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FERICITUL VLADIMIR GHIKA,
OMUL TAINEI LUI DUMNEZEU
ªI AL DRAGOSTEI FRATERNE
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n moment de vîrf din istoria recentã a
României s-a consumat la sfîrºit de mileniu
al doilea, în perioada 7-9 mai 1999, cînd
Sfîntul Pãrinte Ioan Paul al II-lea, acum fericit al
Bisericii Catolice, pãºea pe pãmînt românesc, numind
România „grãdina Maicii Domnului”. Cum atunci toatã
vizita s-a concentrat la Bucureºti, capitala a devenit,
într-un fel, în acele zile, caput mundi, atrãgînd zeci de
mii de creºtini ºi oameni de bunãvoinþã din întreaga þarã
ºi din strãinãtate. Am convingerea cã frumoasa searã de
9 mai 1999 a rãmas în amintirea multora. În acea searã
de primãvarã, în Parcul Izvor, catolici, ortodocºi ºi
creºtini de alte confesiuni laolaltã, avînd în faþa lor venerabilele feþe bisericeºti ale papei Ioan Paul al II-lea ºi
a patriarhului Teoctist, au strigat „Unitate, unitate!”.
De la înãlþimea acelui moment memorabil coborîm ºi
urcãm spre un alt pisc. Dupã mai bine de paisprezece ani,
deja în cel de-al treilea mileniu, la 31 august 2013, s-a dat
o nouã paginã în viaþa Bisericii locale, dar ºi a României.
La încheierea verii, cînd strugurii se pîrguiesc, credincioºii s-au adunat din nou în inima tîrgului, la Bucureºti.
Cupola complexului Romexpo a devenit pentru o zi catedralã, gãzduind celebrarea Tainei Sfintei Liturghii pentru beatificarea Monseniorului Vladimir Ghika. Alãturi
de pîine ºi vin, credincioºi au oferit la altar pîrga lor, chiar
pe Vladimir Ghika, întîiul rod din trupul Bisericii locale
din Arhidieceza de Bucureºti ºi al Bisericii universale (ca
fiu al diecezei de Iaºi ºi ca preot al diecezei de Paris), pe
întîiul fericit din istoria canonicã de 130 de ani a acestei
pãrþi a poporului lui Dumnezeu. Cum Liturghia este
schimb continuu între cer ºi pãmînt, ridicãrii la cinstea
altarelor îi corespunde ºi o coborîre în concret, în inimi,
în dorinþele ºi aºteptãrile credincioºilor, care din acel
moment îi aduc cult public ºi îi pot cere Fericitului
Vladimir ajutorul ºi mijlocirea în lupta vieþii. Aceastã
ridicare a fost deopotrivã coborîre în ºi înspre massmedia, presa scrisã ºi audiovizualã transmiþînd evenimentul cu multã generozitate la acel sfîrºit de august. Deatunci tot mai mulþi au început sã se întrebe: Cine este
Vladimir Ghika?
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Înainte de toate un om de mare credinþã, animat de
profunda dorinþã de unitate a Bisericii lui Cristos. De
origini nobile, prinþ din familia Ghika, nãscut într-o
familie de diplomaþi, Vladimir vine la lumina zilei de
Crãciun, în anul 1873, la Constantinopol ºi este botezat
în Biserica Ortodoxã. Creºte sub privirea unei mame
grijulii ºi pioase. Din 1879 pãrinþii sãi se stabilesc în
Franþa, þara adoptivã în care Vladimir se formeazã din
punct de vedere uman ºi spiritual. Urmeazã cursuri de
teologie la Roma, unde obþine doctoratul. Dupã un
îndelungat discernãmînt, îmbrãþiºeazã Taina Sfintei
Preoþii din mîinile Cardinalului de Paris, Dubois, la 7
octombrie 1923. Aici slujeºte în primii ani de preoþie în
cea mai sãracã zonã a metropolei, Villejuif. Cu aprobarea specialã a papei Pius al XI-lea, devine primul
preot care slujeºte atît în ritul latin, cît ºi în cel bizantin.
