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În prezența unui numeros public alcătuit din preoți, sigheteni de diferite profesii și vârste,
profesori și elevi din liceele sighetene, a fost adus un omagiu monahului și scriitorului Nicolae
Steinhardt la 30 de ani de la trecerea în veșnicie. Evenimentul a fost moderat de protopopul
Vasile Aurel Pop. Invitatul de onoare, Arhimandritul dr. în istorie, Macarie Motogna, cel care s-a
ocupat de editarea operei steihartdiană din partea mănăstirii maramureşene, a elogiat
personalitatea părintelui Nicolae Steinhardt. Prof.univ.dr.Nicolae Iuga a evocat întâlnirile și
conversațiile cu Nicolae Steinhardt la mănăstirea Rohia, iar prof.dr. Ioan Dorel Todea a subliniat
importanța evenimentului. Solista Ileana Matus și grupurile vocale MARA și MOROȘANCA, au
susținut un excepțional recital de pricesne.

Nicolae Steinhardt s-a născut la Bucureşti, în 1912. La 22 de ani a debutat cu volumul parodic
„În genul... tinerilor“, semnând cu pseudonimul Antisthius, iar peste doi ani, şi-a luat doctoratul
în Drept. În 1960 a fost anchetat şi condamnat la 12 ani de muncă silnică. A suferit în închisorile
din Jilava, Gherla şi Aiud, dar în acelaşi an, în celula de la Jilava, ieromonahul basarabean
Mina Dobzeu îi dă Taina Sfântului Botez. În 1972 a terminat prima versiune a „Jurnalului
fericirii“. Monah din 1980, s-a stabilit definitiv la Mănăstirea Rohia. A murit la 30 martie 1989. A
gândit, a vorbit de la amvonul Rohiei şi a scris atât de mult încât prin scrierile sale şi mai ales
prin „Jurnalul Fericirii“, tradus deja în mai multe limbi, a primit o recunoştinţă internaţională,
având o misiune şi un destin european. Venirea lui Steinhardt la Rohia a dat locului un plus de
valoare, iar mănăstirea nu i-a rămas datoare. „L-a primit, l-a ocrotit, nu l-a trădat niciodată; chilia
în care a vieţuit i-a transformat-o în casă memorială, a înfiinţat Fundaţia «Nicolae Steinhardt»”.

Cu susţinerea PS Iustin, episcopul ( Arhiereu-Vicar) Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureşului şi Sătmarului, preşedintele Fundaţiei „Nicolae Steinhardt“, Mănăstirea Rohia, din
judeţul Maramureş, împreună cu „Grupul de la Rohia“, alcătuit din apropiaţi şi specialişti în

1/2

La Centrul Cultural Sighetu Marmației a fost comemorat Nicolae Steinhardt, monah și scriitor (1912 - 1989)
Scris de Sighet Online
Vineri, 05 Aprilie 2019 16:49 -

opera lui Nicolae Steinhardt, printre care pr.dr. Macarie Motogna, monah al Rohiei, s-a ocupat
de editarea operei integrale a părintelui Nicolae Steinhardt. Arhimandritul dr. în istorie, Macarie
Motogna s-a nascut la 4 august 1974 , de la vârsta de 15 ani a intrat în obștea Mănăstirii Rohia,
fiind primit de către ieromonahul Iustin Hodea, actualul Episcop al Maramuresului și Sătmarului.
La 15 ianuarie 2017, Preasfințitul Parinte Iustin a hirotesit și instalat cel de-al doisprezecelea
stareț al Manastirii „Sfânta Ana” Rohia, în persoana Arhimandritului dr. Macarie Motogna.

Prof.dr. Ioan Dorel Todea
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