ar fi încercat să mi-o smulgă, m-am îndreptat direct spre biroul de lucru; mă aștepta o seară prelungită până spre dimineață, de unde, în ciuda francezei mele
nu întru totul bine pusă la punct, nu am ieșit decât după

ce am citit-o din scoarță în scoarță. Nici n-am simțit cum
s-a scurs timpul, doar când zorii mi-au bătut la geam, am
înțeles că începea o nouă zi de muncă. Zi care mi-a fost
binecuvântată de Monseniorul care, parcă știind cui i-am
dedicat toată noaptea, a făcut ca numărul solicitanților din
ziua respectivă să fie mai redus ca niciodată.
Activitatea intensă de fiecare zi, implicarea în numeroase
cazuri cu care se confrunta ambasada, m-au făcut să uit din
nou de Monseniorul. Dar nu pentru mult timp pentru că,
într-o vineri după-amiază, când am intrat din nou în birou,
în mapa pe care o primeam zilnic, am găsit un e-mail cu o
rezoluție a domnului ambasador. „Încă un sfârșit de săptămână compromis”, mi-am zis repede în gând, fără a citi ce
scrie pe hârtie și nefiind prima oară când găseam diverse
rezoluții care-mi erau adresate. Curios, și totuși, obligat să
aflu despre ce era vorba, am luat coala de hârtie în mână

Actualitatea Creștină Număr special septembrie 2013

Alte mărturii
și am început să parcurg textul rând cu rând. Citeam și nu
îmi venea să cred ochilor: era o invitație de a participa la
întâlnirea spirituală la biserica Sfânta Tereza a Pruncului
Isus și a Sfintei Fețe, din Villejuif, organizată în memoria
Monseniorului Vladimir Ghika. Pe aceasta, precedat de
numele meu, domnul ambasador trecuse sec: „Rog participare”. Între 1924 și 1928, la Villejuif, pornind de la o baracă sărăcăcioasă, în care și-a desfășurat nobila-i activitate,
Monseniorul a construit o capelă comparabilă cu grajdul de
la Bethleem, unde „L-a pus pe Christos la îndemâna unei
populații care avea nevoie să fie evanghelizată”. Pe loc, ca
printr-o minune, toate gândurile negre mi s-au îndepărtat
și mă și vedeam în mijlocul celor care, în zilele următoare,
aveau să-L comemoreze pe „prințul, preotul și martirul”
Vladimir Ghika.
Manifestarea, desfășurată pe parcursul a două zile (17 și
18 mai 2008), s-a bucurat de o largă participare, atât din
rândul enoriașilor bisericii, cât și al unor urmași ai Monseniorului. Am avut fericita ocazie de a-i cunoaște pe câțiva
dintre nepoții direcți ai lui Dimitrie Ghika, fratele Monseniorului (Genevieve și Michel d’Hoop, Daniel de Briey,
Leon Ghika, ultimul plecat în 2010 dintre cei vii), pe părintele Boniface, precum și o parte dintre cei care nu au
precupețit nimic pentru a duce la bun sfârșit procesul de
beatificare a Monseniorului (sora Antoneta Vlaicu, Maria
Sander, Mihaela Vasiliu etc).
Revenit la ambasadă, m-am afundat din nou în lectura
internetului, citind tot ce am găsit despre Monseniorul. Am
regăsit și Memoria tăcerilor, varianta în limba română, pe
care am parcurs-o iarăși până la ultimul rând. Îi simțeam
tot mai mult prezența, apropierea, privirea blândă și ocrotitoare cu care mă fascinase odinioară pe malul Senei. Târziu,
în miez de noapte, am început să aștern pe hârtie câteva
gânduri răzlețe. Erau primele rânduri care se vor constitui
într-un articol dedicat Monseniorului, apărut într-unul din
numerele Newsletter-ului editat de Ambasadă.
„Sufletul” legăturii mele spirituale cu Monseniorul l-a
constituit apoi sora Antoneta: cu o precizie de metronom,
mă informa asupra tuturor demersurilor și pașilor făcuți în

procesul beatificării acestuia, activitățile care urmau să aibă
loc în regiunea pariziană (și nu numai), întâlniri cu diferite personalități etc. Astfel, am avut privilegiul de a participa la numeroase manifestări, între care se pot menționa
reprezentațiile cu piesa La femme adultère de la cripta Saint
Suplice, din Paris, lansarea cărții Lettres a mon frère en exil
(septembrie 2008), manifestarea „Vladimir Ghika, martir al
credinței” de la Misiunea Română Greco-Catolică (februarie 2009), conferința de la ambasadă ș.a. Iar primele mele
drumuri în țară, în primul concediu după participarea la
acțiunea de la Villejuif, au fost la mormântul Monseniorului, la statuia Sa și la biserica Sacré Coeur, din București.
Dar dintre toate, cea mai profundă emoție am avut-o
atunci când i-am făcut o vizită acasă Mons. Charles Molette, autorul bine-cunoscutei monografii dedicate Monseniorului, Mgr Vladimir Ghika. Prince, prêtre et martyr.
Deși împovărat de numărul anilor, acesta ne-a primit cu
multă căldură, a stat vreme îndelungată de vorbă cu noi,
rememorând momente din viața și activitatea Monseniorului, și a încurajat demersurile întreprinse pentru
beatificarea acestuia.
Întors în țară, legătura mea cu Monseniorul nu a încetat.
Pașii m-au purtat adesea spre mormântul Său, în preajma
Lui am găsit de fiecare dată liniștea de care aveam nevoie. Problemele cotidiene, greutățile inerente ale vieții de
zi cu zi, supărările, grijile și temerile, toate s-au disipat în
prezența Sa. Punându-l pe „Dumnezeu între tine și mine”,
așa cum povățuia Monseniorul și avându-L mereu în suflet
pe Monseniorul, am reușit să trec numeroase obstacole, să
biruiesc acolo unde totul părea să fie iremediabil pierdut.
Învățăturile Sale mi-au fost de neprețuit ajutor, faptele Sale
mi-au fost mărturii de netăgăduit, iar viața Sa exemplară
constituie o cale demnă de urmat în viață. „Dacă știi să-L
pui pe Dumnezeu în tot ceea ce faci, o să-L regăsești în tot
ceea ce ți se întâmplă.”
Ionel NOVAC
București
24 iunie

Vladimir Ghika, o figură reprezentativă a creştinătăţii şi un model de credinţă
pe vremea dictaturii comuniste

