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O mitropolie frumoasă  
 

Anul acesta, între 16 şi 20 mai, s-a petrecut la Paris şi la Limours a doua ediţie a unui Festival 
de arte (de tot felul), sub genericul „Din dragoste pentru frumos”. Iniţiatorul şi organizatorul 
a fost Mitropolia noastră din Franţa. Tema din acest an a Festivalului a fost cea propusă în 
chip misionar de Patriarhia Română pentru acest an, referindu-se la Taina Sfântului Maslu şi 
la îngrijirea bolnavilor, dar, într-un sens mai larg şi mai adecvat, la îngrijirea tuturor celor în 
suferinţă trupească şi sufletească. Am fost poftit din nou, pentru a spune un cuvânt despre 
gândirea şi manifestările ţărăneşti, dar şi să fac câteva reflecţii teologice în legătură cu 
acestea, ceea ce a presupus şi peregrinări prin tema atât de generos tratată de ţăranul român şi 
atât de bogată în manifestări a morţii şi a depăşirii ei.  

Cum atât de concis şi de cuprinzător spunea Înaltpreasfinţitul părinte mitropolit Iosif Pop: 
„Cultura în jurul Bisericii şi a Evangheliei este darul frumuseţii lui Dumnezeu pentru noi, 
oamenii, pe care îl întoarcem şi noi lui Dumnezeu.” Adoptând acest nobil deziderat, 
Festivalul şi-a respectat numele şi s-ar putea spune despre el, foarte pe scurt şi la obiect, că a 
constituit o înşiruire de frumuseţi spre bucuria atât a celor care l-au născut, ostenindu-se 
îndelung pentru el, cât şi a celor care au venit să se înfrupte din această ofrandă spirituală. 
Sub această specie, a frumuseţii, atât de dragă omului firesc, vom spune şi noi câte ceva 
despre Festival.  

 

Frumuseţea gândului de pornire  

Poate că întâia frumuseţe despre care ar trebui vorbit ar fi aceea a gândului de a organiza 
acest Festival, cu deschiderea lui spre arta bună, cu adevărat elevată şi modelatoare, opţiune 
mai puţin obişnuită în lumea Bisericii de astăzi, fiind lăsată de obicei, în cel mai bun caz, în 
plan secund. „Vinovaţi” de acest gând întemeietor cred că sunt sunt îndeosebi părintele 
Emilian Marinescu, consilierul cultural al Mitropoliei, şi doamna sa preoteasă, Alexandra, de 
altfel amândoi cu antecedente în practicarea artelor (părintele cântă la vioară, doamna 
preoteasă a făcut artele plastice). Ei şi-au unit şi completat eforturile, au pus în joc toată 
puterea lor de iubire şi de persuasiune, pentru a obţine în cât mai mare măsură componente cu 
adevărat valoroase întru împlinirea acestei dificile manifestări. Şi-au aflat printre clericii şi 
mirenii apropiaţi Mitropoliei „complicii” potriviţi. Şi, probabil lucrul cel mai important, s-au 
bucurat de binecuvântarea şi sprijinul necontenit al mitropolitului lor, Înaltpreasfinţitul Iosif 
Pop. Toţi aceşti oameni, de care vom mai pomeni, au permis ca să se pună început bun, atât 
Festivalului, în general, cât şi fiecărei ediţii în parte, iar punerea de început bun este esenţială 
oricărei bune făptuiri, dar cu osebire celor creştine.  

 

Frumuseţi liturgice  
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Festivalul de la Paris, petrecându-se în perioada postpascală, s-a desfăşurat sub semnul mereu 
repetatei vestiri luminoase cu „Hristos a înviat!”. Ca orice manifestare a Bisericii, şi cea de la 
Paris a avut un nucleu liturgic. Acesta a fost reprezentat, între altele, de două slujbe.  

Astfel, sâmbătă după-amiază, la Limours, a fost prevăzută (fericită iniţiativă!) o slujbă de 
pomenire pentru personalităţi de seamă ale culturii româneşti care au trăit şi au murit la Paris. 
Pomenirea a fost, cum o face îndeobşte Biserica, generoasă, neţinând cont de gradul de 
credinţă sau de apropiere de Biserică al fiecăruia. Lista celor amintiţi a fost impresionantă: 
George Enescu, Constantin Brâncuşi, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Monica 
Lovinescu, Virgil Ierunca ş.a. La sugestia mea, a fost adăugat pe pomelnic şi Horia Bernea, 
care numai a murit la Paris, fără să fi vieţuit acolo decât cu totul ocazional. Din când în când, 
Înaltpreasfinţitul descindea din soborul de slujitori pentru a cânta el însuşi la strană! 
Pomenirea s-a încheiat noaptea târziu, după celelalte manifestări din program, cu cuvenita 
pomană. S-au dat tuturor colivă, colaci, sarmale calde şi vin de buturugă, adus din ţară, ceea 
ce acolo, în Franţa, părea ceva cu totul special.   

A doua zi, ultima a festivalului, a avut loc la Limours liturghia arhierească cu un sobor mare 
de preoţi. Înaltpreasfinţitul Iosif a ţinut un cuvânt de învăţătură referitor la pilda orbului din 
naştere, sfătuindu-ne pe toţi de a rămâne într-o trezvie, de a ne feri de orbirea zilnică şi de a 
nu trăi într-o nepăsare vis-a-vis de semenul nostru care de multe ori este în suferinţă şi durere. 

