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Cuvânt `nainte

MARTIRUL {I POETUL

Brâncoveanu Constantin / Boier vechi [i Domn cre[tin. A[a l-a carac-

terizat simplu [i cuprinz\tor poporul `ntr-o Balad\ pe care i-a dedicat-o,

a[a l-am cunoscut noi `n anii de [coal\ (nu [tiu dac\ lucrul acesta se mai pe-

trece [i `n [coala de ast\zi). Floarea martirilor români! Este Domn cre[tin

`n con]inutul absolut al spunerii. Dar, când se va fi `ntâlnit Ioan Alexandru `n

chip fericit [i decisiv cu Domnitorul f\r\ pereche [i va fi fost impresionat

de m\rturisirea lui cu totul excep]ional\? Nu putem [ti data exact\, dar

putem observa apari]ia primului imn `nchinat lui Brâncoveanu `n volu-

mul Imnele Bucuriei, editat `n anul 1973, cu un titlu explicit: Imnul lui

Constantin Brâncoveanu. ~ncheie ciclul [i volumul, ca o not\ final\, un

accent decisiv ce nu poate fi trecut `n niciun fel cu vederea, ca o deschidere

spre alte z\ri ale Poesiei. Probabil c\ imnul a fost scris cu un an sau doi

mai `nainte (având `n vedere c\ precedentul volum, V\mile pustiei, `i ap\-

ruse `n 1969). 

~n total, `n imnografia ioan-alexandrin\, aveau s\ fie (cam) 30 de imne

dedicate Brâncovenilor [i f\ptuirilor lor sau care trimit direct la ei, dintre
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care trei se vor fi `ntitulat Imnul lui Constantin Brâncoveanu, iar aproape

o treime poart\ titlul simplu de Brâncoveanu. La acestea se mai adaug\

câteva texte `n proz\ (proz\ e un fel de a spune, deoarece la Ioan Alexandru

totul este poetic), ap\rute ini]ial `n periodice, dar pres\rate apoi `n dou\

volume antologice purtând, cât se poate de asumat, un titlu greu nu numai

de aflat, dar [i de `nchipuit `n lumea (nou\?) de ast\zi: Iubirea de patrie. 

~n nici un fel nu se poate spune mai potrivit despre martiriul Brân-

covenilor decât prin Poesie adev\rat\. Dar, `n continuare, cum se poate

vorbi despre aceast\ Poesie adev\rat\ `nso]itoare? Mai direct spus, se poate?

Nu se prea poate! Sau se poate numai tot prin Poesie. Ca atare, folosi-vom,

vorbind despre imnele dedicate de Ioan Alexandru Brâncovenilor, cel mai ade-

sea, propriile-i cuvinte. 

Iat\, a[adar, `ntâiul imn — Imnul lui Constantin Brâncoveanu*! Floare

neasemuit\ `n buchet de nunt\ a Poesiei, prins\ `n Imnele Bucuriei. Acolo,

sem\nat spre rodire de bucurie. Oglind\ [i oglindire-[i afl\ Poetul `n Marele

M\rturisitor al neamului. Este un imn dedicat unui Constantin (s\ fie as-

cuns aici numele lui Calinic Argatu, pe atunci frumos ieromonah prieten?).

Poate cel mai frumos dintre imnele dedicate Brâncoveanului… O poezie grea

de `n]elesuri. Sun\ ca un dang\t de clopot mân\stiresc mare. Sun\, deo-

dat\, a patimi [i a `nviere, a jale [i a s\rb\toare. 

* Ordinea imnelor, `n volum este cronologic\, sugerat\ de volumele de imne, cu ex-
cep]ia imnelor „Clopotele lui Brâncoveanu” [i „Salamandra”, introduse la `nceputul se-
lec]iei la solicitarea familiei scriitorului.
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Poezia Brâncovenilor a crescut `ncet: `nc\ un imn `n Imnele Transilvaniei
(1976), [i `nc\ unul `n Imnele Moldovei (1980), pentru a izbucni cu bel[ug `n
Imnele Ț\rii Române[ti (1981), unde afl\m nu mai pu]in de dou\zeci (!), având
o leg\tur\ mai mic\ sau mai mare. 

Iat\ [i ultimul imn! ~ntre Imnele Maramure[ului: Brâncoveanu. Nu

mai are suflul poetic al celui dintâi. Este mai descriptiv. O poezie mai dis-

cursiv\, mai neguroas\. 