P

ersonalitatea puternică a lui Vladimir Ghika i-a impresionat şi continuă să-i fascineze pe toţi cei care ajung
să-l cunoască astăzi, prin intermediul articolelor sau al cărţilor scrise despre Monsenior. Acestea sunt tot atâtea mărturii ale excepţionalităţii figurii acestui mare om de cultură, om al Bisericii, o figură importantă a diplomaţiei între
Orient şi Occident. Printre numeroasele articole care s-au
scris de-a lungul timpului, încă de pe vremea când trăia
Monseniorul, se numără, în primul rând, acelea care conţin
date biografice, deosebit de importante pentru conturarea
chipului celui ce va deveni una dintre figurile marcante ale
secolului al XX-lea. Unele dintre acestea comemorează un

anumit număr de ani de la naşterea lui sau de la moartea
acestuia, altele pun în evidenţă operele sale de binefacere
ori detaliază perioada petrecută în închisoarea comunistă,
suferinţa, precum şi demnitatea cu care a îndurat grelele
încercări la care a fost supus. În fine, altele sunt adevărate
mărturii despre ce fel de om era sau ce fel de slujitor devotat
al Bisericii strălucea în mantia unui prinţ cu o descendenţă
nobiliară.
Vasta exegeză dedicată Monseniorului (peste 100 şi ceva
de articole scrise de autori precum Jean Daujat, SuzanneMarie Durand, Ştefan J. Fay, pr. Tarciziu Şerban, pr. Francisc Ungureanu (Postulatorul cauzei de beatificare), pr.
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Ioan Ciobanu şi mulţi alţii, precum şi 15 cărţi, dintre care
amintim L’Apôtre du XXe siècle, Vladimir Ghika (Apostolul
secolului al XX-lea, Vladimir Ghika)1, a lui Jean Daujat,
Vladimir Ghika, Prince et Berger (Vladimir Ghika, Prinţ
şi Păstor)2, de Suzanne-Marie Durand, Une flamme dans
le vitrail. Souvenirs sur Mgr Ghika (O flacără în vitraliu,
Amintiri despre Monseniorul Ghika)3, de Yvonne Estienne, La Mémoire des silences, Vladimir Ghika 1873-1954 4,
de Élisabeth de Miribel, ori Monseniorul: amintiri din viaţa
lui Vladimir Ghika (1939-1954), studiu biografic urmat de
Appels de Dieu: 850 pensées inédites de Mgr Ghika (Chemări
ale lui Dumnezeu:850 de gânduri inedite ale Monseniorului
Ghika), ale lui Horia Cosmovici5 sau A trăit şi a murit ca un
sfânt6, de pr. Ioan Ciobanu) ne oferă astăzi posibilitatea de
a-l descoperi şi de a-l cunoaşte îndeaproape pe acest om al
Bisericii, pe acest prieten de nădejde al celor care au ajuns
să-l îndrăgească după doar o întâlnire spirituală. Ne oprim
în continuare asupra câtorva articole, întrucât mulţi sunt
cei care i-au schiţat chipul nu numai pe temeiul mărturiilor directe, ci şi al convingerilor sacerdotale şi spirituale
şi, mai cu seamă, din perspectiva iubirii lui nemărginite
pentru Cristos, pe care l-a slujit cu devotament până în ul1 Jean Daujat, L’Apôtre du XXe siècle, Vladimir Ghika, La Palatine-Plon, 1956.
Deuxième éd., Nouvelles Éditions Latines, Paris 1962.
2 Suzanne-Marie Durand, Vladimir Ghika, Prince et Berger, Casterman, 1962.
3 Yvonne Estienne, Une flamme dans le vitrail. Souvenirs sur Mgr Ghika, Éd. du
Chalet, Coll. «L’Esprit et l’Église», Lyon, 1963.
4 Élisabeth de Miribel, La Mémoire des silences, Vladimir Ghika 1873-1954,
Librairie Arthème Fayard, 1987, (traducere românească: Memoria tăcerilor.
Vladimir Ghika 1873-1954, trad. Stela Ciungan, EARCB, Bucureşti, 2004).
5 Horia Cosmovici, Monseniorul: amintiri din viaţa lui Vladimir Ghika (19391954) şi Appels de Dieu: 850 pensées inédites de Mgr Ghika Bucureşti, 1996.
O nouă ediţie a celei dintâi lucrări, cu un titlu uşor schimbat (Monseniorul:
amintiri şi documente din viaţa Monseniorului Ghika în România), urmată de
un studiu despre martiriul lui Vladimir Ghika semnat de Emanuel şi Mihaela
Cosmovici, a apărut în 2011, la Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş.
6 Ioan Ciobanu (coord.), A trăit şi a murit ca un sfânt, EARCB, Bucureşti, 2003.

tima clipă a vieţii, şi a iubirii lui pentru aproapele. Mulţi
au fost, de asemenea, marcaţi, de întâlnirile spirituale cu
Maestrul. Îl amintim în acest sens pe Sorin Preda7, care
a scris despre omul de cultură, despre sfântul „coborât din
icoană”, despre simplitatea acestuia, bunătatea şi modestia
de care dădea dovadă, dar şi despre felul cum ştia să aline suferinţele altora şi, totodată, despre suferinţa pe care
a îndurat-o în închisorile comuniste. Îl amintim apoi pe
Ştefan J. Fay8, care vorbeşte în articolele sale despre viaţa
şi activitatea Monseniorului, care a convertit peste 2000 de
oameni din nenumăratele ţări în care a călătorit, încercând
să-i contureze personalitatea pe temeiul mărturiilor celor
care au trăit în preajma lui şi care au lucrat cu el. Interesant
de menționat în seria mărturiilor sunt amintirile istoricului
israelian Theodor Lavi9, care a suferit alături de Monsenior
în închisoarea de la Jilava şi, impresionat de starea în care
se afla prelatul, descrie ultimele clipe pe care le-a trăit cu
demnitate cel care va reprezenta pentru creştinătate un model de credinţă de neclintit. Ne reţine atenţia în continuare
articolul pr. Tarciziu Şerban10, care schiţează profilul Monseniorului pornind nu atât de la mărturii, după cum spune
domnia sa11, cât de la propriile convingeri ale lui Vladimir
Ghika, pe care le găsim atât în conferinţele pe care acesta
le-a ţinut, cât şi în omilii. Părintele vorbeşte, de asemenea,
şi despre invitaţia pe care o lansează Monseniorul de a contempla, în viaţa noastră spirituală, pornind de la meditaţia
„Ora sfântă” pe care a compus-o cu ocazia unei Joi sfinte,
Inima Preasfântă şi Întrupată a lui Dumnezeu, de a duce o
viaţă de rugăciune, care ar trebui să fie prima noastră activitate la începutul unei zile, de a acorda o mare importanţă
împărtăşirii şi adoraţiei euharistice şi, nu în ultimul rând,
lecturii şi meditaţiei asupra Sfintei Scripturi. Deosebit de
importantă este, după părerea noastră, mărturia pe care o
dă Mgr. Dr. Hieronymus Mengès12 despre perioada 19521954 din viaţa Monseniorului, aceea a martiriului pe care
a prevăzut că avea să-l trăiască cel ce va deveni „un model
pentru Biserică, în general, şi pentru Biserica locală, ...un
model pentru orice creştin”13.
Prin urmare, s-a scris extrem de mult despre viaţa şi activitatea Monseniorului şi, cu siguranţă, lucrurile nu se vor
opri aici, căci personalitatea lui şi felul lui de a fi şi de a trăi
atinge şi pătrunde adânc în sufletele oamenilor, care rămân
fascinaţi în faţa acestui mare sfânt, căruia îi vom acorda cu
toţii cinstea cuvenită.
Iuliana ŞUŞTEA
7 Sorin Preda, Prinţul cerşetorilor – Monseniorul Ghika, Revista AS, anul
XXII, nr. 1048 (48), 6-13 decembrie 2012, pp. 26-27.
8 Ştefan J.Fay, „Monseniorul Ghika – Schiţă de portret European”, în Nomen
Artis, toate numerele din 2013.
9 Andrei Brezianu, „Theodor Lavi despre Monseniorul Ghika, la Jilava”, în
Magazin istoric, iulie 2005, pp. 18-20.
10 Şerban Tarciziu, „Rayons de sainteté ou Des convictions pour une vie
sainte”, în Caietele Institutului Catolic, anul V, nr.1, ianuarie-iulie 2005, pp. 217225.
11 Idem, ibidem, pp. 217-221.
12 Hieronymus Mengès, „Monseigneur Vladimir Ghika en 1952-1954 ;
Passion et Mort de Vladimir Ghika”, în L`Étoile, nr.15, 1967, anul 34.
13 Şerban Tarciziu, art. cit., p. 225.
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Monseniorul Vladimir Ghika, misionar creștin în Japonia

