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De la Iaşi ne-am întors iaråşi la Sf, Mânåstire de la Petru Vodå, care a
devenit pentru noi un fel de adåpost de noapte. Participam la slujbe pânå
dupå miezul nopţii, mergeam la culcare şi dimineaţa plecam cu maşina så
vizitåm mânåstirile din zonå.
La Dragomirna am încercat un sentiment de putere spiritualå şi
materialå. Am våzut zidurile solide, turnurile de apårare, crenelurile şi
interstiţiile din ziduri pe unde se putea trage cu flintele în duşmani.
Mânåstirea pare o cetate care îşi aşteaptå apåråtorii împotriva nåvålitorilor
pågâni. In decursul istoriei sale sbuciumate, mânåstirea a fost arså de mai
multe ori şi refåcutå. Si aståzi stå ca o mânåstire-soldat, într’un post înaintat,
gata så-şi punå viaţa pentru Hristos şi Biserica Lui româneascå. Parcå toatå
ţarå ar sta departe, în spatele acestei mânåstiri, singura care poate apåra
credinţa prin luptå şi sacrificiu. Prietenul nostru – State – Dumnezeu så-l
odihneascå, este primul care a numit Dragomirna mânåstire soldat.
Nişte Måicuţe ne-au deschis muzeul şi biserica. Toate celelalte maici
munceau pe undeva. Am ocolit Biserica, am intrat prin turnurile de apårare,
am fåcut, într’o clipå, o excursie în timp. Parcå din zare se aratau hoardele
tåtare pornite dupå pradå şi vedeam umbrele plåieşilor pândindu-i şi
pregåtindu-şi flintele şi arcurile pentru a-i pierde pe vråjmai înainte de a
atinge zidurile sacre ale mânåstirii.
Am coborît şi am mai ocolit încå odatå låcaşul sfânt. Am observat
câţiva meri cu mere mici, roşii şi strålucitoare în båtaia soarelui tomnatec.
Am adunat câteva mere de pe jos, påreau aproape ireale. Am muşcat din ele.
Aveau un gust dulce acrişor, dar, ceea ce era de mirare era faptul cå aveau
miezul roşu, aproape ca şi exteriorul fructului. Poate era sângele vitejilor
care şi-au pus viaţa pentru salvarea Biseiricii şi a neamului. Stiu cå lucrul
acesta nu este adevårat, dar pot presupune cå, printr’o credinţå şi o înţelegere
misticå a fenomenelor materiale, aceastå transmutare este posibilå. Si îmi
place så cred în ea.
La Agapia, era slujba de searå în capelå. Nu am intrat. Am vizitat
numai ce era în afara capelei. Pe când mergeam spre biserica mare, am
întâlnit o maicuţå mai în vârstå. M’a întrebat cine sunt. Ea mergea la slujbå.
I-am spus numele. Mi-a råspuns: Am auzit eu de preacucernicia voastrå.
Stai, pårinte, så-ţi dau ceva!
A bågat mâna adânc în buzunarul rasei cu care era îmbråcatå şî a scos
un flacon mic plin cu mir de nard, pe care mi l-a dat. Apoi a plecat încet spre
capelå. Parcå venise din altå lume şi pleca tot înspre acolo. Priveam în urma

ei pânå a intrat pe uşå. A fost un dar preţios. Nu pentru valoarea mirului, nici
nu ştiu dacå este, cu adevårat, aşa de scump.
Mi-am amintit de un loc din Noul Testament. Era cu şase zile înainte
de Paştele iudaic. Iisus poposise în casa lui Lazår, cel pe care îl înviase din
morţi şi I-au fåcut maså. Maria a luat o litrå cu mir de nard curat, de mult
preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu pårul capului ei, iar casa s’a
umplut de mirosul mirului. (Ioan 12 : 3)
Am citit undeva despre mirul de nard din vechime. Era foarte scump,
cel mai mult venea din Tibet. Se punea, de obicei, într’un vas de alabastru cu
gât lung, care se închidea la foc. Pentru a scoate mirul din vas, se spårgea
gâtul vasului. Mirul trebuia consumat tot dintr’o datå, altfel se pierdea.