Poate mai de folos ar fi s\ gândim `ncheierea seriei de imne dedicate Brân-

covenilor cu grandios Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i 1

din Imnele Putnei. ~l reg\sim aici, cumva, pe acel Ioan Alexandru atât de

apropiat [i de drag mie, cel dinV\mile Pustiei. Oratoriul acesta este un

poem `nrudit, `n ceea ce prive[te suflul poetic, cu Ascensiunea. Asist\m [i

aici la plecarea `ntr-o c\l\torie. Una care se petrece `n Vinerea Mare, zi `n

care [i Hristos S-a c\l\torit din aceast\ lume. Brâncoveanu este luat la

timpul când vine peste ]ar\ prim\vara, anotimpul cur\]irii [i al primenirii.

Plecarea-i devine plecare spre Pa[ti, `n cu Hristos purtare de Cruce uria[\

de lemn: „Leacul lemnului izb\vitor.” Pe Corabia aceasta — Eclesia (cea una,

soborniceasc\ [i apostoleasc\!) se afl\ `mbarcat\ toat\ istoria neamului,

1 Oratoriul chiar a fost scris ca text care s\ fie apoi temei pentru muzic\. De altfel, `n

anul 1992, anul canoniz\rii Sfin]ilor Brâncoveni, a avut loc `n biserica Sfântul Gheorghe

Nou o reprezenta]ie cu acest Oratoriu, regizat\ de Dan Nasta.
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to]i eroii [i to]i sfin]ii ei, de la `nceputuri. Pornit\-i ea spre Patrie Eter-

nitate. ~n ea to]i devenim alai sfânt spre Ceruri. Acum, `n aceast\ perioad\,

suferin]a cap\t\ rost. Cei care erau pân\ acum extra muros ajung `n Ce-

tate, `n Ierusalimul ceresc (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al

fiilor s\i — I.P.2). ~n duhul ei, plecarea aceasta este o Cruciad\ sui generis,

o c\l\torire asumat\, precum a f\cut-o [i Hristos, pe drumul Crucii Lui: 

(…) suntem pe drumul crucii  

Porni]i, c\ suntem `n drumul celei dintâi valahe  

Cruciade. 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)

Cam `n felul acesta au plecat Brâncovenii spre moarte, vor trece cum-

plit prin ea, dar se vor `ntoarce `nvia]i, `n chip de moa[te sfinte spre prime-

nirea spiritual\ a neamului. ~ntoarcerea aceasta se va petrece la vremea

seceri[ului, când deja „Mirosea a toamn\-n b\r\gane”, o vreme la care

cele ale p\mântului, ale naturii virgine sau lucrate, reflect\ mai apropiat

cele ale cerului (Brâncoveanu — „S\ m\ ier]i c\ iar\[i te-am chemat” — I.}.R.).

2 Iat\ prescurt\rile folosite `n text pentru volumele cu scrieri ale lui Ioan Alexandru:

I.B. = Imnele Bucuriei, I.T. = Imnele Transilvaniei, I.Mo. = Imnele Moldovei, I.}.R. =

Imnele }\rii Române[ti, I.I. = Imnele Iubirii, I.P. = Imnele Putnei, I.Ma. = Imnele Ma-
ramure[ului, I.Pa. = Iubirea de Patrie, I.Pa. 2 = Iubirea de Patrie, Vol.  II. Atunci când

`ntr-un volum s-au aflat mai multe imne cu acela[i titlu, spre identificare, am dat [i pri-

mul vers. 
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Ducerea ferecat\ a Brâncovenilor la Stambul este plecare `ntru Nunt\

cu Mirele Hristos: „C\ci este taina de nunt\. Doar nunta / Ne st\ `n fa]\.”

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). Sunt pleca]i

spre Casa Lui, spre Ierusalimul ceresc. Dar drumul acesta trece prin sufe-

rin]\, prin jertf\, prin moarte m\rturisitoare, prin cruce, prin mormânt. ~n

felul acesta, istoria noastr\ se racordeaz\ direct [i frumos la istoria mare

a lumii, la istoria mântuirii. Brâncovenii tocmai sunt `n prag de str\mutare

`n cer. A venit peste ei mila Domnului pustiei, a Domnului cuvântului

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.).  Prin Brânco-

veanu Constantin [i fiii lui, limpede este c\: 

(…) Am fost atin[i de mil\, e Mila 

Peste noi cea de sfin]i cu lacrimi de 

Sânge râvnit\ (…) 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)

Aceasta pentru ca:

(…) moartea 

S\ poat\ s\ri ]\nd\ri la rai când va 

Fi cercetat\ de mil\.