I

nteresul Monseniorului Vladimir Ghika pentru Japonia, o țară așa de îndepărtată de Europa, s-a născut și a
crescut în timp, după ce l-a cunoscut la Roma, la sfârșitul
Primului Război Mondial, pe amiralul Yamamoto Shinjiro,
atașat naval al țării sale în Italia, el însuși credincios catolic, cu care Monseniorul a devenit bun prieten. Ulterior, la
Paris, el a întâlnit și alți japonezi, precum preoții Totsuka
Bunkei și Iwashita Shoichi, care au jucat un rol important
în promovarea catolicismului în țara lor.
Documentele din Arhiva Ghika de la Arhiepiscopia
Romano-Catolică București, la care am avut norocul să
ajung cu sprijinul domnului Emanuel Cosmovici, pun în
lumină motivele pentru care Monseniorul Vladimir Ghika a ajuns în Japonia, precum şi activitatea desfășurată în
cursul celor două călătorii efectuate în această țară ca reprezentant al Vaticanului.
Astfel, în perioadele februarie - mai 1933 și respectiv noiembrie 1936 - ianuarie 1937, Vladimir Ghika a desfășurat
în această țară o neobosită activitate de sprijinire a Bisericii Catolice, de misionar creștin. Din dispoziția Sfântului
Părinte Papa Pius al XI-lea, a demarat pregătirile pentru
editarea primei enciclopedii catolice în limba japoneză, cu
sprijinul profesorilor străini de la Universitatea Sofia din
Tokyo și al preoților catolici autohtoni, educați în Europa.
El a ajutat și a însoțit surorile din Ordinul carmelitan din
Franța (de la Cholet) să ajungă în Japonia și să întemeieze prima mănăstire lângă Tokyo, de unde influența lor s-a
răspândit în multe orașe ale arhipelagului. De asemenea, a
încurajat și a sprijinit construirea de noi locașuri de cult,
precum biserica din orășelul Takaoka.
Diplomat înnăscut, a folosit, cu tactul cuvenit, relațiile
cu prietenii săi japonezi, cu alte personalități cunoscute în
capitala niponă, apelând inclusiv la sprijinul Legației României și al reprezentanților diplomatici ai țărilor catolice
din Tokyo, pentru a pleda și a crea un curent de opinie în
favoarea respectării opțiunii de credință catolică a japonezilor. Un loc aparte, în eforturile de cultivare a bunelor relații
între Vatican și Japonia, l-a avut primirea Monseniorului
Ghika în audiență de către împăratul Hirohito, la 20 martie
1933, acțiune aranjată de amiralul S. Yamamoto, care între
timp, ajunsese unul dintre apropiații suveranului nipon.
Notițele sale lapidare, pe mici foi de hârtie din mai multe carnețele, vorbesc despre activitatea deosebit de intensă
desfășurată de Vladimir Ghika în Japonia. A ținut conferințe
și predici; a oficiat personal nenumărate Slujbe, botezuri ale
copiilor și adulților japonezi; a dat împărtășanie leproșilor,
precum și binecuvântarea sa credincioșilor localnici.
Totodată, pentru a insufla încredere și a întări sufletește pe
enoriașii japonezi, a vizitat biserici catolice și așezăminte
spitalicești și de ocrotire socială aflate în grija acestora, din
majoritatea regiunilor țării. Calitățile sale sufletești precum
simplitatea, bunătatea, credința în Dumnezeu, alături de
carisma sa, l-au ajutat ca, peste tot, să se apropie cu ușurință
de credincioşii japonezi și să le câștige încrederea.

Mons. Ghika la leprozeria din Koyama (de la stânga la dreapta, rândul din spate,
pr. Totsuka, amiralul Yamamoto, pr. Iwashita) - 1936

Atât oficialii, cât și credincioșii japonezi au fost
impresionați de grija și generozitatea pe care Monseniorul
Vladimir Ghika le-a arătat-o celor nevoiași și persoanelor
suferinde din țara lor. Scrisoarea din 18 decembrie 1936 a
primarului din Kagoshima – oraș situat în extremitatea sudică a Japoniei – care exprima recunoștința acestuia pentru
donația bănească făcută de Vladimir Ghika săracilor din
acea localitate, precum și respectul edilului pentru grija ce
o purta Monseniorul japonezilor, în general, constituie un
exemplu grăitor în acest sens.
Legăturile omenești puternice create cu prilejul călătoriilor sale, mai sus menţionate, reies și din schimbul bogat de
scrisori dintre conducătorii comunităților catolice, precum
și credincioşi obișnuiti, și Monsenior. Acesta a manifestat,
în continuare, un viu interes pentru activitatea lor, ajutându-i cu sfaturile și rugile sale.
Cele de mai sus creează cititorului român sentimentul de
mândrie că, prin personalitatea și activitatea sa din Japonia,
Monseniorul Vladimir Ghika a contribuit la crearea unei
imagini favorabile țării sale natale, în rândul autorităților
și al credincioșilor japonezi; la cultivarea sentimentelor de
prietenie și a interesului acestora față de România.
Ion SCUMPIERU

