
 

 

SENTIMENTUL APARTENENŢEI 

 

 

Am participat, cu plăcere, la sfârşitul săpămânii trecute la „Festivalul 

Văii Gurghiului” desfăşurat pe platoul „La Fâncel” din Ibăneşti organizat de 

Asociaţia Comunităţilor de pe Valea Gurghiului cu sprijinul generos al 

Consiliului Judeţean Mureş. Momentele petrecute acolo m-au determinat 

să meditez la câteva lucruri printre care şi la ideea: de ce simt omenii 

nevoia să fie prezenţi într-un număr atât de mare la asemenea evenimente 

cu un pronunţat caracter cultural şi social? 

Consider că fiecare dintre noi are o necesitate intrinsecă care ne face 

să ne ataşăm în timp unei comunităţi în care am avut, sau avem, momente 

de viaţă trăite şi care în memoria noastră afectivă au o valoare imposibil de 

cuantificat. Putem astfel menţiona comunitatea formată din colegii de: 

şcoală generală, de liceu, de facultate, de armată, de muncă, de partid, de 

galerie a unei echipe sportive, de grup ca suporteri a unei formaţii muzicale 

etc. Un loc cu totul aparte îl ocupă în sufletul nostru comunitatea mai mare 

a zonei în care ne-am născut, respectiv trăit o bună bucată de timp. Acest 

lucru este şi mai accentuat pentru cei din localităţile mai mici care, în 

general, se cunosc mult mai bine. 

Plecând de la această constatare am înţeles că oamenii au în suflet 

dorinţa firească ca periodic să aibă posibilitatea de a se reuni cu cei cu 

care au ceva în comun şi cu care la un moment dat au constituit, sau 

constituie, o comunitate. Forma de desfăşurare a acestor manifestări este 

diferită şi este specifică fiecărei comunităţi în parte. Fie că este vorba de 



„Fiii satului”, „Revederea de 10 ani”, „Întâlnirea saşilor ardeleni”, „Zilele 

oraşului”, „Festivalul Văii Mureşului”, „Festivalul Văii Gurghiului” etc fiecare 

în parte este un prilej minunat de restabilire a unor contacte umane, a unei 

comunicări şi, în acelaşi timp, a marcării unei identitităţi personale şi de 

grup de care simţim cu toţii nevoia, chiar dacă unii dintre noi se feresc să o 

recunoască public. Cei care organizează aceste manifestări sunt oameni 

care au înţeles, sau intuit, acest deziderat sufletesc şi după părerea mea 

merită tot respectul nostru. Acelaşi respect cred că se cuvine şi autorităţilor 

administrative care sprijină aceste evenimente ce induc participanţilor o 

stare de bine sufletesc, de care cu toţii avem atâta nevoie, şi care sunt bine 

primite de marea masă de participanţi. Vocile singulare care obiectează, 

sub diferite forme, utilitatea acestor manifestări cred că, în fond, fac referire 

la anumite formule nu întotdeauna adecvate evenimentelor în cauză sau 

poate, uneori, chiar disonante cu scopul propus de organizatori. 

Am susţinut şi voi susţine întotdeauna principiul că tot ceea ce ne 

apropie spiritual unii de alţii ca oameni trebuie încurajat şi sprijinit într-un 

timp în care înstrăinarea şi conflictualizarea relaţiilor interumane este tot 

mai accentuată. 

Evident cele spuse mai sus sunt opinii personale care pot, sau nu, să 

fie acceptate de membrii comunităţii mureşene faţă de care am un profund 

sentiment de apartenenţă şi respect. 
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