Începînd cu anul 1939, cînd vine în România, slujeºte
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atît în biserica Sacré Coeur, construitã cu largul sãu
concurs, cît ºi în biserica greco-catolicã Sfîntul Vasile
cel Mare. De-acum încolo nu mai pãrãseºte România,
miºcat de dorinþa de a fi alãturi de poporul român – al
cãrui fiu era – în încercãrile rãzboiului ºi, apoi, ale opresiunii comuniste. Aici avea sã rãmînã pînã la moartea
ca martir în închisoarea de la Jilava, la 16 mai 1954.
Martiriul a fost poarta sa de intrare în cer.
Viaþa Fericitului este o continuã ascezã cãtre cer,
dacã prin cer înþelegem ºi o tot mai profundã
descoperire a chipului lui Cristos. O aratã ºi Gînduri de
fiecare zi, o colecþie de maxime care sunt toate laolaltã
porþi deschise prin care pãtrundem în sufletul sãu:
„Cerul nu face umbrã”. Cer, pãmînt, sub pãmînt:
Cristos cel înviat desfiinþeazã aceastã rupturã. Nu mai e
loc de umbre. Împãrãþia cerurilor trece dincolo de
spaþiu ºi timp, trece dincolo de a fi un deasupra ºi un
dedesubt, de a fi o locuinþã. Isus s-a suit la cer fãrã a
pãrãsi pãmîntul. Din acest motiv baza acþiunii sale pastorale era convingerea de neclintit în prezenþa lui
Cristos. Nu suporta sã se vorbeascã despre idealul
creºtin, sau sã se insiste asupra nevoii de a avea un
ideal în viaþã. Spunea cã discursurile despre ideal erau
aproape întotdeauna un mod de a fugi din faþa realitãþii
lui Dumnezeu. Mergea pînã într-acolo încît era fascinat
de toate acele locuri sfinte în care Dumnezeu îºi fãcea
simþitã Prezenþa în mod explicit. Mai întîi de toate în
Euharistie, în faþa cãreia rãmînea nemiºcat, ca ºi cum
nu ar mai fi reuºit sã se dezlipeascã: „În acest
Sacrament, inima dumnezeiascã (o inimã de carne) bate
pentru veºnicie”, spunea el. Apoi Prezenþa lui
Dumnezeu în fraþi: „nimic nu îl face pe Dumnezeu atît
de aproape ca aproapele”, era maxima sa preferatã. De
fapt, Vladimir Ghika – cu siguranþa sa în ceea ce privea
realitatea lui Dumnezeu, devenitã Prezenþã – se
menþinea într-o stare de rugãciune neîntreruptã: cel
care se apropia de el avea impresia cã era primit în dialogul permanent ºi de iubire pe care el îl avea cu
Preasfînta Treime. Cerul este comuniunea deplinã cu
Tatã, Fiul ºi Duhul Sfînt. „Cerul e adãpostul meu; – ce
importantã are dacã e singurul?”
Trãind ca ºi cum cerul i-ar fi fost singurul adãpost,
Fericitul Vladimir nu a fost singur niciodatã. Un apostol nu poate fi singur, din moment ce se aflã într-o perpetuã cãutare. De aceea a voit cu tot dinadinsul sã aducã
un crîmpei de cer oriunde pe mapamond, în
nenumãratele sale cãlãtorii, ºi în orice clipã a vieþii sale.
Scriind prefaþa la o broºurã cu gînduri spirituale ale lui
Vladimir, J. Maritain îi schiþeazã profilul cu afecþiune ºi
umor: „Disponibil la toate cererile care îl cheamã la slujirea sufletelor, Monseniorul Ghika cãlãtoreºte mereu:
dimineaþa este în Congo, la prînz este la Buenos Aires,
pentru ceaiul de la ora cinci este la Tokio. Dar ce spun?
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Iatã-l în Calcutta, apoi la Melbourne. Dar cu inima este
mereu la Paris. Aceastã disponibilitate uimitoare este
chipul mobil al unei bunãtãþi fãrã margini”. O bunãtate
pe care voia sã o împãrtãºeascã oamenilor. Chiar ºi
Papa Pius al XI-lea – care îi oferise demnitatea
eclezialã de protonotar – întreba adesea o cunoºtinþã
comunã: „În ce parte a lumii se aflã acum marele vostru
vagabond apostolic?”.
Dupã ce desfãºurase un apostolat rodnic ca laic,
odatã cu preoþia avea sã dea amplitudine slujirii sale.