Mons. Ghika la botezul unor băieți, Japonia (1933)
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Monseniorul Ghika - model pentru artiști

MODELUL ŞI ARTISTUL

Î

n 1939, sculptorul Gheorghe Anghel, de doi ani întors de la
Paris, prezenta la Expoziţia Anuală de la Căminul Artei din
Bucureşti o statuie, aflată în faza intermediară, de gips, reprezentându-l pe Monseniorul Ghika. Tema - figura venerabilă a unui preot catolic deja vârstnic - ca şi modul de tratare
plastică, au surprins. Modelul, ca şi sculptorul, se stabiliseră
definitiv în acei ani în ţară şi mai vechea relaţie, înfiripată la
Paris, unde primul îl ajuta pe cel de al doilea să găsească comenzi pentru busturi – în general portrete de personalităţi,
români mai cu seamă – a căpătat aspecte nebănuite.
Statuia Monseniorului este
prima operă a artistului în care
acesta renunţă la portretul bust
şi abordează o compoziţie reprezentând în întregime un personaj în picioare.
Sculptorul s-a ataşat în mod
deosebit de această lucrare. Ea
ocupa un loc aparte în propriul
său atelier bucureştean, astfel
fig.1 încât una dintre fotografiile care
îl reprezintă în prim plan are ca fundal acest gips emblematic văzut din profil [Fig. 1].
Ştim astăzi că au existat cel puţin două copii ale gipsului. Una este cea după care s-a turnat, în 1965-1966, statuia
definitivă în bronz, care a figurat în marea Retrospectivă
a artistului din 1966 de la Sala Dalles din Bucureşti. Ea a
primit atunci titlul de „Cărturarul” şi timp de decenii – deşi
numele originar era cunoscut – a figurat în cataloage şi monografii sub această denumire. Aspectul său, însă, nu putea
înşela pe nimeni: silueta firavă a personajului înveşmântat
într-o reverendă catolică, chipul vârstnic ce evoca asceza,
dar şi o profundă spiritualitate, mâinile expresive – cea
stângă ţinând o carte minusculă, iar cea dreaptă, deşi încă
plasată în lungul corpului, vădind o forţă ce pare că este
gata să o ridice spre mângâiere sau spre binecuvântare.
Varianta în gips, ca şi varianta definitivă în bronz au
ajuns, după închiderea expoziţiei, la Muzeul Naţional de
Artă al României, unde se află şi astăzi. Dar cel de al doilea gips a fost păstrat în atelier până la moartea artistului şi
a ajuns, prin voinţa testamentară a moştenitorului creaţiei sale, arhitectul Anghel Marcu, după decenii, în biserica
Sacré - Coeur din Bucureşti, căreia poate
însuşi autorul său i-o destinase, dar care, închisă în perioada comunistă, şi-a redeschis
altarul de abia după 1989.
Sculptura, păstrată în biserică [Fig. 2],
după care, în anul 2004, a fost turnat exemplarul din bronz din piaţa care poartă numele „Monseniorul Vladimir Ghika”, are
nişte calităţi pe care metalul nu le are [Fig.
3]. Gipsul patinat degajă un fel de căldură
care transmite ceva din gestul mângâietor al
fig.2 artistului care l-a modelat şi care la copia în

metal, finisată după tehnica prelucrării
bronzului, se estompează. Modernă
conceptual, statuia-coloană impresionează prin modul în care au fost tratate
volumele mari, puternic articulate, şi
suprafeţele care prind lumina funcţie de
modelajul delicat, patinat de timp. Nu fig.3
ştim dacă şi când Monseniorul a pozat într-adevăr artistului. Calitatea portretului permite o asemenea presupunere,
mai ales că sculptura transmite bogăţia
interioară a modelului, pe care nicio
fotografie de epocă, dincolo de asemănarea fizică, nu ne-o comunică atât de
pregnant [Fig. 4].
Revenind la fotografia din atelier şi
fig.4 judecând după vârsta artistului, sculptura din biserica Sacré Coeur cred că este exemplarul din
fundalul acesteia. Oare ce l-a făcut pe Gheorghe Anghel
să aibă două exemplare în gips turnate după forma modelată în lut de propria sa mână, iar pe unul să îl păstreze în
spaţiul cel mai intim, atelierul său de creaţie, cel care prin
neştiutele căi ale Domnului, va ajunge în biserica de lângă
aşezământul pe care Monseniorul Vladimir Ghika l-a fondat şi în care a slujit în ultimii ani ai vieţii?
Răspunsul sigur este greu de dat, dar poate că nu este
chiar hazardat să avansez o ipoteză.
De data aceasta, plec de la celălalt personaj al binomului model-artist, adică de la model, de la Monseniorul
Ghika însuşi.
Am beneficiat de privilegiul de a consulta o parte din Arhiva „Vladimir Ghika” păstrată la Arhiepiscopia RomanoCatolică din Bucureşti şi am citit atât cât mi-a fost cu putință
Agendele Monseniorului din anii 1943 – 1947. Dincolo de
notaţia lapidară, ce însă ascunde, sub înşiruiri de nume şi
de rare evenimente, o mină de informaţii care încă nu şi-au
găsit cercetătorul, am descoperit cu surprindere prezenţa
lui Gheorghe Anghel. Poate că această simplă formulare
nu spune nimic, dar numele acesta, totdeauna atent caligrafiat chiar sub această formă completă, Gheorghe Anghel,
neînsoţit de nicio altă indicaţie, apare în toate agendele din
aceşti ani, nu aleatoriu, ci cu o frecvenţă care traduce nu
doar întâlniri repetate, ci întâlniri care, asemenea multora
consemnate în Agende, indică relaţii speciale între Monsenior şi diferiţi
membri ai societăţii româneşti, fii
spirituali sau persoane care se pregăteau să acceadă
la această calitate
[Fig. 5]. A fost
oare
Gheorghe fig.5
Anghel unul dintre cei care, poate atras de forţa spirituală a
fostului său model, s-a apropiat de el în alt fel şi a dorit cel
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Monseniorul Ghika - model pentru personalul sanitar
puţin să cunoască ce genera forţa aceasta care transmitea
cu o putere pe care mulţi au resimţit-o ceva din substanţa
credinţei şi a intensităţii trăirilor sale? An după an, lună de
lună, uneori la două săptămâni sau la patru, cu pauze relativ
scurte, timp de 2-3 ore (adesea atent notate), Monseniorul
se întâlnea la el acasă cu Anghel. Poate că nu este prea mult
să îl numim pe Gheorghe Anghel emulul său spiritual. Nu
ştim să se fi convertit, dar nu aceasta are mare importanţă.

