A S T R A Î N E X PA N S I U N E

SIMPOZIONUL INTERNAÞIONAL
„ROMÂNII DIN AFARA GRANIÞELOR ÞÃRII.
PERSPECTIVE CULTURALE EUROPENE”

Î

fesoara Areta Moºu duce peste tot speranþã ºi
încredere, îndemnîndu-i pe români, în spiritul curat al
Programului istoric ºi actual al ASTREI, sã fie cetãþeni
loiali patriei în care trãiesc, ajutîndu-i sã-ºi cunoascã
limba ºi cultura, sporind astfel zestrea multiculturalitãþii pãmîntului pe care îl muncesc. Este primitã ºi
aºteptatã de români ca un adevãrat ambasador al
României, substituind statul acolo unde acesta nu este
sau nu poate fi prezent din raþiuni multiple. În ciuda
fragilitãþii sale, ea nu cunoaºte oboseala. Este un caracter puternic, pe care nu îl sperie nici obstacolele, nici
ameninþãrile care se ridicã în faþa sa, nici greutãþile
materiale, nici vorbele rãutãcioase ale celor incapabili
de curaj ºi generozitate. Areta Moºu face parte din categoria rarã a oamenilor-instituþie.
Ediþia din acest an a simpozionului a avut drept
parteneri: Universitatea „Al.I. Cuza” Iaºi, Academia
Românã, Filiala Iaºi, Consiliul Judeþean Iaºi, Colegiul
Naþional „Garabet Ibrãileanu” Iaºi, Universitatea „1
Decembrie” Alba Iulia, Consiliul Judeþean Alba,
Fundaþia „Alba Iulia 1918 pentru unitatea ºi integritatea României”, Despãrþãmîntul Covasna-Harghita al
ASTREI, Fundaþia „Asociaþia pentru Culturã a
Românilor-Vlahilor din Serbia”, Bor, Uniunea
Etnicilor Români din Bulgaria – AVE, Vidin.
În cadrul temei generale „Românii din afara
graniþelor þãrii”, inauguratã în 2006, s-au succedat
anual subteme, fiecare din acestea evidenþiind, din perspectivã istoricã, lingvisticã, geograficã, politicã,
demograficã etc. aspecte comune, evoluþii diferite ale
populaþiei româneºti din afara graniþelor þãrii:
„Evoluþie istoricã ºi situaþie prezentã în contextul integrãrii României în Uniunea Europeanã”: Iaºi-Chiºinãu,
2006; „Coordonate istorice ºi naþionale în cadrul european”: Iaºi-Cahul-Chiºinãu, 2007; „Iaºi-Chiºinãu:
legãturi istorice – 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu
România”: Iaºi-Chiºinãu, 2008; „Europa de lîngã noi.
Identitate ºi multiculturalitate în Bucovina istoricã.
Familia Hurmuzachi – emblemã a istoriei naþionale”:
Iaºi, 2009; „Istorie, culturã, spiritualitate”: IaºiChiºinãu, 2010; „Împreunã spre Europa”: Iaºi-CahulIsmail-Odesa, 2011; „Iaºi-Cernãuþi: legãturi istorice”:
Iaºi-Cernãuþi-Herþa-Edineþ, 2012; „Perspective culturale europene”: Iaºi-Alba Iulia-Bor-Vidin, 2013.
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n perioada 15-20 octombrie a.c., în localitãþile
Iaºi, Alba Iulia, Bor (Serbia) ºi Vidin (Bulgaria)
s-au desfãºurat lucrãrile Simpozionului
Internaþional cu tema „Românii din afara graniþelor
þãrii. Perspective culturale europene”, manifestare
patrioticã ºi ºtiinþificã, ajunsã la cea de a XV-a ediþie,
organizatã de Despãrþãmîntul Iaºi al Asociaþiunii
Transilvane pentru Literatura Românã ºi Cultura
Poporului Român – ASTRA.