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)
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Dar nu se sfâr[esc lucrurile acum [i aici, ele continu\-n cer cu o alt\

Nunt\, cu mult mai m\rea]\:

(…); putea-vor ei s\ `n]eleag\ 

C\ aceasta de-aici este numai pridvorul c\ cealalt\ nunt\ 

Numai ne este-ng\duit\ `ntreag\, ce nu suport\ 

Nici amânare nici sustragere nimeni nu poate s\ nu 

Se supun\ chem\rii trâmbi]elor de foc `ng\duite 

S\-l `nveseleasc\ pe Mire. 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.) 

Nobil\-i autohtona obâr[ie a Domnitorului [i Poetul ]ine s-o pun\ cât

mai adesea `n eviden]\ (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie

acolo unde nu este schit” — I.Mo.; Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n

pustie cresc oasele” — I.B.). Anume, este el os basarabic (Imnul lui Con-

stantin Brâncoveanu — I.B.). Se adaug\ `ntemeietor `ntr-o succesiune au-

gust\, `ndeosebi prin plecarea sa martiric\ la Domnul: „Ctitor de neam e[ti al

treilea `n ]ar\ / Dup\ ~ntemeietorul Basarab c\ruia Mircea `i urmar\.” (Im-

nul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.). 

Descenden]a nobil\ a Brâncovenilor se vede [i din vulturul stemei lor,

care, prin cel al stemei Basarabilor, `[i are obâr[ia `n cel al Bizan]ului, a c\-

rui spi]\ coboar\ [i mai departe `n istorie, pân\ la vulturul ioanic (ne afl\m,
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cred, `ntr-o perioad\ `n care Ioan Alexandru era foarte preocupat de Sfân-

tul Ioan Teologul de la Patmos). Patmosul [i }ara sunt, a[adar, evanghelic

legate prin zborul punte al vulturului cuvânt\tor al lui Ioan. Vulturul este

o prezen]\ continu\ `n imnele Brâncovenilor. Nu-i orice vultur, ci vultur

purtând `n gheare cruce cu „mireasm\ de busuioc” [i „crinul sabie `nmugurit

`n floare”. E un vultur trimis, unul care ne poart\. Vultur sfânt (Imnul lui

Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.). E, poate, vultu-

rul acela despre care ne spune Poetul Rege David c\ i se `nnoiesc aripile,

`nnoire la care râvnim cu to]ii. Dar, `n heraldica celor de care am pomenit

avem de-a face mai mult cu duhul vulturesc decât cu pas\rea `n sine. Con-

stantin Brâncoveanu `n-su[i este v\zut de Poet ca vultur: 

~n pustie cresc oasele  

Vulturului, se-nt\resc curate [i devin  

Umbre-n lumina neamului. 

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.) 

Pe urma lui, [i „inima noastr\ vulture[te petrece” (Oratoriul lui Con-

stantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). 

Durerile mari nu l-au ocolit pe Domnitor pe parcursul vie]ii. Tat\l s\u,

Papa Brâncoveanu, fusese asasinat la r\scoala seimenilor, pe când Con-

stantin nu avea decât un an. ~n memoria lui a fost pus\, de bunicul s\u

Preda, o cruce restauratoare la locul uciderii, la poalele Dealului Mitropoliei
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(„fostul deal al viei” — trimitere la vinul euharistic!) (La `nceput a fost una

de lemn, `nlocuit\ de Constantin beizadea, fiul cel mare al lui Constantin,

cu una de piatr\, ast\zi disp\rut\.) {i acesta este rostul crucilor, anume ca

acolo unde sunt puse s\ cure]e locul `n urma unei nedrept\]i, a unei v\rs\ri

de sânge sau a unei alte silnicii. Troi]ele marcheaz\ `ntru sfin]enie locul

`n care sunt plantate, sting o nedreptate omeneasc\ prin nedreptatea sufe-

rit\, odinioar\ [i mereu, de Hristos: 

C\ suferin]ele de alt\dat\

O alt\ suferin]\ le-a `nfrânt 

{i ]\râna ]\rii e curat\ 

S\ rodeasc\ cel\lalt p\mânt. 

(Troi]\ brâncoveneasc\ — I.}.R.)