Parcå mi se spålaserå picioarele cu mir de nard, pentru cå, aşa cum a
spus Iisus la Cina de Tainå, şi celor care sunt curaţi trebuie så li se spele
picioarele pentru a fi curaţi tot. Eram eu oare curat? Sau må mustra
Domnul!
Am uitat så spun cå, de la Galaţi am fåcut un ocol pentru a vizita
mormântul unui prieten de închisoare, de mare cinste. Judecåtorul må mustrå
pentru multele mele greseli. De aceea pun la subsolul paginii relatarea lui
care må scuteşte pe mine să mai greşesc, măcar la punctul acesta.* Mult må
mai ceartå domnul preşedinte şi, cu o precizie de articol din Codul Penal, må
întoarce de la råtåcirile mele prin duhul României, la geografia realå, la
numårul de kilometri şi, ceea ce este mai grav din partea mea, la precizarea
numelor oraşelor şi ale altor localitaţi pe care eu, din nepricepere, uitare şi
lipså de cunoştinţe geografice le încurc cu dezinvolturå.
Marcel are dreptate când spune cå geografia e o disciplinå ce nu v’a
atras atenţia în mod deosebit. In partea a treia din "Cålåtorie...", aţi
menţionat greşit "Râmnicu Vâlcea" în loc de "Târgu Jiu". Aşa cå, dacå nu
s’a tipårit "Buletinul" aveţi timp så îndreptaţi eroarea (neimportantå, ştiu!)
îmi scrie judecåtorul nemitarnic. Nu a mai fost timp. Buletinul se tipårise la
venirea corectårii pe internet. Så fie menţiunea aceasta «erata» pentru
spiritul geometric al prietenului meu Bobiţå. Uneori sunt şi eu meschin şi
vreau så-l judec pe judecåtor: Prietene Judecåtor Lucian Popescu, am scris
aceasta poveste ca pe o cålåtorie prin duhul României, nu prin geografia ei.
-------------------------------------------------------------*Aţi uitat poate så aduceţi cuvântul că, înainte de a lua de la Galaţi drumul Mânăstirii
Petru Vodă, am făcut un mic ocol prin Tara Vrancei, întru pomenirea sufletului
adormitului robului lui Dumnezeu, Simion Ghinea, dintru al cărui miez eu m’am
îndestulat încă în vremea trecerii sale lumeşti. Amintiţi-vă cum am mâncat împreună în
cimitirul din Vidra pere şi nuci din pomii răsădiţi întru prietenii noştri. Dumnezeu să-l
ierte!

Poate nici nu am trecut pe la Târgul Jiului, poate nici nu am fost în România,
poate numai duhul meu a cutreierat ţara în lung şi’n lat, poate ca ce am
povestit despre o mânåstire s’a întâmplat în alta. Litera ucide, duhul då
viaţå.
Am trecut Carpaţii prin toate trecåtorile lui şi, ajunşi pe påmântul
Ardealului – ar trebui så spun: «când Marcel şi Bobiţå au ajuns în påmântul
Ardealului» pentru cå eu am dormit buştean şi nu m’am trezit decât atunci
când soarele Ardealului m’a båtut pe pleoape. Eram de mult în Transilvania.
Am trecut prin diverse sate cu casele aliniate nemţeşte, cu stråzi curate, cu
ziduri şi porţi înalte şi închise, cu obloane verzi priponite la zid, cu şuri de
paie şi cu cirezi de vite, aşa cum trebuie så fie satele cu «Oameni gospodari
şi vii». Låsam de o parte oraşele mari şi stråbåteam satele româneşti cu
suferinţele lor istorice, cu båtåliile pentru dreptate şi cu lacrimile iobågiei,
pânå am ajuns la Cluj. Aveam acolo de vizitat un prieten şi un ierarh,
påstrând în aceastå relatare ordinea cronologicå: Pe Radu Volcinschi şi pe
IPS. Bartolomeu al Clujului şi al Feleacului.