Demnã de toatã lauda este perseverenþa preºedintelui acestui despãrþãmînt, profesoara Areta Moºu, de a
se dedica unei cauze înalte, aceea de a redeºtepta la
românii aflaþi dincolo de fruntariile þãrii interesul pentru limba românã, pentru redefinirea identitãþii lor culturale într-un context politic ostil. Efortul ºi perseverenþa sa întrec adeseori implicarea statului român în
susþinerea propriilor conaþionali, fie din raþiuni de
naturã diplomaticã ori statalã, fie din comoditate sau
dezinteres. De la Cernãuþi la Chiºinãu, de acolo în
sudul Ucrainei, apoi în sudul Dunãrii, ori pe Valea
Timocului, profesoara Areta Moºu parcurge anual,
adeseori de mai multe ori pe an, aceste drumuri ale
redescoperirii ºi regãsirii conºtiinþei de sine a
românilor, construind, cu vocaþia de jertfã a Meºterului Manole, mãnãstiri ale Limbii Române acolo unde
ea este interzisã ori a fost uitatã. În fiecare drum al ei
este însoþitã de un ansamblu folcloric cu care prezintã
spectacole de cîntece ºi dansuri româneºti, duce carte
româneascã, întemeiazã biblioteci de limbã românã,
ridicã busturi, dezveleºte plãci memoriale – adevãrate
borne ale spiritualitãþii româneºti, dãruieºte clopote
pentru biserici ori veºminte pentru preoþi, organizeazã
conferinþe, simpozioane, expoziþii, mediazã întîlniri cu
oameni din mediul academic, cu creatori de artã, cu
jurnaliºti, editeazã publicaþii periodice sau ajutã la
apariþia lor, depune flori la monumente, pomeneºte
prin servicii religioase pe cei care s-au jertfit pentru ºi
în numele Limbii Române, aduce în ?arã copii din
zonele menþionate în Tabãra de culturã ºi civilizaþie
româneascã „Acasa la noi”, gireazã proiectul educaþional „?coala europeanã de vara ASTRA”, construind mereu ºi mereu noi punþi pentru regãsirea noastrã
sub semnul Limbii.
Preºedintele Despãrþãmîntului Iaºi al ASTREI, pro-

Un inventar complex ºi complet al activitãþii impresionante desfãºurate de Despãrþãmîntul Iaºi al
ASTREI în rãstimpul celor 19 ani este cuprins în volumul O istorie vie. Cartea ASTREI ieºene, lansat în
cadrul simpozionului la Alba Iulia ºi la Bor. Este un
model-sintezã de rigoare ºi de respect faþã de felul în
care ASTRA ieºeanã a înþeles ºi înþelege lucrarea sa de
slujire a neamului românesc.

Ion Onuc NEMEª
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DE LA ROMÂNII TIMOCENI UITAÞI
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n Serbia, românii trãiesc compact în douã spaþii:
în Voivodina sau Banatul sîrbesc (circa 35.00038.000) ºi în Serbia de est sau Valea Timocului
(circa 400.000, dupã unii cercetãtori chiar 800.000-1
milion). Dacã cei din Voivodina se bucurã de toate
drepturile conferite de statul sîrb, pentru cã ei reprezintã minoritatea românilor ºi sunt recunoscuþi ca atare,
celor din Timoc li se aplicã dublul standard. ªi aceasta
în mare parte datoritã lor, pentru cã nu se declarã, în
statisticile oficiale, în totalitate, români, parte dintre ei
considerîndu-se vlahi, din ignoranþã sau din diversiune, pe care o practicã chiar unii din aºa-ziºii lor lideri.
Unii români din Timocul sîrbesc sau bulgãresc se
declarã, în þara lor, vlahi, iar cînd vin în România se bat
cu pumnul în piept cã-s români ºi cã-i intereseazã pãstrarea identitãþii naþionale, pentru a obþine fonduri
financiare de la Departamentul românilor de pretutindeni sau de la alte instituþii ale statului român. Are
Adrian Pãunescu o poezie, Capul de la Torda: „Nu
mai acuzaþi strãinii cã ne
omoarã domnitorii”, al cãrei
mesaj se poate aplica ºi
românilor din jurul României.
Termenul vlah a fost
folosit de popoarele neromanice (germani, maghiari,
albanezi, slavi, turci, greci) ºi
el este echivalent cu termenul
român. Domnii români aveau
în titulaturã „domn al Þãrii
Româneºti” ºi nu „domn al
Vlahiei”, la Iaºi, s-a editat, în
1643, Carte româneascã [ºi
nu moldoveneascã sau vlahã]
de învãþãturã. În Atlasul
Limbilor Europei, vol. I, fascicola VI, editat de UNESCO în
2002, nu sunt cuprinse „limRevista românã nr. 4 (74) / 2013

bile” moldoveneascã sau vlahã. Stalin poate dormi
liniºtit: „învãþãturile” sale din „propria” lucrare, Cu
privire la marxism-leninism în lingvisticã, sunt aplicate cu succes de urmaºii sãi, în Basarabia ºi Bucovina,
în sudul Dunãrii.