Modelul care i-a inspirat prima statuie şi modelul spiritual care i-a luminat viaţa i-au deschis un drum. Există un
drum pe care Anghel l-a parcurs în statuara românească,
de la Monsenior la Pallady şi Eminescu, dar niciuna dintre
ultimele opere nu ar fi fost cu putinţă fără cea dintâi. EA i-a
deschis acest drum şi calea perfecțiunii.
Tereza SINIGALIA

Monseniorul Ghika, model pentru personalul sanitar

D

acă ştii să iei asupra ta durerea celuilalt, Domnul va
„
lua asupra Sa suferinţa ta”. ( Vladimir Ghika, Gânduri
pentru zilele ce vin). Pentru a lua asupra sa suferinţele celuilalt, a lăsat deoparte propriile suferinţe.
Monseniorul Ghika şi-a închinat toată viaţa pentru
binele aproapelui său; a fost mereu de partea oamenilor
năpăstuiţi, nu a ezitat să intre în cele mai mizere locuri din
lume, să aline suferinţe cumplite şi să îngrijească bolnavi
muribunzi. A fost supus doar slujirii lui Cristos şi a omului
în suferinţă. Cunoscută este şi atenţia pe care Vladimir
Ghika a dat-o celor bolnavi, atât în tinereţea sa, cât şi ca
preot. Până şi arestarea sa a avut loc în contextul unei vizite
la un bolnav: a fost arestat pe o stradă din Bucureşti, în
timp ce ieşea din casa unui bolnav căruia îi administrase
Sfintele Sacramente.
S-a dăruit cu mult curaj tuturor persoanelor suferinde:
bolnavilor de holeră de la Zimnicea, tuberculoşilor de la
Paris, leproşilor din Japonia sau Filipine. A înfiinţat primul
spital caritabil din România, a vizitat bolnavii din toată
lumea, alinându-le cum ştia el mai bine durerea. Vladimir
Ghika era prezent acolo unde era mai mare şi mai urgentă
nevoie: în timpul războiului balcanic din 1913, a fost alături
de soldaţii bolnavi care au fost îngrijiţi la Bucureşti, în noul
spital. Monseniorul Ghika a fost profund răscolit de vizitarea
unei leprozerii unde leproşii erau scoşi în afara societăţii,
respinşi de familiile lor, marginalizaţi. La Avezzano, îi ajută
pe cei care au supravieţuit în urma cutremurului.
Era evidentă o iubire adevărată a Monseniorului
faţă de un tânăr grav bolnav, care avea o boală de piele
incurabilă. Înainte de a-l cunoaşte pe Ghika, bolnavul
ajunsese la disperare, însă din clipa în care l-a cunoscut pe
Monseniorul, acesta a rămas sprijinul sufletesc neîntrerupt
al bolnavului. În urma întâlnirii cu Vladimir Ghika, acest
tânăr nu s-a mai plâns, nu a mai vorbit despre boala lui;
oferea suferinţele pentru diferitele nevoi ale oamenilor.
Vladimir Ghika era întotdeauna prompt să sară în ajutorul
celui aflat în nevoie; ridica moralul persoanelor doar prin
prezenţa sa.
Avea o iubire nemărginită pentru aproapele, pentru
fiecare persoană, o iubire care se traducea mai ales prin
gesturi concrete: a ştiut să şteargă lacrimile, să ofere un
pahar cu apă celor care aveau nevoie; în fiecare persoană,
îl vedea prezent pe Cristos; toţi meritau aceeaşi atenţie şi
respect. Caritatea sa nu se limita doar la cei săraci, bolnavi,

Mons. Ghika cu Fiicele Carității ale spitalului Saint-Vincent de Paul (1925)

ci era îndreptată în special către cei care erau departe de
Dumnezeu, căci pentru el, cea mai mare sărăcie, cea mai grea
boală era absenţa lui Dumnezeu din viaţa unei persoane.
Pentru persoanele care la început îl refuzau, Monseniorul
ştia să caute modalităţi pentru a le întâlni, pretexte pentru
a le vizita, pentru ca mai apoi aceste persoane să ajungă să-l
caute pe Monsenior.
Îi primea pe toţi cei pe care Dumnezeu îi trimitea şi le alina
orice durere fizică sau morală. După ce le spunea bolnavilor
cuvinte încurajatoare şi de mângâiere, îngenunchea lângă
pat şi se ruga împreună cu ei.
Chiar şi în închisoare, unde el însuşi era în suferință,
a încercat să-i încurajeze pe colegii săi de suferinţă,
îndemnându-i să suporte totul din iubire faţă de Isus.
Monseniorul Ghika a fost şi rămâne un model de respect,
de dăruire, de răbdare, de iubire față de toate categoriile
de persoane; a fost un frate universal al săracilor; a fost o
persoană care iradia bunătate; a răspândit pacea în jurul său,
chiar şi în închisoare. A fost sensibil la durerile aproapelui,
asemenea Samariteanului milostiv din Evanghelie. S-a
îngrijit de cei bolnavi, de cei răniţi cu multă iubire, cu
multă răbdare, cu multă dăruire, îi consola, îi ajuta să ofere
suferinţele lor.
„A consola înseamnă a putea să-i aduci celuilalt ceva mai
real decât durerea lui. A consola înseamnă a da viaţă unei
speranţe. A consola înseamnă a permite celui care suferă
să vadă în noi iubirea lui Dumnezeu pentru el”. (Vladimir
Ghika, Gânduri pentru zilele ce vin). Acest ceva poate fi o
îmbrăţişare, un cuvânt frumos, un gest plin de atenţie, care
îl ajută pe cel bolnav să se simtă primit, acceptat.
Sr. Monica COCHIOR
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Monseniorul Ghika - model pentru istorici