Mam\ nobil\-i era Stanca, sor\ a domnitorului {erban Cantacuzino: „{i

dup\ maic\ Stanca sor\ de domn drept mo[teni s\ por]i mai departe.” (Imnul

lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.). Odihne[te,

dup\ 46 de ani de v\duvie, al\turi de so]ul ei, la M\n\stirea Brâncoveni.

La adormirea ei, Domnitorul a restaurat loca[ul: „Brâncoveanu a picurat `n

crâng / Un altar la câteva icoane.” (Brâncoveni — I.}.R.). {i de aici pleac\

deschiderea `ntru suprem\ jertf\ a lui Vod\ Constantin: 

Turnul brâncovenilor stingher 

A-nceput ca gorunii s\ creasc\
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S\ str\mute clopotele-n cer

Toat\ jertfa noastr\ româneasc\

(Brâncoveni — I.}.R.)

Era, a[adar, Brâncoveanu Constantin, cum se spune, boier de vi]\ veche: 

(…) Boier de ]ar\ eram 

Cu p\mânturi [i fâne]e bune [i sate ale noastre 

Cu hele[teie [i pris\ci [i nesfâr[ite turme de cornute mari 

{i stâne pân\-n Piatra Craiului 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)

Nu a fost unul care a cerut domnia, ci unul care a fost poftit la ea, pen-

tru ca „s\ n-o l\s\m `mpr\[tierii s\ se tic\lo[easc\” ]ara aceasta româ-

neasc\ (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). 

Domnitorul `[i strânsese `nv\]\tura despre moarte [i `nviere de la `n-

]elep]ii vremii (Brâncoveanu — „Brâncoveanu s-a consultat cu `n]elep]ii

vremii” — I.I.). {colire simpl\ [i `nalt\, `n acela[i timp, c\p\tase a[adar Con-

stantin Brâncoveanu, precum apoi [i fiii lui. Luat\ din sinaxarele biseri-

ce[ti, „predat\” de monahi cuvio[i. ~n felul acesta au ajuns ei `n[i[i `n Sinaxar

(Sinaxar brâncovenesc — I.}.R.). Monahii ace[tia `n-]elep]i vor fi fost tot

timpul, chiar [i `n ceasul mor]ii sau mai ales atunci, veghetori cu gândul

la el [i la m\rturisirea lui: „Pustnicii Carpa]ilor nu dorm `n noaptea asta”
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(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). A[a ajunsese

Constantin om `n]elept, om `n Duhul solomonic, arzând m\rturisitor `n Bi-

seric\ (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.),

dibaci [i drept `n toate lucr\rile lui:

M\surat [i ager st\pânit de mil\ 

Rob evlaviei [i peste trup st\pân, cuget atins 

De har picurat cu miron

Din candelele unsului amurg. 

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.). 

De aici o v\dit\ component\ monahal\ sub straiul s\u de purpur\: „Co-

roana-i semnul sacru pe fruntea monahal\.” (Imnul lui Constantin Brânco-

veanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.). {i a[a fost-a el om p\truns de graiul

Patriei (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele ” — I.B.)

[i i s-a n\scut ]el suprem `n via]\: „Cu sfin]enie pe dinafar\ s\ m\ `mpo-

v\rez” (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). Povar\

`ntru u[urare… 

Dup\ ce i s-au r\pit toate cele materiale, vr\jma[ul `l atac\ `n cele su-

flete[ti, `n cele ale duhului, `ntru profanare (Brâncoveanu — „Pierdut-am

totul, ]ar\ [i copii” — I.}.R.). Dar dac\ trupurile pot fi zdrobite, nu [i su-

fletele (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). Se cere,

ca atare, un duh veghetor [i n\d\jduitor, curaj `ntru `ndurarea ispitelor [i

suferin]elor: 
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Numai teama s\ nu te p\trund\ 

S\ nu te lepezi de Cuvânt 

{i Lumina milei tremurând\ 

Fecunda-va cel\lalt p\mânt 

(Brâncoveanu — „Brâncoveanu s-a consultat cu `n]elep]ii vremii” — I.I.) 