În Timoc (atît cel sîrbesc, cît ºi cel bulgãresc) se
vorbeºte un grai combinat între graiul oltenesc ºi cel
bãnãþean, iar timocenii sunt urmaºii romanitãþii balcanice, la care s-au adãugat, în decursul istoriei,
românii din Þara Româneascã („þerani”) sau din
Transilvania sau Banat („ungureni”). De unde teama
cã aceastã populaþie româneascã din Timoc sã nu
conºtientizeze cã sunt români (vlahii fiind tot români)?
Eminescu argumenta cu deplin temei: „Nu unirea
cu România o vrea cineva, ci concordia deplinã”
(„Timpul”, nr. 100, 5 mai 1883), dar atrãgea atenþia
decidenþilor politici cã în mozaicul acestor popoare
balcanice „credem cã e loc ºi pentru români” (Tudor
Nedelcea, Eminescu, apãrãtorul românilor de pretutindeni, Craiova, 1995).
De ce sunt necesare asemenea prolegomene, azi, în
mileniul trei? Pentru cã faptele sunt aceleaºi, problematica românilor sud-dunãreni a devenit acutã. Are
România o strategie în privinþa acestor români? se
întreba, recent, la un simpozion Pedrag Balaºevici.
Recent, am fost din nou în Timocul sîrbesc. Întîi la
Zãicear, unde s-a inaugurat Casa de culturã
româneascã (17 octombrie 2013) sub egida Asociaþiei
„Unlimited connections” din Bacãu (se mai aplicã
„Legea Pruteanu”?) prin grija d-rei Oana Elena Radu ºi
a lui Daniel Murariu, în parteneriat cu Departamentul
Politici pentru Relaþia cu Românii de Pretutindeni ºi
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi”. Este o iniþiativã
lãudabilã, întrucît pe lîngã cele cîteva sute de cãrþi
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donate de Institutul „Hurmuzachi”, asociaþia din Bacãu
organizeazã, în perioada 1 septembrie – 10 decembrie
(ºi dupã aceastã datã?), la sfîrºit de sãptãmînã, cursuri
cu tinerii timoceni, sub genericul „Vorbeºte româneºte
despre istorie, comunicare, limba românã, religie,
fotografie, geografie ºi educaþia civicã”. Cu acest
prilej, Florian Copcea a donat revista românilor din
Balcani, „Vorba noastrã”, editatã de Fundaþia culturalã
„Lumina” din Drobeta Tr. Severin; a fost donat ºi
„Jurnalul românesc”, editat de Asociaþia Forum pentru
culturã ºi identitate pentru românii timoceni (director:
Romeo Crîºmaru).
Deschiderea bibliotecii s-a fãcut în prezenþa consulului român, Iulian Niþu, ºi a unor personalitãþi din
Timoc sau din Þarã: preotul vicar Boian Alexandrovici
(invitat doar de asociaþia din Bacãu), Svetlana
Preoteasa ºi pr. N. Brînzã de la Institutul
„Hurmuzachi”, deputaþii liberali de Bacãu (Lucian
Ciobotari ºi Viorica Marcu), deputatul Viorel Badea,
Alex. Petruþ (ataºatul cultural al Ambasadei noastre de
la Belgrad), Duºan Pîrvulici, Barbucici, Boico, elevi ºi
studenþi din Timoc, România ºi Basarabia, lipsind alþi
lideri ai comunitãþilor din Timoc. Am auzit un comentariu trist: consulul împarte liderii în „români buni” ºi
„români rãi”. S-a spus, în cuvîntãrile oficiale, cã la
Zãicear s-a deschis prima bibliotecã româneascã. Fals.