Frumuseţea muzicii tradiţionale  

Dintre frumuseţile artistice, vom alege să vorbim mai întâi despre aceea care a deschis 
Festivalul şi care a avut impactul cel mai mare, anume despre frumuseţea muzicii româneşti 
tradiţionale. Ea a fost strălucit reprezentată la Paris de Grigore Leşe şi de un grup de patru 
fărșeroți armâni, descoperiţi şi promovaţi de el, cu multă generozitate şi cu tot atâta 
responsabilitate, în varii locuri ale lumii acesteia „smintite” (cum o numeşte el). Este vorba 
de fraţii Dumitru şi Nicolae Zoglu, Mihai Gherase şi Vasile Giogi, trei dintre ei octogenari, al 
patrulea, mai tânăr, numai septuagenar, originari din comuna Cogealac (jud. Constanţa). 
Festivalul s-a deschis cu un concert oferit de cei cinci în impunătoarea biserică Saint-Sulpice. 
Când am pătruns în biserică încă răzbăteau de undeva, dintr-o absidă dinspre răsărit, cântările 
mărturisitoare ale unei slujbe catolice de seară. S-au adunat în acea seară de mai, in vechea 
catedrală, vreo 150 de oameni. Personajul principal, cel care a gândit desfăşurarea concertului 
a fost maestrul Grigore Leşe. A ştiut să împletească manifestările proprii, vocale sau din 
fluier, cu cântarea polifonică a celor patru fărşeroţi. S-au aşezat spre cântare în faţa mesei 
altarului. Era un contrast semnificativ între altarul acela baroc şi oamenii aceia simpli, care au 
surprins frumos, de la început, prin străvechile incantaţii ale cântării lor, venită dintr-o altă 
lume, cea a începuturilor noastre ancestrale, rămase tainice, când oamenii acestui neam erau 
încă tare aproape de Dumnezeu. Cântul trecea tulburător, ca o ştafetă preţioasă, de la unul la 
altul, uneori împletindu-se, alteori despletindu-se, uneori parcă gata să se rupă, alteori 
ridicându-se biruitor precum păsările cerului în cântarea lor slăvitoare. Oamenii aceia păreau 
teleportaţi acolo dintr-o istorie de poveste, care a fost şi nu mai este. Nu înţelegeam cuvintele 
acestor cântece tărăgănate, cu izbucniri înflăcărate din când în când, ce parcă se ţeseau sub 
ochii noştri, în complicitate cu noi. Dar mesajul trecea în bună măsură şi fără ajutorul 
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cuvintelor. Repertoriul a fost adaptat genericului Festivalului, cel despre suferinţă şi despre 
tămăduirea ei. Erau cântece sfâşietoare de mare jale, dar o jale exprimată cu decenţă şi cu 
înţelepciune răbdătoare. Cei patru constituie unul dintre ultimele vestigii ale cântări 
polifonice la sat. Poate chiar ultimul! Suprapunerea de fraze muzicale dă un farmec aparte 
cântării lor. Sfârşiturile tânguitoare ale cântărilor erau lungite înainte de stingerea lor treptată. 
Din când în când era pus în evidenţă Mihai Gherase, cimpoierul atât de pitoresc al grupului… 
Prin ei toţi, vechea biserică a fost deodată îmblânzită, încălzită spiritual. Comunicarea cu 
Dumnezeu devenea firească şi prietenoasă.  

Grupul acesta este un grup care de-acum a circulat mult în lumea largă, care, între altele, a 
reprezentat România şi la Expoziţia mondială de la Shanghai din 2011. Peste el, tot timpul, 
stăruie ochiul veghetor şi ocrotitor, totodată atât de exigent al lui Grigore Leşe. Acesta îşi 
intercala intervenţiile horind din gâtlej sau doinind din fluier cântece în legătură moartea, nu 
numai de o dumnezeiască frumuseţe muzicală, dar şi cu versuri de o vădită nobleţe poetică. 
La sfârşit el a vorbit auditoriului despre muzica interpretată, făcând comparaţii cu alte spaţii 
culturale asemănătoare şi încă păstrătoare  (corsican, georgian, albanez, scandinav etc.), cu 
care s-au confruntat amical uneori şi din care el consideră că au ieşit biruitori. Concluzia sa 
este că suntem originari la fel, dintr-o unică rădăcină, dar şi deosebiţi, cu frumoase, 
semnificative şi captivante note personale. Au cântat câteva cântece de o tristeţe tulburătoare.  

Cea de la biserica Saint-Sulpice a fost numai prima dintre manifestările lui Grigore Leşe şi 
ale grupului propus de el. Aveau să urmeze alte două: una joi după-amiază, la Ambasadă, cu 
prilejul vernisajului Expoziţiei Grupului „Prolog”, alta sâmbătă seara, în biserica catolică din 
Limours. Grigore Leşe preferă pe cât se poate vechile biserici pentru acustica lor.  

Dintre toate propunerile Festivalului în legătură cu cultura veche şi autentică românească, cea 
a lui Grigore Leşe a fost cea mai apropiată de originar, cea mai convingătoare, cea mai 
percutantă. Cu ajutorul lui, auditorii au descoperit in legătură cu identitatea noastră lucruri 
importante, greu de aflat astăzi din alte surse. De fiecare dată a explicat ce este cu muzica pe 
care o cântă, care sunt rosturile şi subtilităţile ei, care-i este unicitatea, cum trebuie ea cântată 
şi înţeleasă. Şi cum se cuvine ascultată, ca atare. Grigore Leşe este de acum un glas al culturii 
româneşti ajuns la desăvârşire. A ţinut şi o conferinţă pe tema horitului, exemplificată cu 
propriile-i exprimări. La un moment dat, pe care l-a considerat potrivit, a recitat atât de plina 
de semnificaţii baladă Soarele şi luna. Este un împătimit al afirmării valorilor româneşti, 
fiind convins că ele nu sunt cu nimic mai prejos decât cele ale altor neamuri. Este un bărbat 
adevărat, bine aşezat în lucrarea lui, demn de Ţara care l-a dat (cea a Lăpuşului). Când a fost 
nevoie, a ştiut să fie mustrător de public întru cuviincioasă ascultare. Cu un cuvânt, a fost, în 
general, fabulos. A cucerit publicul, l-a purtat cu el.  

 

Frumuseţea picturii  

Vernisajul expoziţiei Grupului „Prolog” a avut loc a doua zi, joi, în două dintre sălile de la 
etajul impozantului Hôtel de Béhargue, un frumos „palat”, construit între anii 1866-1867 şi 
cumpărat la 1939 de statul român pentru Ambasada României. Lucrările, câte două (Paul 
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Gherasim, Ion Grigorescu, Christian Paraschiv, Mihai Sârbulescu), trei (Constantin Flondor, 
Horea Paştina) sau chiar patru (Matei Lăzărescu), au fost expuse pe şevalete de câmp, aşa 
cum domnul Paul Gherasim ştie atât de bine să le pună de o viaţă întreagă. Dintre cei şapte 
numai patru au fost prezenţi la locul faptei: Paul Gherasim, Constantin Flondor, Ion 
Grigorescu, Horea Paştina şi Matei Lăzărescu. Paul Gherasim fiind iniţiatorul, capul şi 
mentorul grupului, a vorbit asistenţei destul de numeroase, cu cunoscuta-i sfătoşenie, despre 
înfiinţarea şi crezul acestuia; despre cum au început plecând la Tescani pentru a desena flori 
dalbe de măr, întru regăsirea purităţii naturii şi a copilăriei; despre cum îşi doresc un lucru 
extrem de dificil, anume atingerea adevăratei şi grăitoarei simplităţi; despre cum drumul lor 
este un neîncetat început de studiu, cum de altfel o sugerează însuşi numele Grupului.  

