
Si-a plecat Badea Cartan. Din nou, la Roma.
A iubit limba romana, cultura si invatatura. Pentru el, arma secreta era cartea. A vrut sa raspandeasca
acest simbol si a pornit la pas prin multe zari, ajungand si in Ungaria, Austria, Elvetia, Egipt, Germania si
Italia. Dar nu ca sa vada locurile sau ca sa descopere noi teritorii - cum s-ar fi crezut pe vremea aceea -, ci
pentru a se imbogati spiritual si a vedea cu ochii lui radacinile neamului romanesc. Tot in costum
popular, in opinici si cu desaga in spinare a mers si pana la Roma, ca sa vada cu ochii lui Columna lui
Traian, la poalele careia a presarat pamant de la Sarmizegetusa. Din dragoste pentru neam.
  
  Ieri, Badea Cartan a plecat din nou spre Roma din C]ri`oara. in port popular, cu opincile in picioare si cu
traista. Şi-a pregatit de multa vreme drumul si a pornit, in sfarsit, la pas, dis-de-dimineata. Dar de aceasta
data are cu el si telefon mobil si laptop, sa poata pastra legatura cu prietenii si cunostintele sale. Nu, aici
nu mai vorbim despre Badea Cartan al secolului al XIX-lea, ci de cel al veacului al XXI-lea, un om mai
modern decat predecesorul sau, dar cu aceeasi dorin[ de a ajunge la Columna lui Traian si, in plus, de a
povesti despre ciobanul Badea Cartan celor pe care ii intalneste.
  
  
  
  "Ce mai faci, mai, Mirele?"
  
  
  
  A venit din Vatra Dornei la Muzeul Satesc "Badea Cartan" din Cartisoara. Are 44 de ani, ambitie si
multa dorinta de explorare. De meserie, Mirel Magop este tamplar. Dar mult mai mult ii place sa
calatoreasca. Şi nu oricum. Ci la pas. "Eu sunt singurul roman care a fost in toate orasele pe jos. Nu stiu
de unde mi-a venit ideea aceasta, dar a fost ceva firesc", spune barbatul. Povestea marilor calatorii a
inceput in anul 2007, cand a inceput sa faca turul Romaniei. De atunci, iarna i-a fost data sa munceasca,
iar vara sa calatoreasca. "Cand am terminat, am zis: «Ce mai faci, mai, Mirele?» Şi-am zis sa merg in
lume, sa fac o comparatie intre Romania si alte tari", povesteste Mirel Magop. Şi asta a si facut. Le-a luat
la rand. A ajuns in 34 de tari, daca socotim si tara natala. Pana acum, i-au "scapat", printre altele, Grecia,
Turcia, Bulgaria, Marea Britanie, Islanda, Malta si Cipru. Dar nu pentru mult timp. Pentru ca "vreau sa
ajung in toate tarile", marturiseste drumetul. 
  
  Badea Cartan are Facebook!
  
  La Roma, a plecat singur. Şi cu desaga-i in spinare. in traista are cateva carti, pe care vrea sa le imparta
celor pe care ii intalneste. Dar alte patru sute le are deja trimise in orasele mai mari din tara si strainatate,
destinatii pe care are sa le strabata in calea lui. "M-am gandit tot timpul daca sa merg sau nu cu carti. As
fi vrut sa am aceleasi conditii ca Badea Cartan. Dar nu am reusit sa pun la punct toate detaliile. Badea a
plecat iarna. Iarna nu ii bai daca te ninge, dar vara-i bai daca te ploua. Şi atunci am cort", spune Mirel
Magop. La fel ca Badea Cartan, isi ia cu el cojocul, cateva schimburi de opinci si inca un costum popular
traditional. Şi cum omul zilelor noastre e unul modern, nu ii lipseste nici noua tehnologie. Şi-a luat cu el
laptopul si telefonul mobil, ca sa nu piarda contactul cu patriotii sai. Are si Facebook:
facebook.com/Ciobanasul. Aici, isi are intreaga activitate expusa, precum si numarul de telefon afisat.
  