La Negotin, în clãdirea donatã de Patriarhia Ortodoxã
Românã pentru vicariatul preotului Boian
Alexandrovici, funcþioneazã deja prima bibliotecã
româneascã, ca filialã a Bibliotecii judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova, graþie
preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa,
a directorului L. Dindiricã ºi la iniþiativa subsemnatului. La Negotin, faþã de Zãicear, existã o comunitate
româneascã numeroasã ºi compactã. De ce se neagã
aceastã realitate? Pentru cã este implicat pãrintele
Boian? De altfel, într-un interviu, pr. Boian se plînge
mai mult de sabotarea unor români din Þarã sau din
Timoc decît de autoritãþile sîrbe. Trist, înfiorãtor de
trist!
Zãicearul este „un oraº cu o mare istorie bisericeascã” a spus preotul Boian, dar în care azi, în secolul 21 „n-avem nicio bisericã sau paraclis”, deºi
primul preot otodox care a venit aici, pe la 1700,
Barbu, cum e menþionat în documente, a venit din Þara
Româneascã. „Dacã în 200 de ani de stãpînire
turceascã am reuºit sã ne pãstrãm ca români, ar fi pãcat
sã ne pierdem identitatea. De aceea, e nevoie sã lucrãm
cu toþii împreunã pentru biserica româneascã ºi în
Zãicear, iar Institutul Hurmuzachi sã pãtrundã în toate
locurile timocene”, a conchis pãrintele.
Asociaþiunea ASTRA, prin despãrþãmîntul „Mihail
Kogãlniceanu” de la Iaºi, sub rodnica conducere a
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prof. Areta Moºu, a organizat ediþia a XV-a a simpozionului internaþional itinerant „Românii din afara
graniþelor þãrii. Perspective culturale europene”, între
15-20 octombrie 2013, pe ruta Iaºi (unde au susþinut
comunicãri acad. Al. Zub, Gh. Cliveti, Doru
Scãrlãtescu, Ioana Repciuc, Ioan Rãducea, MirceaCristian Ghenghea, Lilia Rufanda din Grecia, Iurie
Levcic din Cernãuþi, Traian Tr. Cepoiu, Nicolae
Ciobanu ºi Ludmila Balþatu din Republica Moldova,
Dragoº-ªtefan Petrescu, Liliana Scãrlãtescu,
Emanuela Ilie), Alba Iulia (cu participarea Otiliei
Hedeºan, Eugeniei Guzun, Viorel Hodiº, Ioan Morar,
Dorel Man, Vlad Popovici, Iulian Cãtãlin Dãnilã, Iuliu
Marius Morariu, Luminiþa Cornea), Bor, Serbia
(Slovoliub Gaþovici, Zaviºa Jurz, Tudor Nedelcea,
Boian Alexandrovici, Predrag Balaºevici, Eugen
Popescu, Jasmina Gliºici), ºi Vidin, Bulgaria (Ivo
Gheorghiev, Ivan Alexandrov etc.).
ASTRA, în bunã tradiþie cãrturãreascã ºi patrioticã,
a lansat o serie de cãrþi valoroase (Iulian PruteanuIsãcescu, Mircea-Cristian Gehnghea, O istorie vie.
Cartea Astrei ieºene; Românii din afara graniþelor
þãrii. Iaºi-Cernãuþi: legãturi istorice, „Revista
românã”, nr. 3(73), septembrie 2013, „Sud-Vest”.
Almanah istorico-cultural în limba românã pentru cititorii din sudul Basarabiei, anul II, nr. 10(15),
octombrie 2013), au fãcut instructive vizite de documentare ºi slujbe de pomenire, a donat cãrþi româneºti
ºi odãjdii preoþeºti, a organizat spectacolul de real succes „Se-ntîlneºte dor cu dor” în satele Slatina (Serbia)
ºi Topolovãþ (Bulgaria) etc.