Expoziţia a fost ca un abur, ca o adiere de zefir. Mare pricepere întru ale meşteşugului 
însoţită de o exprimare cel mai adesea delicată. Cei ce au expus sunt stâlpi ai picturi actuale, 
dar, cei mai mulţi, şi stâlpi ai Bisericii. Ei îşi vor afla loc bun atât în istoria artei lor, cât şi în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Sunt atât de diferiţi, dar uniţi în chip uimitor şi uneori până la o 
incredibilă asemănare de profesionalismul lor, de racordarea lor la valorile autentice ale marii 
picturi din toate timpurile, deşi inima lor bate îndeosebi la întâlnirea cu cei de la sfârşitul 
veacului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea.  

Alături de pictorii din Grupul „Prolog” am admirat şi picturile lui Constantin Cioc, expuse in 
cadrul expoziţiei antropologice şi etnografice de la Cripta Sfântului Francisc şi Cripta 
Puţului. Pictorul ne-a propus două tablouri din ciclu „Înluminaţi” reprezentând oameni care 
vin în lumină, ieşind din obscuritatea generală. Asemenea sfinţilor din icoane şi personajele 
din tablouri sunt în lumină şi primesc lumină.  Pictura lui Constantin Cioc ne invită la o 
abordare iconică a artei. 

 

Frumuseţea muzicii clasice  

Forţele puse în joc pentru partea de muzică clasică au fost aceleaşi de anul trecut, şi asta 
pentru că sunt cu adevărat valoroase şi garantează calitatea interpretării şi bucuria entuziastă 
aferentă irezistibilă. Concertele de muzică clasică s-au desfăşurat în generoasa Sală Bizantină 
a Palatului Béhargue.  

Primul concert de muzică a avut loc imediat după deschiderea „oficială” a Festivalului, la 
care au luat cuvântul după cuviinţă, cu mici discursuri mai mult sau mai puţin protocolare, 
Excelenţa sa Bogdan Mazuru, ambasadorul României în Franţa, şi Înaltpreasfinţitul Iosif. 
Mitropolitul a făcut ceva consideraţii teologice pe tema frumuseţii şi a vorbit despre datoria şi 
rolul Ortodoxiei în promovarea frumuseţii.   

Primul care a venit în faţa publicului a fost părintele Jean-Claude Pennetier, un pianist de 
primă linie a pianisticii mondiale de astăzi. Faptul că este şi preot la una dintre parohiile 
Mitropoliei îi adaugă la aură. A ales un repertoriu destul de variat (Schubert, în care este 
considerat un foarte mare specialist, Fauré şi Skriabin), iar interpretarea sa a fost ca totdeauna 
tulburătoare, chiar dacă pianul cu coadă scurtă al Ambasadei nu este un instrument teribil. Un 
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Schubert de un dramatism nesfârşit, un Skriabin (compozitor de care sunt totdeauna dornic) 
cu izbucnirile sale surprinzătoare. Ca atare, părintele Jean-Claude s-a bucurat de aplauze 
frenetice şi sacadate, care i-au smuls un supliment (lucru cu totul rar la el) cu o lucrare de 
Debussy. M-am bucurat să aflu că este invitat la viitoarea ediţie a Festivalului „George 
Enescu” (septembrie 2013), cu un recital centrat pe lucrări de George Enescu. Va fi un 
concert ce nu trebuie ratat!  

Al doilea concert a fost vineri (18 mai) şi l-a avut ca surprinzător şi spiritual prezentator pe 
părintele Marc-Antoine Costa de Beauregard. Asta poate şi pentru că, în prima parte, vedeta a 
fost saxofonistul Claude Delangle, profesor de saxofon la Conservatorul din Paris, dar şi 
diacon la biserica din Louveciennes, unde paroh este părintele Marc-Antoine. Soţii Delangle 
sunt nişte oameni îngereşti. Claude, împreună cu soţia sa Odile, pianistă, şi cu doi studenţi ai 
lui, au cântat cu mare plăcere, o plăcere molipsitoare care se transmitea şi în sală. Piesele 
destinate saxofonului sunt mai rare. De aceea, de multe ori se apelează la transcripţii. Au fost 
piese de Debussy, Villa Lobos şi Piazzolla, pentru unu, două sau trei saxofoane (de diferite 
tonalităţi), însoţite de pian.  

În partea a doua, ca şi la ediţia precedentă, ne-am bucurat de prezenţa extrem de plăcută a  
Charlottei Coulaud (despre care s-a menţionat că este strănepoată a lui Constantin Bobescu) o 
foarte înzestrată pianistă de 21 de ani. Nu este deloc urâtă, dar câtă strălucire capătă în timp 
ce interpretează! E pasională, implicată cu toată fiinţa, reflexivă, plină de limpezime, de 
graţie, de aplomb, de delicateţe. Mereu foarte concentrată, de o uimitoare sobrietate pentru 
vârsta ei. Mi-a făcut mare plăcere să stau cu ea şi cu mama ei de vorbă după concert. Vroiam 
s-o conving să se prezinte la concursul Enescu de anul viitor. Parcă aş vedea-o şi acum într-
un concert cu orchestra noastră de tineret. Când cântă, parcă se înfrăţeşte cu pianul, se 
contopeşte cu el. A fost excepţională în Schumann şi cuceritoare în Albeniz. La chemarea 
stăruitoare a publicului a dat un bis cu partea a doua din Schumann. Aş fi stat toată noaptea s-
o ascult. O fată plină de talent, care ştie ce vrea şi vrea mult de la ea. Să ne rugăm să i se 
deschidă cărările într-un domeniu în care concurenţa este imensă şi necruţătoare. Sper să aibă 
o carieră frumoasă. Se pregătea intens şi cu emoţii pentru examenul final de master, unde pe 
lângă piesele din acea seară urma să mai prezinte şi Sonata opus 101 de Beethoven. În afara 
concertelor pare încă şi mai tânără decât este, are un aer de fetiţă precoce. Este simplă şi 
firesc amicală (stilul copain). Înaltpreasfinţitul Iosif a simţit nevoia să spună pentru ea, la 
sfârşit, un cuvânt de apreciere şi de încurajare, făcând totodată un elogiu frumosului şi artei, 
al cărei ţel nobil este să îl promoveze.  