Monseniorul Vladimir Ghika – model pentru istorici

Î

ncepând cu anul 2002, am luat pentru prima oară contact
cu opera istorică și științifică a Monseniorului Vladimir
Ghika, în contextul pregătirii dosarului său de beatificare
în faza diecezană.
Ulterior, din dispoziția IPS dr. Ioan Robu „am pus umărul” la desecretizarea dosarului penal în care a fost judecat
și condamnat Monseniorul Ghika, dosar care se afla trecut
de SRI și CNSAS la „siguranță națională”.
Într-un articol publicat în anul 2003 în revista de istorie
ecleziastică Pro Memoria, am avut prilejul să prezint rolul
pe care l-a avut Monseniorul Vladimir Ghika la fondarea
și la dezvoltarea revistei arhidiecezane Revista Catolică,
publicație care a dat în epoca respectivă semnalul unei
mișcări culturale în cadrul Bisericii– Catolice din România.
Personal, fusesem uimit de calitatea și de tematica articolelor de istorie publicate de Vladimir Ghika, de Arhiepiscopul
Raymund Netzhammer, de canonicul Carol Auner, de preotul și viitorul Episcop greco-catolic Ioan Bălan și de alții,
înțelegând prin urmare că revista reprezentase un fenomen
cultural, performanță care nu a mai fost vreodată egalată. În
sfârșit, studiile de istorie publicate în această revistă de Vladimir Ghika, Carol Auner și ceilalți colaboratori au fost elogiate de marele istoric Nicolae Iorga și de toate generațiile
de istorici care s-au succedat.
Monseniorul Vladimir Ghika este și un precursor al scrierii istoriei Bisericii Catolice din România.
Trebuie evidențiat faptul că Vladimir Ghika, alături de
istoricii I.C. Filitti și Chiril Karalevskij, a întreprins pentru
prima oară cercetări sistematice în arhivele vaticane, în special în Arhiva Congregației De Propaganda Fide, impunând
astfel un model de cercetare care va fi preluat peste un deceniu de reprezentanții Școlii Române de la Roma.
De altfel, într-un articol programatic, intitulat Arhivele
romane și istoria românilor, istoricul Vladimir Ghika sublinia în mod pertinent însemnătatea primordială pentru
istoria Țărilor Române a arhivelor vaticane.
Cercetările ulterioare întreprinse de cercetătorii catolici
aveau să confirme afirmațiile istoricului Vladimir Ghika, afirmații care își păstrează valabilitatea și astăzi, după
aproape un secol de la data apariției articolului respectiv. În
mod particular, istoricul Vladimir Ghika le adresa istoricilor îndemnul de a folosi cu prioritate multitudinea de relatări ale misionarilor care activaseră în satele și comunitățile
catolice din Moldova și Valahia.
De asemenea, istoricul Vladimir Ghika a valorificat tezaurul documentar reprezentat de arhiva familiei Ghika.
Astfel, atât în paginile publicației Revista catolică, între
anii 1912-1914, cât și în cele ale revistei Convorbiri Literare
(1907-1914), el a publicat documente inedite privitoare la
familia domnitoare Ghika, precum și la momente istorice
care au jalonat istoria modernă a Țărilor Române. Majoritatea acestor articole și studii – 17 la număr – au fost adunate, revizuite și publicate de Vladimir Ghika în anul 1936

la Institutul Presa Bună, din Iași, sub titlul Spicuiri Istorice
seria I – a. Ideea autorului, procedeu editorial des întâlnit
și astăzi, era aceea ca cititorii să regăsească relativ ușor articolele și documentele pe care el le publicase cu mulți ani în
urmă. „Vor avea la îndemână – scria Vladimir Ghika – materialul istoric ce adusesem astfel la lumină, fără a consulta
cu anevoie într-o oarecare bibliotecă publică, niște colecții
greoaie și uneori greu de găsit.”
De menționat faptul că Vladimir Ghika avea în pregătire,
în anii premergători celui de Al Doilea Război Mondial, și
publicarea celui de-al doilea volum al lucrării Spicuiri Istorice, dar din motive necunoscute astăzi, acest volum nu a
mai fost tipărit. Volumul se baza tot pe documente din arhivele vaticane și din arhiva familiei Ghika, atrăgând atenția
în mod special articolele privitoare la „misiunile catolice în
satele moldovenești din veacul al XVII-lea”, precum și documentele privitoare la uciderea Domnului Grigore Ghica
al VII-lea în 1777.
Este posibil ca Monseniorul Vladimir Ghika să fi lucrat
în perioada respectivă și la alte studii istorice, care nu au
văzut lumina tiparului și care, probabil, că vor fi regăsite
în Arhiva Ghika, care s-a constituit recent la Arhiepiscopia
Romano–Catolică de București.
În concluzie, istoricul Vladimir Ghika este autorul de
netăgăduit al unei opere istorice valoroase, deși redusă ca
dimensiuni, și care trasează drumul obligatoriu de parcurs
pentru orice tânăr ce dorește să se afirme în domeniul istoriei – de la cercetarea arhivistică riguroasă, exhaustivă, la
studii critice, pertinente, care să-și poată păstra originalitatea și valabilitatea chiar și la o sută de ani de la publicarea
lor. Acesta este idealul, dar oare îl poate urma și egala cineva pe istoricul Vladimir Ghika?
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Monseniorul Ghika - model pentru filozofi

Înţelepciunea ca apropiere de Dumnezeu:

Reflecţiile Monseniorului Ghika despre filozofie

D

acă privim către izvoarele filozofiei greceşti, putem
constata că filozofia a pornit de la o investigare raţională a primelor principii care stau la baza naturii (physis),
evoluând, mai ales în dialogurile lui Platon şi în Cartea
Lambda a Metafizicii lui Aristotel, până la o reflecţie asupra
cauzalităţii ultime în care sunt intuite existenţa şi acţiunea lui
Dumnezeu. Această filozofie ce are ca finalitate descoperirea
lui Dumnezeu şi reflecţia asupra atributelor divinităţii este o
formă de înţelepciune teoretică sau contemplativă ce permite, cu instrumentele raţiunii, apropierea omului de divinitate.
Prin contrast, şcoala sofiştilor a lansat o modalitate de a
practica filozofia ca pe o formă de retorică sau persuasiune
cu finalităţi pragmatice, care presupune conformismul faţă
de ideile timpului (faţă de aşa-numitul Zeitgeist) şi paralizia
oricărei profunzimi şi oricărei gratuităţi a gândirii care caută
dezinteresat adevărul.
Această invenţie sofistă – care se regăseşte în relativismul
atât de răspândit în zilele noastre – a fost numită de Monseniorul Ghika la Philosophie de l’Embarras (filozofia confuziei,
sau filozofia care nu conduce nicăieri). Pentru Monseniorul
Ghika, adevărata filozofie presupune Înţelepciunea (La philosophie suppose la Sagesse), fiind un drum sapienţial prin
care intelectul – şi, prin el, omul întreg – poate înainta către
realitatea ultimă a lui Dumnezeu.
Filozofia autentică iese în întâmpinarea teologiei, în sensul în care speră să descopere cu ajutorul raţiunii realitatea
lui Dumnezeu, şi nu în sensul în care Dumnezeu rămâne
doar un concept a priori al intelectului, ca şi când realitatea
transcendentă a lui Dumnezeu ar putea fi închisă în conceptele minţii noastre şi epuizată de acestea. Scrie şi Monseniorul Ghika: Les fausses philosophies où D[ieu] se cherche
sans toujours arriver à se trouver, parfois sans l’espérer même
(Falsele filozofii în care Dumnezeu este căutat fără a fi întotdeauna găsit, şi uneori chiar fără a spera [că va fi găsit]). O
filozofie care idolatrizează forţa conceptelor poate degenera
într-un idealism solipsist prin care intelectul se contemplă
idolatru pe sine.
O filozofie autentică, ce caută adevărul din afara minţii
celui care gândește, are de aceea nevoie de o bună situare în
înţelepciunea socratică a ignoranţei. Contemplarea filozofică
a ştiinţelor are nevoie de contemplarea filozofică a ignoranţelor: „o adevărată filozofie a ştiinţelor reclamă cu orice preţ,
pentru a fi completă, o filozofie a ignoranţelor”. Or, tocmai
această înţelepciune a ignoranţei care ar conduce la ceea ce
Mons. Ghika numeşte „filozofia ignoranţelor” a fost cel mai
puţin dezvoltată în istoria gândirii omeneşti – nu întâmplător, pentru că vanitatea şi orgoliul de a cunoaşte cu scopul
de a idolatriza forţa propriei gândiri au rănit multe eforturi
intelectuale de a elabora filozofii şi sisteme filozofice.
Mai presus de ştiinţe stă însă Înţelepciunea, pe care nu o
putem concepe fără o privire metafizică asupra realităţii care