  Dragoste pentru neam si carte
  
  Al nostru Badea Cartan are de strabatut aproximativ 2.800 de kilometri. Şi ce o sa faca pe drum? "Nu
stiu, meditez. Ma gandesc la viata mea. O sa mai merg, o sa ma concentrez sa nu dea o masina peste
mine, o sa ma feresc de pietricele sa nu imi gauresc opincile. Nu stiu", povesteste Mirel Magop. in acest
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timp, ii va opri pe cei care ii va intalni si le va povesti despre Badea Cartan. Ieri, 7 august, s-au implinit
102 ani de la moartea lui. Mirel ar fi vrut sa plece pe urmele lui acum doi ani, cand se implinea
centenarul mortii sale, dar era la Paris, iar detaliile calatoriei nu erau inca puse la punct. inainte de a iesi
din tara, calatorul va trece pe la Sarmizegetusa, ca sa ia pamant pe care sa il presare la poalele Columnei
lui Traian, asa cum a facut Badea Cartan. Mirel planuieste sa ajunga acolo pana la data de 1 Decembrie,
Ziua Nationala a Romaniei. "Pe Badea Cartan l-am admirat pentru drumul pe care l-a facut. Cum a putut
el sa mearga atat? E drum lung. E greu sa mergi si pana la Sibiu. Dupa ce am mers prin toata Romania, am
trecut prin 30 si ceva de tari, am zis ca nu e greu sa fac ceva pentru Badea Cartan. Ce pot sa fac eu, un
calator? Sa ii aduc un omagiu", relateaza Mirel Magop. Şi-a calculat cu atentie si rabdare calatoria. Mirel
vrea sa ajunga in prima zi a iernii pentru ca si Badea Cartan si-ar fi dorit, poate, sa ajunga acolo la asa zi
de sarbatoare. "O sa incerc sa promovez faptul sa sunt roman", mai spune el. Dragostea pentru Badea
Cartan isi are radacinile in faptul ca acesta isi iubea tara. "Afland mai multe despre el, m-a incercat un
sentiment de patriotism de care nu am mai putut sa scap", marturiseste Mirel. De asemenea, il apreciaza
fiindca a dus cartile mai departe. 
  
  
  
  El e doar primul dac in Roma!
  
  
  
  Ce va face in Roma mai intai? Ei bine, destinatia finala ii este Columna lui Traian. Acolo va presara
pamantul romanesc. Şi daca va fi confundat cu un dac, asa cum a fost odata Badea Cartan, va spune: "Şi
eu sunt primul! Mai sunt doua-trei milioane in spate!". O temere are si in fata confuziei cu Pacala. "Eu
sunt Badea Cartan." "Da? Nu esti Pacala?" "Nu, eu sunt Badea Cartan", anticipeaza amuzat replicile. Cat
despre mancare si cazare - in afara cortului - spera ca va gasi oameni cumsecade. "Mi-am programat acum
plecarea, ca e perioada prunelor, a strugurilor", spune Mirel. De altfel, tot amuzat, adauga ca poate se vor
gasi si mandrute sa il incalzeasca. in Italia, isi va vizita si fosta sotie, precum si fiul de 21 de ani.
  
  Secretul calatoriilor sale sta in independenta. "Sunt liber ca o pasare. Sunt nebun", spune el. Calatorul nu
se ataseaza de oameni si obiecte si are cat mai putine obligatii. "Ca numai asa poti sa fii fericit", conchide
el. Odata ajuns la Roma, nu sta prea mult. Pentru ca vrea sa porneasca in turul lumii...
  
  
  
  "Povestea-i adevarata/ Ca Badea Cartan odata..."
  
  
  
  in expeditia sa, a fost sprijinit de Primaria Comunei Cartisoara, care l-a ajutat cu procurarea costumelor
traditionale. "Acum o luna si ceva a venit la noi la Primarie si a zis ce vrea sa faca. ii apreciem initiativa.
Cu aceasta ocazie, promoveaza si localitatea, si pe Badea Cartan, si portul traditional", spune Dorin
Magda, primarul.
  
  inainte de plecarea sa, marti a avut loc si un eveniment de comemorare a marelui roman de acum peste
100 de ani. Astfel, a avut loc un spectacol sustinut de grupul folcloric "Zestrea" din Cluj, care a prezentat
un obicei din Ţara Fagarasului, "Cununa Secerisului", datina ce se tinea cu ocazia sarbatorii Schimbarea
la Fata. De altfel, atmosfera a fost intretinuta si de grupul vocal al Şcolii Gimnaziale "Badea Cartan", care
a desfasurat un program artistic legat de marea personalitate. "Povestea-i adevarata/ Ca Badea Cartan
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odata/ O plecat cu o desaga/ Şi-o ajuns la Roma draga" si "Şi-o luptat pentru dreptate/ Pentru slova,
pentru carte" sunt doar cateva dintre versurile melodiilor cantate.

Cuvinte cheie: romania  ungaria  grecia  cluj  badea cartan  austria  cazare  bulgaria  fagaras  ioan  vremea
turcia  germania  italia  elvetia  marea britanie  ziua nationala a romaniei  carta  paris  despre  ion  muzeu
omagiu  lulu  cartisoara  arb  prima  1 decembrie  dorn  mira  uta  folclor  tes  progra  mag  fire  telefon
mobil  cipru  localitatea  coli  fir  bare  tamplar  calatorie  islanda  facebook  art  time  emo  romana
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