Masa rotundã de la Bor, Identitatea românilor timoceni din perspectivã culturalã europeanã, a dezbãtut probleme deosebit de acute pentru comunitatea
româneascã din Timoc, din care consemnãm: situaþia
predãrii limbii române în ºcoli cu elemente de culturã
româneascã este îngreunatã de autoritãþile locale, de
lipsa cadrelor didactice care sã predea acest obiect,
cetãþenia românã pentru aceºti consîngeni e un vis prea
îndepãrtat, trebuie mai multã determinare din partea
organizaþiilor româneºti din Timoc, reacþia diplomaþiei
româneºti faþã de atacurile unor organizaþii sîrbeºti sau
ale bisericii sîrbeºti este anemicã ºi sporadicã (patriarhul Daniel n-a fost invitat la aniversarea a 1700 de
ani de la edictul Sf. Constantin cel Mare din 313, fiind
singurul dintre patriarhii ortodocºi neinvitat. Motivul îl
explicã pr. Boian în cuvîntul sãu). Are România o
strategie faþã de românii din Timoc? se întreba ºi întreba Predrag Balaºevici, o întrebare durã, care necesitã
un rãspuns concret. Limba vlahã (unii o numesc
scrierea vlahã) aproape s-a oficializat în Timoc; la
Belgrad, la Facultatea de filosofie, ea se predã studenþilor, s-au editat cãrþi de poveºti, folclor în „limba”
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vlahã. Academia Sîrbã n-a dat girul ºtiinþific pentru o
asemenea gogomãnie, spre cinstea ei, însã Academia
Românã, prin Institutul de lingvisticã, întîrzie sã se
pronunþe. Este necesarã reluarea dialogului bisericesc
între cele douã patriarhii, pentru ca Episcopia
Ortodoxã Românã cu sediul în Deta (România) sã aibã
jurisdicþie canonicã asupra tuturor românilor ortodocºi
din Serbia, aºa cum are deja Episcopia Ortodoxã Sîrbã
de la Timiºoara. Este necesarã editarea de cãrþi bilingve româno-sîrbe pentru uºurinþa citirii în alfabetul
latin, iar organizaþiile româneºti din Timoc sã ia drept
model UDMR, fiindcã numai unirea face puterea, ºi
numai astfel vor reuºi introducerea limbii materne în
bisericã, ºcoalã, mass-media. Este necesarã dezavuarea
publicã a acelor lideri politici sau unor organizaþii culturale care în þãrile lor (Serbia, Bulgaria) se declarã
sîrbi, vlahi, iar în România sunt cei mai buni „români”
pentru a accede la fonduri financiare, pe care le ºi
obþin, ceea ce duce la o dezbinare în rîndul comunitãþii
româneºti sud-dunãrene. Ipocrizia acestora este cunoscutã în Þarã, dar ei continuã sã fie invitaþi la diverse
manifestãri culturale panromâneºti ºi sã fie finanþaþi.
Preotul martir Boian Alexandrovici, ctitorul primei
biserici cu slujbã în limba românã, dupã 170 de ani de
tãcere, este cel mai îndreptãþit sã fie ascultat.
Cuvîntul sãu este dur uneori, dar drept, cãci nedreptãþile pe care le îndurã pr. Boian îl fac mai dîrz, mai
înverºunat în apãrarea valorilor moral-creºtine. Este
revoltat ºi revolta ºi-o strigã-n gura mare de ce n-a fost
invitat patriarhul Daniel al BOR la aniversarea celor
1700 de ani de la Edictul de la Milano dat de Sf.
Împãrat Constantin cel Mare, originar din localitatea
sîrbã Niº. „Au fost invitaþi toþi întîistãtãtorii Bisericilor
creºtine, chiar ºi catolici sau anglicani. Problema gravã
este cã n-a fost invitat patriarhul României. De ce?” se
întreabã cu temei pr. Boian, ºi rãspunsul primit de la
reprezentanþii Bisericii Ortodoxe Sîrbe este dezarmant:
„Din cauza activitãþii B.O.R. în Valea Timocului”.
Într-adevãr, B.O.R. a cumpãrat un mobil pentru vicariatul din Timoc, îl sprijinã creºtineºte pe pãrinte ºi
pe enoriaºii români, dar acelaºi lucru îl face ºi B.O.S.
pentru Episcopia Sîrbã din România ºi enoriaºii sãi. „E
foarte trist!, spune cu amãrãciune pr. Boian. Împãratul
Constantin a dat libertate bisericii creºtine, iar urmaºii
Împãratului care trãiesc în teritoriul în care s-a nãscut
el, dupã 1700 de ani sunt persecutaþi, n-au voie sã se
roage în limba lor ºi sã aparþinã Bisericii neamului
românesc”. Fãcînd o racursiune istoricã ºi bisericeascã,
pr. Boian constatã dureros intoleranþa bisericii sîrbe,
care contravine flagrant înseºi preceptelor biblice,
punînd degetul pe ranã: „Prea mult tãcem, prea mult
rãbdãm, ca sã nu se supere fraþii noºtri sîrbi, Europa.