Jean-Claude Pennentier de 70 de ani şi Charlotte Coulaud de 20 de ani… Doi pianişti aflaţi în 
momente cu totul diferite al parcursului carierei lor, două personalităţi puternice, cuceritoare, 
două perle ale frumosului în şiragul de manifestări muzicale din cadrul Festivalului de la 
Paris… 

 

Frumuseţea muzicii psaltice  
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Vernisajul grupului Prolog a fost premers, conform dorinţei lui Paul Gherasim, de producerea 
unui alt grup, unul de muzică psaltică, de la catedrala mitropolitană „Sfinţii Arhangheli”, 
condus de Ionuţ Furtună, unul dintre fondatorii apreciatului grup psaltic „Byzantion”, de la 
Iaşi. La sugestia aceluiaşi Paul Gherasim, au fost interpretate luminoasele cântări din ciclul 
pascal. Era binefăcător să vezi o atât de curată cântare psaltică în inima Parisului.  

 

Frumuseţea poeziei  

Încă de la Bucureşti, Paul Gherasim a avut gândul să însoţească vernisajul Prologului cu 
muzică psaltică şi cu versuri de Ioan Alexandru şi de Daniel Turcea. Dorinţa, în ceea ce 
priveşte poezia i-a fost îndeplinită, cu multă implicare şi dăruire, de părintele diacon Octavian 
Dabija, actor la originile sale profesionale. A citit din volumele Imnele Putnei şi Epiphania. 
Mai înainte ne-a povestit în ce împrejurare frumoasă l-a cunoscut pe Paul Gherasim, într-o 
noapte de Înviere, la biserica Stavropoleos, când acesta i-a spus să nu mai stea îngenuncheat, 
căci Hristos a înviat!  

 

Frumuseţea tradiţiilor ţărăneşti   

Datorită interesului şi dragului preotesei Alexandra, componenta etnologică şi antropologică 
privind cultura ţărănească s-a dorit şi în acest an a fi una cât mai bogată. Ziua de vineri a fost 
dedicată în chip anume tradiţiilor ţărăneşti. Această dedicare a constat într-o serie de 
conferinţe, presărate pe parcursul întregii zile, întreruptă de vernisarea unei expoziţii cu 
caracter etnografic, dar nu numai.  

În prelegerea mea am dorit să evidenţiez faptul că ceea ce caracterizează foarte pe scurt şi 
foarte apropiat cultura ţărănească românească este faptul că este o cultură a Învierii, lucru cu 
implicaţi majore în exprimarea sa slăvitoare prin intermediul frumosului.   

A urmat Grigore Leşe, care a vorbit, cu aplombu-i cunoscut şi cu pertinenţa-i unică în 
domeniu, despre ceea ce practică şi studiază de o viaţă întreagă, cu alte cuvinte despre horea 
înturnată, horea adâncată şi horea din grumaz, exemplificând la tot pasul spre o mai bună 
înţelegere. Horea exprimă la nivelul genuin al fiinţei, dar în acelaşi timp atât de profund, 
legătura omului cu natura, cu semenul, cu Dumnezeu, tânjirea lui după întâlniri supreme. Aşa 
cum este prezentă ea (numai) în unele zone ale ţării, reprezintă un tezaur unic în lume.   

Doamna Varvara Buzilă, de la Chişinău a avut o intervenţie extrem de apreciată în legătură 
cu pâinea, cu felurile în care este ea folosită în diverse ritualuri ale momentelor de trecere 
(botez, nuntă, înmormântare, pomenirile morţilor). Mai limpede spus, a vorbit despre colaci, 
cei atât de prezenţi în toate manifestările rituale ţărăneşti şi care, cum s-a arătat, sunt de 
nebănuit de multe forme (în cadrul cercetărilor ei a numărat peste 200 de forme ale pâinii 
rituale) şi cu tot atâtea semnificaţii simbolice sau iconice. Pâinea de ritual a românilor este 
una împletită, iar cel mai adesea bogat şi foarte frumos ornamentată. Împletitura pâinii, ca şi 
împletiturile din arhitectura bisericilor, sunt destinate să circumscrie spaţiul sacru şi să-l apere 
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de manifestarea duhurilor rele. Considera că obiceiurile rituale în legătură cu pâinea sunt încă 
foarte bine conservate în Basarabia. În partea aceea de ţară, constituită acum într-un alt stat, 
moartea este concepută adesea ca o femeie în alb, ca atare şi doliul este alb pe acolo. În 
context a mai vorbit despre „casa mortului”, despre pomii care se fac şi se împodobesc pentru 
mort, despre cele 24 de popasuri de la casa omului mort până la cimitir deoarece sunt 24 de 
vămi, despre Paştele Blajinilor, despre faptul că sarmalele de la masa de pomană se dau 
foarte fierbinţi, deoarece se crede că morţii se hrănesc cu aburul lor şi despre multe altele 
asemenea, lucruri care au impresionat şi adesea au fascinat asistenţa. Ca şi Grigore Leşe, într-
un fel, doamna Varvara Buzilă nu este numai o teoreticiană în legătură cu colacii, ci şi o bună 
practiciană. Colacii de la pomana de sâmbătă făcându-se şi cu ajutorul dânsei, sub 
îndrumarea directă a preotesei Ludmila Jornea de la parohia basarabeană  Înălţarea Domnului 
şi Sfântul Ştefan cel Mare (Paris) care au oferit întreaga pomană de sâmbată cu acei buni 
colaci. 