~l vede Poetul pe Domnitor, adesea, ca pe un pribeag, p\[ind descul] [i

numai `n c\ma[\ (una dintr-un fir, amintind, parc\, de c\ma[a f\r\ cus\-

tur\ a lui Hristos) spre e[afodul m\rturisirii cu via]a (Brâncoveanu — „Din

vinerea cea mare [ase luni” — I.}.R.). Descul], `n ajun de s\rb\toare, c\ci

numai astfel po]i p\[i `n preajma pomului vie]ii (Crucea lui Hristos) `n rai,

p\mântul cel nou [i cerul cel nou (Brâncoveanu — „Pomul vie]ii p\zit de fl\-

c\ri vâlv\toare” — I.P.). C\ci, s-a str\mutat de viu Vod\ Constantin `n ve[nicie

(Brâncoveanu — „Din vinerea cea mare [ase luni” — I.}.R.). Dar, privind

lucrurile `n adâncul lor, Hristos ~nsu[i este Cel care lucreaz\ prin Martirul

român, vrednic cu adev\rat, prin asumarea sa liber\, de aceast\ lucrare prin

el (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.). De-

capitat pentru m\rturisirea neab\tut\ a credin]ei sale `n Hristos, Brânco-

veanu se `nrude[te `n jertfa sa cu Sfântul Ioan Botez\torul, devenind [i el un

prodrom al Fiului lui Dumnezeu (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n

pustie cresc oasele” — I.B.). ~ntru Adev\rul, via]a lui Brâncoveanu `ncepe cu

adev\rat dup\ decapitare. O via]\ care lumineaz\ ]ara-i a[ezat\ `n Biseric\.
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Lutul trupesc a fost transfigurat `n lumin\. Sunt multe feluri de a muri eroic

[i de a fi cinstit [i plâns ca atare de ai t\i, dar cu totul altceva este s\ mori

pentru credin]\, pentru ~nviere. Dac\ Avraam a fost cinstit [i l\udat de

Dumnezeu pentru c\ nu a pregetat `ntru jertfirea unicului fiu, cu cât mai mult

Brâncoveanu pentru cei patru fii ai lui, a c\ror jertf\ a fost [i `mplinit\

(Op]iunea lui Brâncoveanu — I.}.R.). Este el un exponent [i un trimis la

cer al neamului s\u, neam c\ruia, primind suferin]ele cu r\bdare nesfâr-

[it\, precum Iov, i se `napoiaz\ apoi, ca [i aceluia, totul, adic\ via]a ve[nic\

(Op]iunea lui Brâncoveanu — I.}.R.). 

Jertfa Brâncoveanului este `ntru unirea neamului s\u `n credin]\ jert-

fitoare [i lucr\toare. Moartea lui a umplut ]ara („din Transilvania pân\ la

mare”) de sunete de clopote `ntru pomenire. Din sunete de jale devin sunete

de s\rb\toare, de `nviere. Se tot cânt\ `n biserici isonuri pe glasul al optulea,

glasul ~nvierii (Clopotele lui Brâncoveanu — I.}.R.). Coboar\ o negur\ peste

]ar\ la moartea m\rturisitorului, când are loc str\mutarea lui la cer (Brân-

coveanu — „Pierdut-am totul, ]ar\ [i copii” — I.}.R.). Este semn: „~nseamn\

c\ am fost ajun[i `n cele din urm\ / De milostivita iubire” (Oratoriul lui

Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.).  El, ai lui [i to]i cei ce-[i `nsu-

[esc spiritual jertfa lor. Brâncoveanu este „fiin]a cea mai ziditoare din trecutul

nostru” (Cetatea lui Brâncoveanu — I.Pa. 2). Deja, `nainte de canonizare, Poe-

tul `l vede cum se cuvine, ca Sfânt (cu majuscul\!), ca sacerdot al neamului [i-l

nume[te ca atare (Brâncoveanu — „Pierdut-am totul, ]ar\ [i copii” — I.}.R.). 
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Brâncoveanu nu se duce la bra]ele p\rinte[ti, cu mâinile goale, ci cu jertfa

lui [i a copiilor s\i. Sângele v\rsat i-a sfin]it lucrarea (Iubirea lui Brânco-

veanu — I.I.). Deja, rodnicia lui, `n ceea ce prive[te num\rul de copii, este

exemplar\: patru feciori (Constantin, {tefan, Radu, Matei) [i [apte fecioare

(Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Ancu]a, B\la[a, Smaragda) (Imnul lui Con-

stantin Brâncoveanu — „Brâncoveanu nu s-a temut de moarte” — I.}.R.).