Noi suntem cetãþeni loiali statului sîrb, dar trebuie sã
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avem ºi drepturi. Ei spun cã vlahii sunt una, românii
alta, cã vlahii n-au þarã-mamã, iar dacã n-au þarã-mamã
e ca un copil care nu are mamã ºi merge la azil, unde e
vai de mama lui! Noi avem mamã ºi nu o dãm nimãnui,
ºi nimenea nu ne poate rupe legãturile cu Þara-mamã”.
Dupã accente patetice, dar dureroase prin realismul lor,
pr. Boian trece la problemele comunitãþii româneºti,
unde constatã lipsa de unitate a românilor, chiar de
subminare a vicariatului sãu de proprii consîngeni
(„cineva care vine cu o slujbã de 3-4 ani, aici, nu-i dau
voie sã dividã comunitatea ºi organizarea bisericeascã”), accentuînd rolul B.O.R. („singura instituþie a poporului român care nu are graniþe teritoriale”)
în medierea ºi aplanarea oricãror conflicte, în moderarea asprimii vieþii cotidiene, fiind un reper moral
(„Omul trebuie sã aibã înaintea lui un om ca tip de perfecþiune dupã care sã-ºi modeleze caracterul ºi
faptele”, scria în „Timpul”, 2 aprilie 1881, Eminescu).
Simpozionul itinerant al Despãrþãmîntului ASTRA
„Mihail Kogãlniceanu” Iaºi ºi-a atins obiectivul cultural: starea actualã a românismului în Þarã ºi în jurul ei,
ºi cu bune ºi cu rele.

Tudor NEDELCEA
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LACRIMILE UNEI BISERICI
Motto: „Am durat ºi am îndurat, sperînd”
I.D. Sîrbu

A

m trecut Dunãrea. Fluviu care desparte þãri,
popoare. Desparte ºi fraþi, ca atîtea alte ape.
Sunt în Serbia. Multe am tot auzit despre
românii din Valea Timocului. Oricît de multe auzi
despre cineva sau ceva, nu-þi dai seama de situaþia realã
decît dacã vezi cu ochii tãi. Acum sunt la românii din
Valea Timocului sîrbesc. Plecãciune ASTREI din Iaºi!
Sunt în regiunea Timoc – Serbia, ca participantã la
Simpozionul Internaþional „Românii din afara
graniþelor þãrii”, organizat de despãrþãmîntul ASTRA
„Mihail Kogãlniceanu” din Iaºi.
Vizitã de documentare la mãnãstirea Lapuºnea.
Dupã-amiaza. Mã bucur. Îmi plac mãnãstirile. Mi se
pare programul foarte... zgîrcit. Doar o jumãtate de orã
la Lãpuºna! La mãnãstiri se cuvine sã stai mai mult. Sã
te reculegi în bisericã. Sã afli istoria locului. Sã simþi
atmosfera duhovniceascã. În sfîrºit, programul este
încãrcat. Bine cã vom vedea Lapuºnea, chiar dacã vom
sta puþin.
Plecãm din Bor – fost oraº minier. Dealurile pe care
le vedem în împrejurimi sunt golaºe, de culoare gri. Da,
gri, fãrã niciun fel de vegetaþie. Ciudat pentru noi, care
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venim de la dealuri ºi munþi împãduriþi, plini de vegetaþie, unde verdele – în bogate nuanþe – îþi încîntã
privirea.
Autocarul opreºte la intrarea într-un drum lateral.
Suntem rugaþi sã coborîm. Vom avea de mers pe jos
cam douãzeci de minute. Drum de þarã. Vreme frumoasã. Nu prea cald. E totuºi octombrie. Plecãm
grupuri-grupuri. Cîþiva dintre noi rãmîn la autocar. I-a
speriat mersul pe jos? Suntem conduºi de Pãrintele
?tefan, originar din România, cãsãtorit cu o româncã
din Timoc.
Dupã zece minute de mers, crezînd cã ne apropiem,
întreb în ce parte sã mã uit ca sã vãd mãnãstirea. Mã
aºteptam sã vãd, ca la noi, în Þarã, turnurile bisericii
mãnãstirii. Mi se rãspunde cã mai avem puþin de mers.