Profesorul Jean Cuisenier, un om foarte ataşat de România (distins cu titlul de Doctor 
Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti), unde a făcut în două rânduri cercetări 
etnologice de teren (1971, respectiv 1991), încununate cu lucrări ştiinţifice de referinţă, a fost 
invitat şi a conferenţiat în legătură cu obiceiurile de înmormântare, pe care le-a studiat în trei 
zone etnografice foarte bogate în manifestări (Maramureş, Bucovina, Oltenia de Nord).  

În sfârşit, Ioana Andreesco (locuind de mulţi, mulţi ani la Paris) a vorbit despre ceea ce ştie 
ea foarte bine şi a impus-o în lumea etnografiei (îndeosebi prin lucrarea Mourir à l’ombre des 
Carpathes), despre Îmblânzirea şi sublimarea morţii, aşa cum este ea exprimată în cântecele 
funerare din Oltenia, îndeosebi în Cântecul zorilor.   

Între sesiunea de dimineaţă şi de după-amiază de conferinţe a avut loc vernisajul expoziţiei 
etnografice, puse în scenă de preoteasă Alexandra Marinescu-Sav (absolventă şi de arte 
plastice), ajutată îndeaproape de pictorul Constantin Cioc. Expoziţia a fost montată în 
galeriile întortocheate din prelungirea Criptei Puţului şi cea a Sfântului Francisc, de la 
subsolul de la nordul bisericii Saint-Sulpice, un spaţiu cât se poate de propice sugerării tainei. 
În cazul de faţă a tainei morţii şi a felului în care este ea privită şi înconjurată de ţăranul 
român, căci asupra celor ale morţii s-a aplecat ea îndeosebi în cazul de faţă. A fost concepută 
ca un parcurs iniţiator, pornind de la texte ale lui Ernest Bernea transcrise pe mari pânze 
negre, continuând cu patul mortului, apoi bogat presărată cu pomişori de înmormântare, 
împodobiţi după cuviinţă şi după obiceiul locului, şi colaci de înmormântare şi de pomenire 
din diverse zone ale ţării (Galaţi, Chişinău, Bucovina, Oltenia…), împletiţi măiestru, în cele 
mai felurite forme (zoomorfe, îndeosebi de paseri, dar şi antropomorfe etc.). Mai aflai spre 
sfârşitul acestui traseu cruci pictate de la Salcia (jud. Dolj), sau cruci de tipul celor din 
„Cimitirul vesel” de la Săpânţa. În timpul vernisării s-a proiectat pe un ecran scena din filmul 
lui Pavel Longhin Insula cu coşciugul dinainte pregătit călugărului, care dormea în el. Ca şi 
la prima ediţie, s-a văzut limpede şi de această dată respectul pentru tipul de abordare propus 
de Horia Bernea la Muzeul Ţăranului Român, dar nelipsind o atât de necesară notă personală, 
care a făcut ca expoziţia să nu fie un act epigonic, ci să aducă o undă de prospeţime 
binefăcătoare şi să probeze o forţă de exprimare tulburătoare. Într-o bună zi poate că vom 
avea un frumos muzeu al ţăranului român la Paris… 
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Tot la acest capitol ar trebui pus happeningul de sâmbătă seară, o întâlnire între pictură 
(Constantin Cioc), muzică (Grigore Leşe, care a asigurat pe toată durata un suport sonor 
adecvat) şi spunere gestuală (Alexandra Marinescu Sav şi Octavian Dabija).  Scenariul, 
imaginat de Alexandra Sav, a fost gândit ca o spunere despre sufletul omului care pleacă la 
Dumnezeu. Alexandra a desfăşurat pe pajiştea de la Limours o lungă pânză albă (drumul 
vieţii!), ducând între două panouri pictate în acelaşi timp de Constantin Cioc, una cu îngeri, 
iar alta cu draci. Acolo, între cele două alternative, a fost aşternut un corp din gips, făcut în 
prealabil de către sculptorul Marius Ioan Suşcă, care a fost spălat şi acoperit cu fâşii de pânză 
îmbibate în apă cu ipsos, ce ne-a dus cu gândul la „primenirea” mortului cât şi la învierea lui 
Lazăr. Pânza-drumul vieţii încadrată de cele două panouri pictate s-a oprit în faţa unei picturi,  
„Drumul sufletului”, realizată în prealabil de către Alexandra, în care am văzut corpul 
nematerielnic ce păşeste într-o altă lume. Mai apoi lucrarea a fost înlocuită cu o frescă a 
Dreptului Judecător.  După „urcarea sufletului la cer” alături, o masă acoperită cu mulţime de 
colaci de multe feluri, destui de mulţi încât la sfârşit să primească fiecare dintre cei de acolo 
câte unul, începând cu Înaltpreasfinţitul Iosif. Eu am primit chiar doi, dintre care unul 
obişnuit, măricel, rotund, făcut anume pentru mine, dar şi unul mai mic, în formă de pasăre, 
pe care l-am îndrăgit imediat. A fost o întâmplare (happening) reuşită.  

În sfârşit, tot la frumuseţea tradiţiilor trebuie inclusă şi petrecerea câmpenească de încheiere, 
de duminică după-amiază, după Sfânta Liturghie. O ploaie năprasnică s-a aşternut după 
terminarea iturghiei. Fiecare s-a adăpostit pe unde a putut, pe sub corturi, în casă, pe sub 
streaşina bisericii… dar după vreun ceas ploaia a contenit şi a început petrecerea. Cei din Oaş 
au prezentat câteva momente din ritualul de înmormântare, aşa cum se practică la ei acasă, 
înmănuncheate sub titlul „Cântatu’ după mort”. Au sunat din „trâmbghitele” de metal, lungi 
ca nişte buciume. Scenariul şi regia producerii au aparţinut domnului Iacob Pop, „profesor, 
etnolog, culegător de folclor autentic, căutător de tradiţii vechi” (după cum ni-l descrie mapa 
de prezentare a Festivalului).  

Am putea pune la aceste frumuseţi şi pe cea a medicinii naturiste, ale cărei rădăcini se află în 
medicina ţărănească. Bunul doctor Pavel Chirilă a prezentat în dimineaţa zilei de joi, la 
catedrală, o conferinţă apreciată de public, care de cele mai multe ori în cadrul intervenţiei a 
simţit că s-ar afla în faţa unui preot şi nu a unui medic. Conferinţa a fost urmată de un film 
„Penelopi-Sfânta Irina, ocrotitoarea bolnavilor” şi de lansarea a două cărţi. În orice caz, i-am 
văzut pe mulţi din cei care participaseră uluiţi de faptul că un neam creştin (şi încă şi ortodox) 
ca al nostru este printre cele dintâi din Europa la numărul de avorturi în ultimii 20 de ani, un 
lucru să te tot pună pe gânduri şi să te facă să oftezi cu năduf. 