Nu a rãmas deloc indiferent faþã de România ºi faþã de
Micul Paris. O trãdeazã dorinþa sa, care de-altfel i-a fost
împlinitã, de a putea celebra în ambele rituri: latin ºi
rãsãritean. În memoria multora dintre cei care l-au
cunoscut s-a impregnat chipul preotului, un slujitor cu
reverenda lungã cu mîneci largi, cu buzunare mari,
încãpãtoare, în care purta dulciuri pentru copii ºi bucãþi
de hîrtie pe care nota mereu gînduri izvorîte din viaþã.
Sub reverendã se ascundea haina dãrniciei, a caritãþii.
Era haina sa de toate zilele, dar ºi haina sa de duminicã.
Îl ajuta sã aibã cuprindere. Dar noua hainã, care desemna starea de viaþa preoþeascã, înveºmînta apostolul care
de tînãr, ca laic, primise multe daruri ºi multã energie
spre a-i cuprinde pe cei sãrmani, pe cei în nevoi materiale, în boalã, ºi mai ales în nevoi spirituale. A primit
energia de a lupta pentru întemeierea primului spital
gratuit – pe atunci patronat de Bisericã – Sfîntul
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Vincenþiu de Paul (actualmente C.I. Parhon), pentru a
întemeia primul serviciu de ambulanþã, pentru a întemeia leprozerii º.a.m.d.
A înaintat în viaþã dobîndind înþelepciune. Într-o zi
spunea: „strãduieºte-te în aºa fel încît, ajuns la o vîrstã
memorabilã, aceastã vîrstã sã aibã ºi ea ceva memorabil în ea”. De care vîrstã e vorba? Poate de cea a anilor.
ªi mai sigur de cea a harului. Cum oare sã nu fi rãsunat
în inima sa de pãstor cuvintele apostolului Paul „de a
înainta cãtre starea omului desãvîrºit, la mãsura vîrstei
plinãtãþii lui Cristos” (Ef. 4,13). Sfîntul Paul spunea
aceste cuvinte pe cînd era în temniþã. Din temniþã, de la
Jilava, Fericitul avea sã scrie pe unul din bileþele: „cel
ce se despoaie pentru ceilalþi, se îmbracã întru
Cristos”. La vîrsta desãvîrºitã se ajunge printr-o permanentã lepãdare de sine ºi îmbrãcare cu Cristos.
Este arestat la 18 noiembrie 1952, pe cînd se ducea
la cãpãtîiul unui bolnav. L-au aruncat într-o celulã a
închisorii militare împreunã cu alþi 20 de suspecþi, preoþi ºi laici. I-au rupt hainele de preot ºi l-au þinut
aproape un an în frig, doar cu lenjeria intimã, supus la
80 de interogatorii nocturne, lovit pînã ºi-a pierdut
vãzul ºi auzul, torturat cu curent electric, ca sã-i smulgã
mãrturia cã ar fi fost un spion al Vaticanului sau cel
puþin sã-l facã sã renunþe la unirea cu Roma. Atunci
cînd refuza sã semneze procesele verbale false, îl
ameninþau cã îl vor spînzura gol pe un bulevard din
Bucureºti. Dar nu ceda. Nici nu admitea ca vreun avocat din oficiu sã vorbeascã în numele lui. Ceilalþi prizonieri gãseau puterea de a-ºi apãra propria demnitate
privind la acel preot bãtrîn ºi fragil ºi totuºi de neînduplecat, care se împotrivea judecãtorilor.
Dupã un an a fost, în sfîrºit, condamnat la trei ani de
detenþie ºi aruncat în închisoarea de la Jilava, ale cãrei
celule coborau pînã la 8 metri sub pãmînt, iar zidurile
musteau de apã. A ajuns, aºadar, într-o celulã de cinci
metri pe ºase, în care erau deja îngrãmãdiþi 44 de prizonieri. Aici a devenit bunicul blînd ºi bun la care
apelau toþi pentru a primi mîngîiere. Îi asculta, îi
spovedea, îi ajuta sã se roage; recita rozariul împreunã
cu cei care i-o cereau, cu alþii fãcea Calea Crucii;
împãrþea cu cei mai slãbiþi jumãtate din hrana sa extrem
de puþinã ºi îi consola pe cei disperaþi. Duminica
improviza pentru ei o Liturghie a Cuvîntului ºi o scurtã
catehezã.
