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DRAGoSTEA CARE NU MOARE NICTODATA.
CATTvn CANoURI ASUPRA AGONTSTTEI DE CARTE A LUT

VTnCTT CANDEA

Polrcenp CHrlurrscu

T\"-u lungul viefii, paqii ne poart[ prin multe locuri pe care le lu[m cu noi, sau in care l[-
I-f sdm o parte din noi. Atunci cAnd am iubit locurile gi oamenii lor, in ei rdmdne dragostea
noastr[, iar dorinla de revenire qi reintAlnire nu moare niciodati. Aceast[ dragoste nemu-
ritoare pe care noi o revlrs[m asupra ]ocurilor qi persoanelor posedd Ei o anumitd energie
creatoare care face s[ rodeascd binele, astfe] incdt, urmele lisate de noi sunt reg[sibile qi
vizibile gi dupd veacuri. Dac[ afl[m inaintea lui Dumnezeu-Dragoste o oarecare indrlznire
a mijlocirii, cred c[ El ne hlr[zegte dupd plecarea din viata efemerl gi o anumit[ putere a
inrAuririi binelui acolo unde am dlruit, jerfit qi iubit.

Pe academicianul Virgil CAndea nu am avut Sansa de a-l intAlni personal, dar am cu-
noscut urmele iubirii sale in locul pe care el l-a ad[postit qi purtat intreaga via{[ in tainila
inimii, Antimul. Se qtie cI Virgil Cdndea venea aici la intdlnirile isihaste, de innoire qi intdrire
a duhului, aceasta in calitate de student teolog (r95r-r955) gi de mare admirator al ierarhului
ctitor despre care a gi scris qi a cdrui epoc[ l-a urmlrit intreaga activitate Etiinlifich. Aceste
momente clasificate ca ,,duqmlnoase" de regimul stalinist care guverna tara.au marcat pen-
tru vecie pe absolut toli participanlii care au rodit fiecare la locul qi la timpul sdu. Dar venirea
lui Virgil Cdndea la Antim s-a mai legat de un motiv anume: vechea biblioteci a SfAntului
Sinod pe care a cercetat-o pdnd la moarte. Presupunem o anumitd contribulie a lui Virgil
CAndea la reorganizarea pe baze gtiinlifice a acestei bogate coleclii rectitorite de patriarhul
Justinian. Acesta din urml a dispus in 1959 reamenajarea palatului Sf. Sinod, astfel incdt pe
jum[tatea de nord a clldirii au fost montate in fostele birouri, elegante dulapuri de biblio ro
tec[, sala de intruniri pictat[ de Olga Greceanu devenind sal6 de lectur[. Aici au fost aduse F
bibliotecile deosebit de valoroase ale gcolilor bisericeEti desfiinlate in t948: Seminarul Niftn, I
Seninarul Central, Internatul Teologic, vechea bibliotecd a Antimului gi alte donalii de la E

oameni de vaz[ ai culturii: pr. acad. Nic. M. Popescu, ep. Nicolae Popovici etc. Responsabil cu :
intocmirea cataloagelor de bibliotecd a fost numit eruditul clasicist, pr. D. Fecioru g.a., care :
preda limba greacd la Institutul Teologic chiar cAnd Virgil CAndea era student acolo. Cert 
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este c[ pe cartea de cdpitAi care a orientat organizarea colecliilor de ]a Sf. Sinod, ,,Instrucfi-
uni provizorii pentru funclionarea sen'iciilor" publicatd de Biblioteca Academiei in r94o, am
glsit semnltura lui Virgil CAndea, iar pe pagina urm[toare, pe cea a pr. D. Fecioru. in anii cAt
pr. Fecioru a fost bibliotecar-responsabil la Sf. Sinod, Virgil CAndea era angajat la Biblioteca
Academiei (coleg cu un alt mare iubitor gi trditor al Antimului, Al. Du!u), aqadar o colaborare
intre cei doi bibliotecari este posibil[ gi verosimil[. Dar contribufia lui Virgil CAndea la teme-
luirea Bibliotecii Sinodului a continuat gi peste decenii... Mai intdi trebuie spus cd pentru ei,
trecerea timpului a reprezentat prilej de imbogdlire a sufletului, a min{ii dar gi a bibliotecii
personale. Pentru un cdrturar de talia sa, biblioteca era cea mai de pre! avere qi sursa cea mai
necesard gi la indemAnd pentru nenumdratele studii gi cdrfi pe care le-a scris. Biblioteca lui
Virgil CAndea l-a impresionat qi pe N. Steinhardt (el insuqi posesor al unei imense biblioteci)
care nu s-a putut ab$ne sd nu o pomeneasc[ inJurnalulfericirif. Dar cum spuneam, dragos-
tea ddruit[ odatd nu se pierde cdci Pronia vegheazdla aceasta. Se qtie cd Biblioteca Centrall
Universitard din Bucuregti a suferit insemnate pierderi dup[ incendiul din decembrie 1989,
fapt care l-a intristat qi deterrninat pe Virgil CAndea sI wea s[-gi d[ruiasc[ biblioteca per-
sonal[ forului de culturd afectat, insd intenlia sa nu a fost luat[ in seamd... anii au trecut pe
mai departe, biblioteca sa a primit noi volume. Dup[ trecerea pe poarta veqniciei a lui Vir-
gil Cdndea (16 februarie zooT), biblioteca sa a rlmas in grija urmaEilor care i-au continuat
strddania intelectual[ gi duhovniceascl. O parte a acestei biblioteci a fost donat[ de fiica sa,
Ioana Feodorov, Bibliotecii Academiei RomAne unde sala care p[streaz[ c[4ile cu acces liber
la raft poartd numele academicianului c[rturar. Dar biblioteca lui Virgil Cdndea s-a impdrfit
acolo unde a fbst inima lui, Academia RomAnd gi Biserica Ortodoxd Romdnd, spre a fi de folos
cercetdrii gi delect[rii duhului.