 

Frumuseţea fotografiilor  

O componentă deloc neînsemnată a fost aceea constituită de arta fotografică. În expoziţia 
etnografică au fost fotografii vechi de la Muzeul Ţării Oaşului făcute de către avocatul-
fotograf Ioniţă G. Andron (1917-1989), expuse prin bunăvoinţa directorului muzeului, 
domnul Remus Vârnav, care ne-a făcut şi o prezentare a fotografiilor. Din ele ne priveau 
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chipurile astăzi parcă atât de greu de desluşit ale străbunilor noştri, oameni demni şi aprigi 
din a căror spiţă ne tragem, dar a căror moştenire genetic-spirituală se pare că am pierdut-o în 
mare parte. Alături de fotografiile din Ţara Oaşului au fost expuse şi o parte din fotografiile 
lui Jean Cuisenier realizate cu prilejul celor două şantiere etnografice făcute în România 
(Maramureş, nordul Olteniei şi Bucovina). În acelaşi context au fost expuse fotografiile aduse 
de cei de la Chişinău, referindu-se la întrebuinţarea pâinii la înmormântare sau pomenirile 
morţilor.  

S-a adăugat, în imediată vecinătate, oarecum soră, dar totuşi diferită, o excepţională expoziţie 
de fotografii, „Chipuri ale uitării”, propusă, împreună, de părinţii prieteni Iulian Nistea, de la 
Paris, şi Ionuţ Gânscă (absolvent şi de arte plastice), de la Cluj-Napoca, pe o temă extrem de 
actuală şi de incitantă: aceea a suferinţei produse de însingurare, acea însingurare produsă de 
neglijarea din partea semenilor, de abandonarea de către aceştia a celor aflaţi în situaţii de 
mai mare sau mai mica dificultate. Primul a venit cu scene de stradă citadine (îndeosebi din 
Paris), celălalt cu portrete (mai ales de ţărani). Amândoi au arătat cât de bine poate fi arătată 
taina persoanei umane aflate în suferinţă, atunci când ea este privită cu un ochi înţelegător şi 
iubitor, fie şi mijlocit de camera fotografică, dacă mânuirea ei se face cu măiestrie. 
Tulburătoare mărturii… Trezitoare de conştiinţă!   

 

Frumuseţea teologiei  

O dimineaţă, cea de sâmbătă, a fost destinată reflecţiilor teologice în legătură cu suferinţa şi 
cu alinarea ei. Catedrala a fost plină, mulţi oameni stăteau în picioare. Organizatorii au 
propus o tratare a suferinţei pornind de la felul în care sunt (re)prezentate Patimile lui Hristos 
în iconografia occidentală (îndeosebi în ceea ce priveşte dolorismul) şi răsăriteană. De aceea, 
mai întâi s-a proiectat un film în legătură cu altarul pictat de Grünewald la Colmar. După 
aceea am avut marea bucurie să-mi prezint intervenţia alături de părintele Marc-Antoine 
Costa de Beauregard.  

Am vorbit despre multele feluri de suferinţă, despre răbdarea suferinţei şi despre stingerea şi 
depăşirea ei (posibilă numai prin jertfire de sine), despre faptul că omul trăieşte într-un ocean 
de suferinţă, pe care o produce cel mai adesea cu mare uşurinţă aproapelui său, despre 
suferinţa lui Hristos, despre condiţia purificatoare pe care trebuie s-o capete suferinţa, despre 
împreună pătimirea cu cel de lângă tine, despre fericire din punct de vedere creştin, despre 
faptul că viziunea Bisericii este una a tămăduirii de suferinţă prin suferinţă, despre suferinţa 
pe care o aduce unui creştin faptul de a-i vedea pe cei de lângă el despărţiţi de Hristos şi 
despre misiunea pe care o presupune acest lucru. Apoi câteva gânduri de moarte şi de viaţă, 
aşa cum este ea privită de poeţi şi de călugări. Şi despre altele asemenea… 

Părintele Marc-Antoine a ţinut o prelegere foarte densă din punct de vedere teologic şi cu o 
încărcătură duhovnicească excepţională. Suferinţa poate să dezumanizeze, poate fi odioasă. 
Este necesară pătrunderea tainei suferinţei şi a morţii celuilalt, lucru posibil numai prin 
însoţirea cu Hristos Cel răstignit şi înviat. Chiar şi în cei mai desfiguraţi de suferinţă rămâne 
prezent Hristos întrupat! În acest context a evocat termenul de transparenţă la Părintele 
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Stăniloae. Transparenţa conduce la străvedere. Se cere să străvedem în persoana celuilalt, să-i 
descoperim suferinţa nespusă şi să încercăm să i-o alinăm. A făcut referire la raportul dintre 
frumuseţe şi adevăr. Biserica propune Adevărul prin Frumuseţe. Imaginea icoanei trebuie să 
fie adevărată şi transparentă întru Hristos Cel înviat. Creştinismului îi este proprie antinomia, 
ori noi astăzi am pierdut în mare măsură simţul antinomiei. În icoana Răstignirii aflăm 
antinomia dintre suferinţa lui Hristos şi depăşirea ei. Hristos este deodată om şi Dumnezeu, 
de aceea ambele aspecte trebuie să apară în icoană. În icoana Răstignirii sunt prezente, 
deodată, moartea şi viaţa. Una dintre marile suferinţe ale adevăratului creştin este aceea de a 
nu-L putea slăvi pe Dumnezeu atât cât merită să fie slăvit.  Frumuseţea şi Adevărul merg 
împreună. Părintele Marc-Antoine şi-a exemplificat expunerea prin câteva întâmplări cu tâlc: 
una dintr-o închisoare comunistă din România, alta dintr-o parohie din Rusia. Concluzia 
excursului său a fost că avem de-a face cu o prezenţă a persoanei şi în cel mort şi că, până la 
urmă, noi, creştinii, nu vorbim despre frumuseţea suferinţei sau despre frumuseţea morţii, ci 
despre frumuseţea în suferinţă şi despre frumuseţea în moarte.  