ne conduce cel puţin la teologie naturală. Pentru Monseniorul Ghika, filozofia este de aceea un drum sapienţial către
realitatea lui Dumnezeu care unifică toate lucrurile, dându-le
sens prin actul iubirii Sale care este, în acelaşi timp, un act al
gândirii şi al Înţelepciunii divine. O asemenea filozofie nu
poate decât să convieţuiască cu teologia, chiar dacă, desigur,
nu se identifică cu ea. Observăm aici aceeaşi orientare sapienţială a filozofiei propusă şi prin magisteriul Fericitului
Papă Ioan Paul al II-lea, mai ales în enciclica Fides et ratio
(1998) – şi reluată ulterior prin magisteriul Papei Benedict
al XVI-lea.
Monseniorul Ghika nu era străin, desigur, de cercurile filozofice, fiind un prieten apropiat al filozofilor francezi
Jacques Maritain şi Emmanuel Mounier – probabil cei mai
influenţi susţinători catolici ai personalismului din prima jumătate a secolului XX, ce a avut impact considerabil şi asupra
orientării către persoana umană a Conciliului Vatican II – ca
şi al lui Henri Bergson, la a cărui convertire se pare că a contribuit în mare măsură. El nu era un „filozof ” propriu-zis,
dar este neîndoielnic că purta conversaţii filozofice cu mulţi
intelectuali francezi şi că, în perioada în care a activat ca preot
la Bucureşti, a contribuit la formarea filozofică şi teologică a
mai multor tineri catolici. Putem spune însă că Monseniorul
Ghika a contribuit, alături de alţi clerici catolici intelectuali
din secolul XX, la restaurarea prestigiului sapienţial al filozofiei, care constă în a tinde către lucrurile ultime, care sunt şi
cele mai simple. Este o raritate să iubeşti simplitatea (Peu de
gens aiment la simplicité seulement.) – şi, am putea adăuga cu
(auto)ironie, filozofii au foarte rar virtutea de a iubi lucrurile simple – totuşi înaintarea în înţelepciune conduce tocmai
la descoperirea înviorătoare a faptului că, apropiindu-te de
simplitate, te apropii mai mult de nemurire (Plus une parole
est simple, plus elle possède un gage d’immortalité), printr-un
dezgust binecuvântat de ceea ce este superfluu, care trezeşte
apetitul pentru simplitatea lui Dumnezeu.
Tereza-Brînduşa PALADE
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„Am proclamat stare de har”
Vladimir Ghika la Congresele Euharistice Internaţionale

N

u trecuseră decât șase săptămâni de când „printr-o
vocație mai înaltă”, cum spunea prietenul său Jacques
Maritain, devenise „preot al Bisericii lui Isus Cristos”, fiind
hirotonit de Arhiepiscopul Parisului, Card. Dubois, în biserica lazariștilor din capitala Franței. În corespondența primită în acea miercuri era și o scrisoare de la contele Henry
d’Yanville, secretarul general al Comitetului Permanent
al Congreselor Euharistice Internaționale. Cu o zi înainte,
la 20 noiembrie, în Paris avusese loc Adunarea generală a
Comitetului condus de episcopul de Namur, Mons. Heylen.
Contele d’Yanville îi aducea, astfel, la cunoștință Prințului
Vladimir Ghika alegerea lui ca membru al Comitetului
și îl invita, totodată, să participe la Congresul euharistic internațional care urma să aibă loc în anul următor, la
Amsterdam, în Olanda.
Nu a mers la congresul de la Amsterdam și nici la cel din
Chicago, din 1926. Primul la care a participat a fost cel de
la Sydney, în Australia, în anul 1928, cu care a și inaugurat,
de altfel, o serie de lungi călătorii care l-au purtat, fie pentru congresele euharistice, fie pentru alte motive pastorale,
în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii: Cartagina (1930),
Dublin (1932), Tokyo (1933, 1936), Buenos Aires (1934),
Manila (1937), Budapesta (1938).
Vladimir Ghika avea aproape 55 de ani când a întreprins,
la bordul navei Comorin (sub pavilion englez), călătoria de
mai bine de o lună către capitala australiană. „Am apucat
în drumul nostru anotimpuri diferite, străbătând zări după
zări; faţa pământului era mereu alta; am trecut, rând pe
rând, de la tăcerea misterioasă a spaţiilor nemăsurate - cerul
şi marea - la haosul năucitor al tuturor limbilor pământului; am întâlnit în drumul nostru popoare de toate rasele şi
culorile, de toate religiile; am văzut animale şi plante deosebite de ale noastre, ore date peste cap şi zile devenite brusc
mai scurte, prilej de a constata din nou schimbarea şi instabilitatea lucrurilor din lume”, avea să relateze el mai târziu.
Nu putem decât să ne imaginăm cum îşi petrecea timpul