Pe Volcinschi l-am gåsit neschimbat: agitat, plånuind mereu
schimbåri sociale şi politice, complotând de dragul complotului şi sperând
fårå a obosi vreodatå cå Dumnezeu îşi va întoarce iaråşi faţa cåtre ţara si
poporul românesc şi cå va pune un sfârşit nefericirii generale a neamului
nostru. Prietenii, mai ales cei tineri, îl numesc «Unchiuleţul» pentru grija lui
faţå de tineri şi pentru statura lui måruntå şi mâncatå cu necruţare de toate
grijile naţionale.
Aici ne-am spålat de necuråţenia fizicå a drunului, am mâncat
gospodåreşte şi ne-am aşternut la vorbå îndelungatå şi potolitå despre viaţa
de închisoare, amintirile noastre de câte ori ne întâlnim între noi şi cu noi,
cei de altådatå, aståzi måcinaţi de båtrâneţe şi de neîmpliniri şi tot cåutând
soluţii pentru durerile de azi ale neamului şi pentru mântuirea noastrå şi a
ţårii.
Unchiuleţul ne aranjase primirea la IPS Bartolomeu. Mai fusesem la
el cu doi ani înainte, tocmai când urma så-i aparå BIBLIA, o traducere nouå
şi în condiţii tehnice şi editoriale atât de frumoase, încât, de la Biblia lui
Serban şi pânå la el, nu cred så mai fi fost vreun eveniment cultural atât de
important. Atunci ne dåduse explicaţiile zåmislirii în gând şi apoi în faptå a
acestei vitejii a duhului prin care o nouå tålmåcire în româneşte a Sfintei
Scripturi fusese realizatå. Am explicat în altå parte cu ce muncå uriaşå, şi
intelectualå, dar şi cu osteneala fizicå
, cu ce rugåciuni şi invocåri ale Sfântului Duh fusese realizatå noua
traducere. Acum l-am gåsit pe IPS mai destins, mai interiorizat dupå
terminarea traducerii şi a punerii ei pe piaţa credincioşilor.

Inalt Presfinţitul era în plina activitate. Mânăstirea de metanie a
Inaltului este la Nicula-Gherla. Deşi numele de Gherla ne evoca tuturor celor
care am trecut prin închisoare dureroase amintiri, pentru unii dintre noi,
Gherla ne evocå la fel de puternic şi sfânta mânåstire de care, cel puţin pe
mine, må leagå niste fire de pioşenie şi de duhovnicie deosebite. Când eram
profesor la seminarul din Bucureşti, adeeori må duceam vara la mânåstirea
Nicula-Gherla, unde era stareţ pårintele Cleopa Nanu, cu care ne cunoşteam
din închisoare. De obicei mergeam pentru zece zile, chiar în perioada
hramului. Atunci veneau pelerinii la mânåstire, în grupuri, pe jos, cu cruci şi
cu prapuri de la bisericile lor şi, adeseori, cu preotul satului în frunte,
cântând imnuri adresate Sfintei Fecioare. Locuitorii satului Gherla puneau la
poarta caselor gåleţi cu apå şi cåni pentru ca pelerinii så-şi potoleaca setea.
Am fåcut şi eu drumul pe jos, o singurå datå, de la Gherla la Nicula, cale de
vreo opt kilometri, Ce dulce şi rece era apa pe cåldura si oboseala aceea.
Ajunşi la mânåstire, oamenii se aşezau grupuri, grupuri, pe sate. Veneau câte
50-60 de mii de oameni. Daca priveai grupurile din jos, spre coastå, pentru
cineva din zonå, våzând hainele cu care erau îmbråcaţi pelerinii, ar şti din ce
zonå sunt.
In semn de pocåinţå spre iertare, oamenii ocoleau biserica micå de
lemn în genunchi şi în coate de câte 7 sau 9 ori.
Aici, la aceastå mânåstire şi-a ales IPS Bartolomeu locul de odihnå
veşnicå şi de temporarå odihnå, în cazul cå va trebuie så se retragå din
scaun. Când am ajuns la el, era tot transpirat de activitate: îşi împacheta
cårţile din biblioteca personalå pentru a le muta la mânåstire. Le împacheta
şi scria cu grija pe fiecare cutie domeniul din care erau cårţile, pentru a le
orîndui la fel şi acolo.