Cel care a implinit misiunea de revenire a lui Virgil Cdndea prin ci4ile sale, la Antim,
a fost fiul s5.u, Bogdan Cdndea, el insuEi, de ani buni, un apropiat colaborator al Patriarhiei.
Antimul, locul inimii, al duhovniciei gi induhovnicirii pe care Virgil CAndea le-a cdutat gi
slujit cum a putut mai bine, atit in viala personal[ ca Ei creqtin, cAt gi ca apostol al culturii gi
spiritualit[1ii ortodoxe romAnegti, a primit partea sa de bucurie qi zestre de carte.

Astfel, in mai 2oo7,la pu{ine luni dupd trecerea la Domnul a lui Virgil Cdndea, fiul sdu,
Bogdan, a fhcut prima dona{ie constAnd in 496 de volume. Momentul nu a fost ales la intAm-
plare cdci, in data de z9 aprilie, Virgil CAndea ar fi implinit 8o de ani. Cd4ile erau ddruite
pentru ca tezaurul de gfifnfti gi de cunoagtere spirituald. cdrufo fVirgil CAndea n.n.) gi-c
dedicat o bund. parte din energia creatoare sd. se contopeoscd cu acela, mult mai bogat, al
Bibliotecii Sfdntului Sinod. Patriarhul Teoctist, bun prieten cu Virgil CAndea, a notat pe scri-
soarea de intentie semnatd de Bogdan Cdndea: Binecuudntdrifarniliei gi recunogfrnfd otnu-
Iui de culturd. giTtului Bisericiinoastre pentru acest dar. Aprecierea patriarhului se intemeia
pe o indelungatd prietenie cu c[rturarul pomenit, dar qi pe o preluire a familiei acestuia care,
in viziunea indrepte$te a intAistXtdtorului Bisericii, ii purta fdclia pe mai departe. Donalia
cuprindea numeroase exemplare de carte veche romAneascd qi strlin[ (sec. XVI-XIX), lucrlri
de cuiturl umanisti in limbi clasice sau de circula[ie. Cartea veche se incadreaz6, cu prepon-
derenti in epoca paisianl, subiect care l-a preocupat indelung pe Virgil CAndea. Ddruirea de
c[r[i nu s-a oprit aici, ea a continuat din aceeaqi dragoste a fiului pentru pdrintele sdu, care,
la fiecare moment de pomenire, i-a marcat memoria prin ruglciuni gi printr-o noud donalie
cdtre Biblioteca SfAntului Sinod. Astfel, cea de-a doua donalie a avut loc in februarie zooS
qi a cuprins zzr volume pentru care Preafericitul P[rinte Patriarh Daniel i-a trimis, perso-
nal, o scrisoare de mulpmire, lucru repetat gi cu ocazia ceiei de-a treia donalii petrecute in
septembrie zoo8. La implinirea a doi ani de la mutarea la Domnul a lui Virgil Cdndea (feb.
zoog),inc[ 6o de volume s-au addugat colecliilor Sf. Sinod, pentru ca altele s[-i urmeze in:
octombrie 2oo9, martie 2o1o, septembrie zor3 (pentru pomenirea de 7 ani a lui Virgil CAn-
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dea care avea s[ fie tn 16 februarie zotl). O noud qi bogatd danie, cea de-a opta, a venit din

partea domnului Bogdan Cfindea recent, in noiembrie zor4.

Astfel, cele uproup. r5oo de volume prelioase care formeaz[ astlzi, Ia Biblioteca Sf. Si-

nod, fondul ,,u.ud.*ician Virgil Cdnd.ea", ii inscriu printre ctitori pe Virgil Cdndea qi pe fiul

sdu, aga cum a subliniat intr-una din scrisorile sale de mullumire, chiar Preafericitul Plrinte
patriarh Daniel. Toate volumele poart[ o gtarnpild cu indicalia ,Am fost wemelnic a lui Virgil

C1ndea", cu monograma lui Hristos intr-o iniml. Semnul indicl prezenla lui Hristos in inima

posesorului, adicd practicarea rug[ciunii isihaste pe care a cunoscut-o din tinere{ile sale, aco-

io unde Rugul u uri gi nu s-a misiuit pentru cd toatl cdidura qi lucrarea sfAntl s-au imprimat

in zeci Ei zeci de ucenici ai duhormicilor de acolo...

Ce4ile academicianului Virgil Cdndea stau frumos rdnduite pe rafturile Bibliotecii si-

nodale aEtept1nd cititorii. De indat[ ce au sosit, ele au fost catalogate gi puse la dispozilia

doritorilor. Un portret al lui Virgil CAndea ocup[ locul meritat cu prisosinld, in galeria bine-

f[citorilor Bibliotecii sinoda]e.
Trebuie sa evidenfiem gi faptul c[ Virgil CAndea a lucrat Ei prin fiica sa, prof. Ioana Fe-

odorov. Aceasta fiind o'apropiat[ prietend a bibliotecii a contribuit cu dona{ii de carte, dar qi

cu popularizarea Bibliotecii Ei a cole4iilor sale in cadrul unor evenimente culturale, deschi-

zand noi lilii de cercetare qi punere in valoare a vechii qi bogatei institulii sinodale.

Toate aceste lucrdri demonstreazl,ceea ce am afirmat la inceput: Virgil Cdndea triieEte

prin c[4ile sale yenite Ia Antimu] sdu drag gi dragostea sa, ostenelile sale, slujesc celor inse-

tali ca qi el, de clutarea vegniciei qi a lui Dumnezeu.
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