Prințul Ghika pe parcursul călătoriilor lungi de acest fel: pe
lângă celebrarea zilnică a Sfintei Liturghii și momentele de
rugăciune personală, scria și desena în cabină, se întreținea
cu căpitanul vasului și alți călători, ori urca pe punte pentru
a admira peisajul. Dificultatea călătoriei, provocată de „torpoarea marină” și de schimbările climatice, uneori bruște,
era însă uşor dată uitării graţie bucuriilor interioare pe care i
le oferea „apostolatul fructuos şi consolant de pe punte”, aşa
cum s-a întâmplat atunci când a acordat sacramentul pocăinţei unei persoane care nu se mai spovedise de 30 de ani.
După o ultimă escală de 31 de ore la Melbourne, Vladimir Ghika a ajuns la Sydney, în dimineaţa zilei de joi, 23
august, sosirea lui fiind anunțată de ziarul local The Sydney
Morning Herald, care l-a prezentat cititorilor australieni –
„o siluetă înaltă și subțire, cu sutană neagră și pelerină, și
părând mai în vârstă decât anii pe care îi are, datorită dalbelor sale plete și a bărbii” – și l-a intervievat.
Pentru Congresul euharistic de la Sydney, membrii Comitetului permanent hotărâseră ca, din partea Comitetului, să se țină un singur discurs, iar acesta să fie rostit de
Prinţul Ghika. Congresul a fost deschis la 5 septembrie
1928, în prezenţa Legatului Papal Cardinalul Bonaventura
Cerretti și a Mons. Heylen, iar Vladimir Ghika a inaugurat,
a doua zi, seria de Adunări generale, cu discursul ţinut la
Town Hall pe tema congresului: „Sfânta Fecioară Maria și
Euharistia”. „Town Hall era plin până la ușile de la intrare
– observa a doua zi The Sydney Morning Herald (p. 14) –
când episcopul Heylen (Belgia) l-a prezentat pe delegatul
din România, Prințul Vladimir Ghika, care locuiește de
mai mulți ani la Paris, unde este rectorul Bisericii Străinilor.
(…) Prințul, explicând și motivând tema discursului său
(aprobat de Sfântul Părinte), a vorbit despre legătura unică
dintre Maria și Preasfântul Sacrament, și diferența dintre
acesta din urmă și celelalte sacramente”.
La Sydney, Vladimir Ghika rămâne impresionat de mărturia de credinţă la care este martor şi impresionează la rân-

Mons. Vladimir Ghika pe puntea navei Saturnia, în drum spre Dublin (1932)

Mons. Vladimir Ghika la Congresul euharistic de la Manila (1937)
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dul său, atât prin silueta sa cât şi prin exemplul pe care îl dă
celor din jur. De exemplu, tânărul László Anton Batthyány
– fiul contelui László Batthyány, mort în 1931 şi beatificat în
2003 de Papa Ioan Paul al II-lea –, care a ministrat în timpul Congresului la Liturghiile celebrate de Prinţul Vladimir
Ghika, avea să-l descrie mai apoi părinților săi pe preotul
român ca pe „un mare sfânt”.
Pe de altă parte, fără să vrea, Prințul atrage asupra sa
atenţia presei: „un membru interesant al Congresului”, îl
descriu jurnaliștii australieni; „o figură venerabilă”, îl vor
prezenta cei argentinieni; iar fotografii și cameramanii îl
vor urmări cu insistență la Dublin și Budapesta. „Privirile tuturor celor reuniți convergeau spre un singur punct –,
avea să scrie La Razon, în zilele Congresului euharistic de
la Buenos Aires, din 1934. O figură venerabilă ocupa un
modest loc pe unul dintre podiumuri. Era acest prelat cu
chipul blând și privirea pătrunzătoare, a cărui prezență a
fost întâmpinată cu aplauze de simpatie și respect”.
Congresele euharistice internaţionale erau, în acea vreme, cele mai numeroase reuniuni de persoane la nivel
mondial: numărul participanților creștea de la câteva sute
de mii (Sydney) la peste trei milioane (Dublin), mărturia de
credință și amploarea manifestărilor fiind impresionante.
După cum relatează însuși Vladimir Ghika – în raporturi
pentru Vatican, articole post-eveniment sau în scrisori –,
fiecare congres euharistic la care a participat l-a depășit pe
cel precedent. Cu siguranță că această flacără a credinței, pe
care a văzut-o arzând în inimile atâtor milioane și milioane
de oameni din diferite colțuri ale lumii, l-a însuflețit și pe
el, dându-i nu doar tărie, ci chiar entuziasm în a întreprinde, în ciuda vârstei tot mai înaintate, călătorii tot mai lungi.

Sf. Liturghie în cadrul Congresului euharistic internaţional de la Buenos Aires (1934)

„Disponibil la toate apelurile care îl cheamă în slujba sufletelor, Mons. Ghika e mereu pe drum: dimineața în Congo,
la amiază la Buenos Aires, pentru ceaiul de ora cinci la Tokio, dar ce spun eu? Iată-l la Calcutta, apoi la Melbourne. Și
mereu la Paris cu inima”, scria Jacques Maritain, în prefața
la a doua serie de Pensées pour la suite des jours.
Aceste congrese au fost pentru Vladimir Ghika experiențe
spirituale unice, din care a împărtăşit cu siguranţă şi altora,
spre a-i întări, poate chiar și deţinuţilor aflaţi în celulă cu
el la Uranus ori Jilava. Avea să constate, de exemplu, la încheierea Congresului de la Buenos Aires: „În timp ce multe
state din depărtare sau chiar foarte apropiate au proclamat
unele stare de război, altele stare de asediu, altele stare de
alarmă (o noutate intermediară), aici, în timpul zilelor de
neuitat, am proclamat stare de har”.
Cristina GRIGORE

CERCETAȘII MUNȚILOR
Grupul Monseniorul Ghika - București

P

oate să fie curios că niște copii din zilele noastre îl
aleg ca patron pe Monseniorul Vladimir Ghika. Însă,
descoperind viața Monseniorului alături de grupul de
tineri Totus Tuus de la Catedrala Sfântul Iosif, copiii au
fost mișcați de mărturia pe care el a dat-o chiar cu prețul
vieții, de curajul credinței lui. Vizitând mormântul de la
cimitirul Bellu, prezența Monseniorului a devenit și mai
concretă și am hotărât să punem sub ocrotirea și îndrumarea lui grupul de cercetași din Asociația Cercetașii
Munților. Pentru noi este foarte important să ne putem
mărturisi credința în lumea de astăzi, într-un mod viu și
adevărat, iar Mons. Ghika ne ajută ca martir al credinței
prin învățaturile și prin exemplul vieții sale. De asemenea,
iubirea lui pentru copii ne ajută să ne simțim ocrotiți și
ajutați de el. Este o onoare și o bucurie pentru noi să-l
avem pe Mons. Ghika ca patron al grupului de cercetași,
vorbind și în felul acesta despre Monseniorul Ghika celor
care încă nu-l cunosc.
Credința noastră este întărită de mărturia lui, iar mijlocirea lui pentru noi o simțim în mod concret în viața

noastră de cercetași.
Suntem deja 70 de
cercetași ai munților,
dintre care și copii
de naționalitate franceză, lucru deosebit
dacă ne gândim că
o mare parte a vieții
sale, Monseniorul a
slujit în Franța.
Vă așteptăm cu
drag pe toți cei care
doriți să descoperiți
viața de cercetaș în
grupul Monseniorul
Ghika.
Contact:   Pr. Ioan-Thomas Răileanu,
telefon: 0754.20.20.26, mail: pr.ioan@yahoo.com
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