La sfârşit a avut o scurtă intervenţie părintele Jean Boboc, de la catedrală, care s-a referit la 
ruptura iconografică din secolul al XII-lea între Occident şi Răsărit, arătând că în tablourile 
occidentale este vorba despre trupul coruptibil, în timp ce în icoane despre trupul incoruptibil.  

Să adăugăm meditaţiile teologice inspirate, de un mare rafinament duhovnicesc ale 
mitropolitului Iosif, mereu prezente, presărate cu părintească iubire pe tot parcursul 
manifestărilor.  

 

Frumuseţea teatrului  

Teatrul a fost reprezentat de trupa „Contraste”, condusă de Dana Cavaleru şi bucurându-se de 
colaborarea violoncelistului Adrian Naidin, una din multele trupe născute de şcoala atât de 
frumos roditoare a lui Dan Puric. Spectacolul lor s-a numit emblematic „Povestea inimii”, şi a 
avut deopotrivă, duioşie, umor, gravitate, profunzime. A vorbit, între altele, pe calea 
pantomimei, despre suferinţele noastre de toate zilele, fie ele mai mari (îndeosebi ignorarea 
reciprocă conducând la însingurare) sau mai mici (provenind din lipsuri continue de tot felul). 
Au fost momente în care lumea s-a amuzat copios (în acest sens, el a fost pata de culoare 
veselă a Festivalului), dar într-un fel copilăros, iar altele în care s-a lăsat cucerită de un fior 
poetic. Cei din trupa „Contraste” constituie un mănunchi de tineri talentaţi, totodată delicaţi, 
de o reală frumuseţe sufletească.  

 

Frumuseţea Parisului  

În ciuda programului extrem de încărcat, am încercat să nu mă lipsesc cu totul de frumuseţea 
Parisului, oraş cu un farmec cu totul şi cu totul numai al lui, sporit în chip obiectiv de istoria 
sa atât de agitată şi de excepţionala cultură produsă, iar în chip subiectiv de multe lecturi în 
legătură cu el şi de atât de bogata ofertă culturală din orice moment. Şi acum am fost bucuros 
să descopăr farmecul şi pulsul vieţii „capitalei luminilor’ în diverse momente ale sale. Parisul 
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dimineaţa devreme, pustiu, încă adormit… Cu aburul învăluitor al începuturilor de zi. M-am 
plimbat într-o duminică dimineaţă prin Jardin du Luxembourg. Aleile-i erau încă prea puţin 
animate… Cei care-şi făceau joggingul, grupuri de practicanţi ai unor metode asiatice de 
relaxare şi de concentrare, însoţindu-le de exerciţiile adecvate, vreun visător... Apoi, Parisul 
preocupat şi agitat din timpul zilei. Atât de obositor, în cele din urmă. În fine, Parisul boem 
de seară, gureş, nepăsător, ademenitor în fel şi chip. Am fost cazaţi lângă Fântâna Saint-
Michel, aşadar în plin Cartier Latin. Un cartier înţesat de turişti, dar şi de studenţii Sorbonei. 
Un cartier deopotrivă tăiat de mari bulevarde, dar şi de un labirint de străduţe pitoreşti, pline 
de mici cârciumioare cu preparate uneori exotice, revărsându-şi mesele felurite şi listele 
ademenitoare cu meniuri pe trotuare. Cu variante pentru toate pungile. Cu distinsul Muzeu 
Cluny, cu biserici vechi precum „Saint-Julien-le-Pauvre” sau „Saint-Séverin” sau „Saint-
Germain-des-Près” sau „Saint-Sulpice” sau biserica noastră din rue Jean de Beauvais. Cu 
librăria „Gibert”, la care totdeauna găseşti cărţi noi vândute la preţuri de ocazie, sau cu cea a 
ruşilor de pe Montaigne Sainte-Geneviève. Şi cu atâtea altele… 

 

Frumuseţea oamenilor  

Sau, cu alte cuvine, frumuseţea întâlnirilor, frumuseţea ospitalităţii, frumuseţea împreună-
petrecerii… Frumuseţea oamenilor este, fără îndoială cea mai de preţ dintre toate. Asta şi 
pentru că ea este cea care le face posibile pe celelalte.  

Fără a dori să epatez, se cuvine să remarc mai înainte de toate şi mai presus de toate 
frumuseţea păstorului celor de acolo, a Înaltpreasfinţitului părinte mitropolit Iosif, un om de 
mare fineţe spirituală şi comportamentală, de o rară delicateţe, cu o deschidere culturală 
oarecum rară în lumea Bisericii noastre de astăzi. A fost mereu în mijlocul acţiunii, a fost 
atent la fiecare participant, ca să fie mulţumit, cinstit, pus în lumină şi astfel în evidenţă. A 
avut un cuvânt bun pentru fiecare, un zâmbet cald şi înţelegător, o atitudine slujitoare şi 
ocrotitoare. Este un mitropolit care ştie să fie atent cu toţi, să protejeze sensibilităţile 
fiecăruia, să-i mulţumească, să-l facă să se simtă important, necesar, ocrotit. Are darul rar de 
a strânge oamenii împreună, într-o inimoasă împreună trăire, de a-i face să con-sune bine. 
Lucrarea sa întru consolidarea acestei Mitropolii, întru crearea unei reale bune însoţiri a 
tuturor celor de acolo în această împlinire a fost şi rămâne unul esenţial. După chipul şi 
asemănarea acestui păstor, întru totul minunat, care ştie să fie conducător şi să conducă fără 
să ridice tonul, s-a alcătuit parcă întreaga echipă din jurul său, fie ei români sau francezi sau, 
în nu puţine cazuri, provenind din familii mixte. Pe unii dintre ei i-am pomenit deja în 
rândurile de mai sus.  