Venirea noastrå i-a dat puţin prilej de odihnå. Am vorbit îndelung
despre toate subiectele care ne priveau: închisoare, problema actualå a
Bisericii noastre, relaţia cu statul şi cu lumea internaţionalå, succesiunea
patriarhalå în viitor. Unchiuleţul care, totdeauna este mai grabit cu
concluziile, chiar înainte de a expune premizele, a întrebat:
Si cine credeţi cå va veni Patriarh în cazul în care...?
Dumnezeu va avea grijå, cum a avut totdeauna de Bisericå şi de neam.
Eu cred cå cel mai potrivit aţi fi Inalt Presfinţia voastrå.
Domnule Volcinschi, nu moare un patriarh de 88 ani ca sa vinå în locul lui
unul de 84.
Am tåcut toţi o vreme, stânjeniţi. Inalt Preafinţitul a chemat-o pe
maicå şi i-a cerut så ne facå, la fiecare, câte o cafea. Så faci din cafeaua cea
bunå, maicå, a glumit el spre reaşezarea atmosferei normale. Iaråşi s’a
încålzit atmosfera, am devenit iaråşi vorbåreţi şi nestingheriţi, am discutat

mult despre Biblie şi despre munca depuså de Inalt Preasfinţia sa şi ne-a
îmbucurat ierarhul Clujului dându-ne câte o Biblie la fiecare, cu dedicaţie. O
biblie mare, legatå în roşu, o ediţie bibliofilå de mare frumuseţe.
Må uitam la Inalt Presfinţitul. Un bårbat nu prea înalt, foarte bine
legat şi musculos, de vioiciune surprinzåtoare, cu o minte limpede şi o
argumentaţie imbatabilå. Må gândeam cå, aşa cum era, ar fi fåcut un bun
Patriarh, cu duh, cu inteligenţå şi culturå generalå şi teologicå, cu o voce
tranşantå şi cumpåtatå, cu o prezenţå de adevårat patriarh din Vechiul
Testament cu autoritate şi dreptate.*
Ne-am despårţit. Fiecare strângeam cu dragoste la piept Biblia. Inalt
Preasfinţitul ne-a îndemnat så mergem la mânåstirea Nicula så vedem
locuinţa pe care şi-o pregåteşte, biblioteca şi, mai ales, Biserica nouå care se
construia. I-am sårutat mâna cu mulţumiri pentru primire. Judecåtorul,
(Domnul Preşedinte) era foarte emoţionat. Işi uitase spiritul geometric, tåcea
din gurå şi cred cå dacå l-aş fi întrebat care este definiţia dreptului, mi-ar fi
råspuns cu «Doamne, miluieşte», sau cu «Pre Ståpânul şi Arhiereul…»
Am plecat spre mânåstirea Nicula. (Urmare, sper, şi sfârşit, în numårul
viitor)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------*Un alt loc de odihnå şi de dragoste duhovniceascå pentru mine a fost şi Sf.
Mânåstire Râmeţi, unde duhovnic era pårintele Manolache, de isprava şi de vitejie
duhovniceascå. Am fost colegi la doctorat doi ani, apoi eu am intrat în tulburårile
mele cu securitatea. Mergeam la Râmeţi tot aşa de frecvent ca şi la Nicula. Pårintele
Manolache a murit muncind. Era foarte harnic şi foarte aspru cu penitenţii. Uneori
il auzeam cum striga la cei pe care ii spovedea. Dar oamenii aceasta doreau,
mustrarea ca un îndemn spre curaţire. Mi-aduc aminte ca la un hram, erau acolo
sute de oameni. Pårintele a anunţat ca va spovedi şi m’a recomandat şi pe mine. Eu
eram mult mai înduråtor cu penitenţii, vorbesc, în general. La pårintele era o coada
imenså, la mine, vreo cinci penitenţi, probabil cei care voiau o spovedanie comodå.

