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PREFAȚĂ

Daniel Niţulescu este, antroponimic vobind, un nume în care rever‑
berează două memorii onomastice cu puternică rezonanţă. Prenumele 
Daniel, evocă numele profetului ce închide în sine devoţiunea neţărmu‑
rită faţă de Dumnezeu. Numele Niţulescu, dincolo de particula finală 
esenţialmente naţională escu, este compus din prefixul Niţul, dimi‑
nutivat de la ebraicul Ioan (Yochanan), prin arhaizantul tipic româ‑
nesc Ioniţă/Ioniţul, simplificat prin uzaj în Niţul/Niţu. Doar lecturând 
numele autorului acestei cărţi realizezi ancorarea pe care o are în reali‑
tatea creștină și în realitatea românească istorică. Nomen omen spuneau 
romanii. În nume ţi‑e scris destinul. Putem afirma, cu smerenia celui 
ce a cercetat onomastica europeană, că în cazul lui Daniel Niţulescu, 
adagiul latin are acoperire. Prin Daniel el se raliază unei tradiţii vete‑
rotestamentare care a strabătut de milenii conștiinţa iudeo‑europeană, 
cu pusee în perioada Reformei, prin numele de familie, atât de autentic 
românesc, el se situează într‑o descendenţă de simţire și faptă în care 
românitatea creștină, cu declinările ei moderne, are prioritate. 

Cartea pe care am citit‑o și pe care o prefațăm, este reflecţia spe‑
culară a acestui suflet ce tânjește după Dumnezeu, bine și frumos, în 
dinamica românităţii autentic și educat cosmopolite.

Ministru de cult, pastorul Daniel Niţulescu, realizează în acest 
volum un portret subiectiv al unui moment din ascendenta‑i cari‑
eră ecclesială. Este un excurs în propria‑i conștiinţă și în mutaţiile 
de stare și de reflecţie pe care i le oferă pasajul de cunoaștere prin 
Turcia (iunie 2015, mai 2016, septembrie 2020), Italia și Elveţia (apri‑
lie 2016), Germania și Elveţia (mai 2017). Cunoașterea nemediată a 
unor realităţi culturale și sociale atât de diverse între ele, dar atinse de 
fiorul creștinismului bimilenar în doze diferite și cu pulsaţii diverse 
în secole, îi deschide lui Daniel Niţulescu pofta intelectuală de a da, 
cu multă cuviinţă și sensibilitate, propria‑i versiune despre locurile 
prin care a trecut.
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Particularitatea acestui „jurnal de călătorie” a lui Daniel Niţulescu, 
ce poartă în textura‑i un parfum de clasicitate și eleganţă a voiajului 
formativ englez din secolul al XIX‑lea, este agrementarea fiecărei 
etape din „confruntarea” cu diversul, prin încorporarea unor versuri, 
a unor înscrisuri lirice, ingredient prin care metabolizează sufletește 
impactul cu acel „altceva”. Este vorba aici de îngemănarea viziunilor 
a ceea ce văd ochii trupești și a ceea ce percepe ochiul sufletesc. Nu 
este o fotografie a momentului vizitei, din clasica memorialistică de 
călătorie, ci o evaluare ante și post sejur, în dinamica unei conștiinţe 
ce nu reproduce copiind, ci înregistrează creativ și reflexiv.

Cu toate că pastorul Daniel Niţulescu, prin scriitura sa, se pune 
precum cărturarii de odinioară, sub inspiraţie divină, încercând 
să se anonimizeze prin obscurarea orgoliului și să‑și dea obolul de 
obedienţă în fapte Domnului, sensibilitatea‑i răzbate dincolo de ple‑
căciune și ne înfăţișează identitatea deplină a unui suflet ce trăiește 
întru Dumnezeu, pentru Dumnezeu și creatura Sa predilectă: Omul. 

Supus, precum spunea Miron Costin, vremurilor pe care le 
trăiește, Daniel Niţulescu își dezvăluie în acest op, parte din sufletul 
său, la vârsta la care tinereţea viguroasă și îndrăzneaţă se conjugă 
cu zorii maturităţii ponderate și responsabile, punct de turnură în 
viaţă care amprentează decisiv pașii pe care‑i va face în carieră și 
în anii pe care‑i va număra cu voia Domnului. Citind această carte, 
putem spune că itinerarul vieţii pastorului Niţulescu este pe făgaș 
bun, bornat cu proiecte pozitive ce vor naște fapte și circumstanţe, în 
care dimensiunea creștină și românească vor fi pe deplin valorizate 
în congruenţă cu numele ce‑l poartă și‑l onorează.

Șerban Turcuș, 
conf. univ. dr., Facultatea de Istorie, 

Universitatea Babeș‑Bolyai, Cluj‑Napoca 
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MULŢUMIRI 

Mulţumiri colegilor pelerini pentru atmosfera de neuitat creată 
în fiecare loc vizitat. Un cuvânt de mulţumire se îndreaptă spre pri‑
etenul meu Ali Yüksel Palamutçu. Din postura de ghid m‑a asistat 
în descifrarea culturii islamice din eclectismul cultural prezent pe 
aceste meleaguri fascinante. Îi mulţumesc în numele colegilor ghizi 
pentru instantaneele puse la dispoziţie. De asemenea, ţin să‑i mulţu‑
mesc profesorului Constantin Popescu pentru lectura manuscrisului 
și resursele puse la dispoziţie. 
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CUVÂNT ÎNAINTE

Am așternut aceste stihuri și cuvinte în amintirea excursiilor 
biblice din Turcia (iunie 2015, mai 2016, septembrie 2020), unde, 
sub colbul istoriei sacre, am retrăit momente de aur ale istoriei mân‑
tuirii, pășind cu pași mici pe urma pașilor marilor oameni ai cre‑
dinţei. Cineva se întreba ce s‑ar fi întâmplat dacă Neil Armstrong 
nu ar fi pășit pe lună pe 20 iulie 1969? „Un pas mic pentru om, un 
salt uriaș pentru omenire!”. Adevăratul salt l‑a făcut omenirea prin 
coborârea Mântuitorului în lumea noastră. Ce s‑ar fi ales de lumea 
noastră dacă nu s‑ar fi născut Emanuel – „Dumnezeu cu noi” în ies‑
lea Betleemului?

Acești pași redescoperiţi nu fac altceva decât să ne aducă mai 
aproape de urma pașilor Mântuitorului, al cărui praf dorim să‑l avem 
pe sandalele slujirii noastre. Aceste gânduri sunt sintetizate foarte 
bine de îndemnul apostolului Pavel din 1 Corinteni 11:1 „Călcaţi 
(vb.gr. mimeomai) pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui 
Hristos’’. Mai mult decât „Imitatio Chiristi’’, noi trebuie să‑L reprodu‑
cem pe Maestru în viaţa și în umbletele noastre. Sperăm că nu facem 
altceva decât să scriem „His story” (istorie sacră) împreună cu Cel 
ce a scris istoria mântuirii cu sângele Său. O istorie din care vrem să 
facem parte. Din cartea neamului Domnului Isus (Matei 1), în care 
Cerul continuă să scrie numele noastre.