M-am bucurat să-l întâlnesc într-un alt context şi să-l cunosc mai bine pe Preasfinţitul Ignatie 
Mureşanul, episcop vicar, deocamdată rezident la Limours, dar urmând să ajungă cât de 
curând în locul pentru care este destinat, la Londra, pentru a-i păstori îndeaproape pe 
credincioşii Bisericii noastre din Marea Britanie. Un om blând, atent, delicat, fin, cu ştiinţă de 
carte, duhovnicesc, şi, lucru important, iubitor de frumos. 
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Cred că partea leului în ceea ce priveşte bunele aprecieri se cuvine părintelui Emilian 
Marinescu, consilierul cultural al Mitropoliei, şi doamnei sale preotese Alexandra, care l-a 
secondat îndeaproape, atunci când nu a luat, adesea, chiar ea frâiele acţiunii. Părinte Emilian 
şi soţia sa Alexandra sunt două mulţimi unice care se intersectează rodnic, astfel încât 
eforturile lor uneori sunt una, alteori complementare. Îi văd ca pe o pasăre care are un trup 
aerodinamic penetrant, dar şi două aripi care bătând sincron îl ajută să răzbească. Blândeţea 
extraordinară, dar persuasivă şi aducătore de roade a părintelui Emilian se împleteşte cu o 
excepţională putere de luptă a soţiei sale, până intr-acolo încât aproape că pare să nu existe 
obstacol care să nu poată fi trecut. Acţiunea a cerut eforturi logistice extraordinare şi o 
coordonare pe măsură. Se cereau puse cap la cap produceri ale unor personalităţi din 
România cu ale altora de acolo. Părintele Emilian, prezent de altfel la toate activităţile 
Festivalului, de la un cap la altul, a asigurat în marea majoritate a cazurilor comperajul 
bilingv, precum şi traducerea spunerilor fie din română în franceză, fie din franceză în 
română. Bilingvismul este aproape total în manifestările Mitropoliei, astfel încât nici măcar 
un participant să nu rămână lipsit de mesajul de transmis.  

Desigur, nu trebuie deloc uitate maicile de la Limours care s-au străduit enorm pentru 
prepararea tuturor bunătăţilor necesare multelor agape. Lucrarea lor a fost cu adevărat 
agapică.   

Dintre mireni, l-aş menţiona cu osebire pe Gheorghe Cârciu, un oşean de toată isprava, stâlp 
al Bisericii de acolo. Prin el un grup destul de numeros de oşeni, în frunte cu primarul din 
Negreşti-Oaş (domnul Nicolae Bura), cu directorul Muzeului Ţării Oaşului (domnul Remus 
Vârnav) a putut să vină acolo şi să îmbogăţească manifestarea cu contribuţia lor. Tot el a 
finanţat şi o parte din cheltuielile serbării câmpeneşti de duminică după-amiază. 

Cu un cuvânt, se poate spune că în Grădina Mitropoliei de la Paris cresc flori minunate. 
Oameni extraordinari care stârnesc iubire, iar iubirea lor te face mai bun.  

Am fost întrebat de organizatori dacă ediţia din acest an a fost mai bună decât cea de anul 
trecut. Eu cred că da. În multe situaţii producerile au fost mai bogate, mai valoroase şi mai 
profunde. Acest lucru a fost posibil neîndoios şi sprijinului financiar acordat de Institutul 
Cultural Român, prin departamentul său pentru Români din afara Ţării (îndeosebi prin 
domnul director Ion Mircea – minunat om şi poet şi prin doamna Anca Milu-Vaidesegan, 
coordonator  în legătură cu acest proiect, un om cu totul îngeresc). În legătură, cu aceasta, aş 
dori să povestesc o întâmplare care mi se pare pe cât de minunată, pe atât de semnificativă. 
Aflându-ne, eu şi părintele Emilian, pe holul I.C.R.-ului în aşteptarea unei ştampile pe o 
hârtie care să ajute la transportarea pânzelor Grupului „Prolog” la Paris, în decurs de numai 
câteva minute au ieşit din birourile lor, fără ca lucrul acesta să fi fost în vreun fel programat, 
toţi membrii conducerii Institutului: Tania Radu, Horia-Roman Patapievici, Mircea Mihăieş 
şi Dan Croitoru. Părea aproape o şedinţă ad-hoc de Comitet Director! Au făcut în felul acesta 
cunoştinţă cu părintele Emilian, iar când au discutat peste vreo două zile aprobarea formulei 
definitive a proiectului, acesta nu mai venea din partea unei entităţi oarecum abstracte, ci 
printr-o persoană care adăugase prin prezenţa ei la încrederea necesară.   



13 
 

Deocamdată, Festivalul reuşeşte să fie un frumos prilej de întâlnire a celor din Mitropolia 
noastră, în primul rând a celor din Paris şi din jurul Parisului, în jurul unor valori culturale 
importante. Această familie eparhială a Mitropoliei noastre cuprinde atât români, cât şi 
francezi, precum desigur, şi familii mixte. Nivelul calitativ şi informativ al manifestărilor, 
extrem de variate, după cum s-a văzut, a fost unul de luat în seamă şi menit să satisfacă 
gusturi foarte exigente. Şi atunci, ceea ar trebui poate să ne propunem ca un pas mai departe 
pentru ediţia viitoare, care deja se conturează, ar fi să facem Festivalul mai vizibil în afara 
Mitropoliei, iar lucru acesta se poate realiza dacă fiecare dintre cei care-l de-acum îl cunosc şi 
îl preţuiesc va invita pe cât mai mulţi dintre prietenii lui. Bilingvismul total al manifestării o 
face accesibilă francofonilor.  

Într-un fel, se poate spune că toţi aceşti oameni, precum şi alţii pe care nu am apucat să-i 
pomenesc, sunt în ton cu genericul Festivalului pe care l-au creat, sunt oameni frumoşi în 
dorul de frumos, căutând frumosul, promovând frumosul ca pe o cale de apropiere de 
Dumnezeu.  

Datorită densităţii şi intensităţii manifestărilor am avut impresia că am petrecut acolo mai 
mult timp decât a fost de fapt. Asta şi pentru că frumuseţea dă conţinut şi sens vieţii. Cum 
menţiona Înaltpreasfinţitul Iosif: „Dumnezeu aşteaptă de la noi frumuseţe, tot ce trece prin 
noi, prin mâinile noastre se cuvine să fie sau să devină frumos.” Această împlinire au 
încercat-o toţi cei prezenţi la manifestarea de la Paris şi Limours, fie ei organizatori sau 
invitaţi. Şi în bună parte au şi reuşit!  

 

Costion Nicolescu, etnolog şi doctor în teologie 