Drum greu de þarã, în multe locuri, noroi, trebuie sã
ocolim. Grupurile în mers, la distanþe mai mari sau mai
mici. De-o parte ºi de alta a drumului, plante mari,
buruieni, printre care recunosc ºi coada-ºoricelului.
Toate înnegrite. Mi se spune cã din cauza brumei.
Totuºi, negrul acesta atît de accentuat... n-o fi ºi poluarea de la minele de cupru? Îi mulþumesc în gînd lui
Dumnezeu cã locuiesc pe meleaguri curate.
Coborîm, urcãm. La un moment dat vedem grupul
din faþã cã o ia peste cîmp, lãsînd drumul de þarã.
Cineva mã atenþioneazã sã privesc în stînga, peste
cîmp, în jos, între copaci la o margine de pãdure. Se
vede turnul... Privesc. Da, vãd... turnul. De fapt, ruinele
unui turn. Auzim lãtrãturi puternice de cîini din
direcþia... turnului. Îi latrã desigur pe primii dintre noi,
care probabil au ajuns.

Pãrintele ªtefan ne spune cã ei, preoþii români (aflaþi
în subordinea Bisericii Ortodoxe Române) au þinut o
slujbã, anul trecut, între ruinele bisericii. Dupã puþin
timp, au aflat cã reprezentanþi ai Bisericii Sîrbe au pus
o uºã cu lacãt la intrarea în interiorul ruinelor bisericii.
Ajungem ºi noi. Ruine! Doamne, ce vinã are biserica aflatã aproape de hotarul dintre douã state? Ruinele
unei biserici care, se vede, a fost odinioarã impunãtoare. Zidurile par solide. Deodatã... Cum se poate?! De
necrezut! Picuri de ploaie. Plouã? Doamna Areta întreabã dacã avem umbrele... Nu e nevoie de umbrele.
Doar picãturi de ploaie. Lacrimi ale cerului sau lacrimile bisericii în ruine? Mã uit în sus. Senin. Doar cîþiva
nori sunt deasupra ruinelor, dar albi, frumoºi, nu de ploaie.
Lacrimi! Plînge biserica! Plînsul ruinelor mã întristeazã. Cum sã nu-l întristeze pe orice creºtin?
Mã uit la uºa nouã din lemn masiv îmbrãcatã pe laterale în fier. Lacãt – nu ºtiu de ce mã sperie. Se uitã ºi
ceilalþi din grup. Uºa ferecatã ne îndurereazã mai mult.
Nu putem vedea ruinele din interior. Poate pereþii interiori mai pãstreazã vreo urmã de picturã. Poate e vreo
urmã din tabloul votiv, al ctitorului... Radu cel Mare,
domn al Þãrii Româneºti de la începutul secolului al
XVI-lea. Rãsunã în sufletul meu glasul voievodului din
ziua sfinþirii ctitoriei sale Lapuºnea... Ce impunãtor era!
Cîtã mulþime! Oameni îmbrãcaþi de sãrbãtoare.
Oare voievodul Radu, acolo unde se aflã acum, se
gîndeºte la ctitoriile sale? De dincolo ºi de dincoace de
Dunãre? Lapuºnea aflatã dincolo de luciul de apã al
Dunãrii! Lapuºnea construitã nu departe de locul unde
Carpaþii se întîlnesc cu Balcanii!
De ce, Doamne, încerci credinþa
ºi iubirea oamenilor? Iubirea
aproapelui!
Dãruieºte-ne, Doamne, iubire ca
sã nu gîndim rãu despre aproapele
nostru! Sã nu-l acuzãm! Nu, nu este
nepãsarea noastrã. Dar neputinþa?
Da, neputinþa de a acþiona pe
meleaguri unde vieþuiesc români din
zorii naºterii lor, însã nu se simt la ei
acasã.
Biserica ta, Doamne, a plîns în
faþa noastrã! Ne-ai arãtat cã plînge.
Îºi plînge trecerea? Sigur nu-ºi plînge
trecutul. Dacã ar putea, între zidurile
ei, la sfintele slujbe, ºi-ar pomeni,
întru vecie, ctitorul. Dar cum sã-l
pomeneascã, cînd este ferecatã?

Luminiþa CORNEA
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