Aerul era de nerespirat, aglomeraþia insuportabilã
dar, pentru Vladimir Ghika, acea situaþie realiza scenariul apropierii supreme: era Liturghia nevoii întrupatã,
certitudine sfîºietoare, sfinþenie de zi cu zi. A putut astfel sã aplice literal ceea ce scrisese în Gîndurile lui, pentru a comenta episodul ucenicilor din Emaus: „Atunci
cînd ziua moare, ucenicii lui Isus pot fi recunoscuþi doar
dupã modul în care – asemeni Învãþãtorului lor – ºtiu sã
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frîngã pîinea, jertfind pentru fraþi pîinea vie a propriilor
trupuri”. Iar el o frîngea consumîndu-ºi pentru ei vocea
sa slabã. În timpul orelor lungi, deosebit de reci, de
searã, toþi erau atenþi la buzele lui ºi nu se plictiseau
niciodatã sã-i mai cearã poveºti care sã ilumineze ºi sã
încãlzeascã întunericul din acea închisoare îngrozitoare.
Vladimir cunoºtea bine istoria glorioasã a vechilor
Principate româneºti; se întreþinuse cu familiile domnitoare din aproape toate þãrile lumii; cunoscuse patru
papi ºi era cunoscut la Vatican ºi în Oraºul Sfînt; cãlãtorise pe toate continentele; frecventase saloanele intelectualilor ºi atelierele celor mai celebri artiºti.
Deþinuþii îl înconjurau ca niºte copii nerãbdãtori:
Monseniore, vã rugãm, încã o poveste! ºi Vladimir vorbea îndelung, povestind, descriind, punînd viaþã în scenarii ºi personaje, introducînd în naraþiunea sa gînduri
despre suferinþã, despre sfinþenie, despre aproapele,
despre Dumnezeu. ªi iatã cã zidurile închisorii aproape
cã dispãreau, iar prizonierii începeau sã creadã din nou
în viaþã, în istorie, în frumuseþea lumii, în Providenþa
Divinã care pãtrundea ºi prin acei pereþi urît mirositori.
„Pentru el – povestea un martor – zidurile închisorii nu
existau. Era liber pentru cã împlinea voinþa lui
Dumnezeu”.
Astfel, încãlzitã doar de caritatea acelui preot bãtrîn,
a trecut iarna îngrozitoare dintre 1953 ºi 1954. Cînd
primãvara s-a întors, Vladimir Ghika era deja la capãtul
puterilor. Dus în infirmeria închisorii – unde a fost
pãrãsit pe jumãtate gol – a murit acolo în singurãtate
absolutã, la 16 mai 1954. Spusese în mod profetic:
„Moartea noastrã trebuie sã fie actul suprem al vieþii
noastre: dar s-ar putea ca numai Dumnezeu sã-l
cunoascã”.
Drumul lui Vladimir nu s-a încheiat cu moartea.
Dimpotrivã, ca Fericit vrea sã ne comunice ºi cu mai
multã ardoare realitatea lui Dumnezeu din veºnicia
fericitã. Arhiepiscopul de Bucureºti, Înaltpreasfinþitul
Ioan Robu, în cuvîntul de mulþumire de la Sfînta
Liturghie de beatificare din 31 august, îl compara cu „o
stea aprinsã pe Cerul Bisericii ºi al României”. Desigur
cu Fericitul Vladimir vom avea de parcurs drumul
unitãþii. În România, care a strigat „Unitate, Unitate!”
în mai 1999, arde o stea. Lumina ei sã ne cãlãuzeascã
mereu paºii. Într-o lume care cautã mai ales unitatea
exterioarã ºi trãieºte tot mai mult însingurarea ca rod al
mentalitãþii individualiste, Fericitul Vladimir este
steaua care aratã cã în credinþa creºtinã ºi în dãruirea de
sine sincerã ºi dezinteresatã faþã de aproapele se aflã
izvorul adevãratei bunãstãri. Credinþa ºi dãruirea sunt
calea spre sfinþenie. Da, într-adevãr, sfinþenia nu este un
lux, ci o necesitate. ªi cîtã nevoie avem de sfinþi…

 3