~ndeosebi pe feciorii `mpreun\-martiri `i evoc\ Poetul. Iubitor cuvânteaz\

tat\l c\tre fiii lui: 

{i tu Constantine `ntâiul meu n\scut 

Podoaba b\trâne]ilor mele [i tu {tefan 

~ncoronatul meu, tu demult por]i nume 

De sfânt martir cel ce v\zut-a `ntâi 

Pe Domnul `n slav\ de-a dreapta P\rintelui 

Ceresc. Tu, Radu roditor vei fi ca rodia 

Din Gr\dinile Ghetsemani; dar nu vreau 

S\-l trezesc pe Mateia[, l\sa]i-l s\ doarm\ 

~n poal\ cât `i va place lui. Nu trezi]i iubirea 

Cât vrea ea s\ nu se trezeasc\, pruncu]ul tatii, 

Feciora[ul meu cel mai mic, prâslea nu-l 

D\ tata pe el de-ar veni toat\ slava 

Lumii acesteia cu stelele lor s\-l pe]easc\ 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)
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Pentru Poet, to]i fiii lui Brâncoveanu sunt pruncu]ii, chiar dac\ cei mari

erau deja maturi, cu propria via]\ [i propria credin]\ bine a[ezate. Cu ne-

sfâr[it\ grij\ `[i `nconjurase Constantin Brâncoveanu fiii: 

Am stat lâng\ leag\nul vostru al fiec\ruia 

v-am `nvelit `n scutece V-am privegheat 

ca pe sufletul meu. 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)

~ndeosebi la cel mic, la Mateia[, care poart\ numele mo[ului Basara-
bul (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.), `l poart\

inima pe Poet, pe urmele Domnitorului. Matei este prâslea, este cel mai de-

licat, cel mai de crud supus securii gâdelui. De aceea, cu el convorbe[te mai

`ndelung [i mai duios Domnitorul la scara e[afodului (Imnul lui Constan-
tin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit” — I.Mo.) din pia]a

Seraiului, unde fuseser\ purta]i de la temni]a Edicule, „`n c\m\[i lungi,

descul]i, cu capetele descoperite, slabi, osteni]i, zdrobi]i”, cum `i descrie un text

al timpului. Priveli[tea tat\lui `n-conjurat de fiii lui, ap\rându-[i credin]a [i

libertatea cea adev\rat\, de[i dramatic\, este de o frumuse]e negr\it\: 

Dimpreun\ cu pruncu]ii t\i 
Nu-s pe lume umbre mai frumoase
Cerul [i p\mântul nu-s de-ajuns 
S\-i ridice-n imne cuvioase. 

(Brâncoveanu — „S\ m\ ier]i…” — I.}.R.)
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Posibilitatea jertfirii prin m\rturisirea credin]ei este una a fericirii, drept

care `ndemnul Domnitorului este ap\sat: „Bucura]i-v\ fiii mei” (Oratoriul

lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). Sorgintea lor nu este nu-

mai de os domnesc, dar, `n chip cu totul minunat, mistic recuperator [i asimi-

lator, ei sunt, totodat\, to]i, „prin]i martiri dintre ]\rani valahi” (Brânco-

veanu — „S\ m\ ier]i c\ iar\[i te-am chemat” — I.}.R.). De abia acum fiii lui

Brâncoveanu sunt cu adev\rat `ncorona]i, `ncununa]i, au devenit cu adev\rat

prin]i, un[i acolo, sus (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie

acolo unde nu este schit ” — I.Mo.). Dup\ botezul dintâi pe care l-au m\rturisit

pân\ la sfâr[it, acum au fost boteza]i cu foc (Imnul lui Constantin Brân-

coveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.). Au urmat `ndemnului tat\lui lor:

„fi]i dintre cei ce r\mân podoaba p\mântului” (Oratoriul lui Constantin

Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). {i ce podoab\!

Poetul este mereu impresionat [i `n contemplare imnic\ a cumplitei [i

demnei suferin]e a Doamnei Maria Brâncoveanu, soa]a Domnitorului. Fa-

milia [i poporul `i spuneau cu duio[ie Marica. Nici m\car nu a `nnebunit.

Totul a fost la ea lacrimi [i t\cere (Maria Brâncoveanu — I.}.R.). De cinci ori

ucis\, prin fiecare decapitare, Maria r\mâne `n via]\ tocmai ca s\ se `ngri-

jeasc\ de moa[tele Brâncovenilor, s\ le aduc\ acas\ [i s\ le pun\ „la teme-

liile României, s\-i adauge ca izvoare [i puteri de foc la r\d\cinile neamului”

(Brâncoveanu `n pictur\ — I.Pa. 2). S-a ocupat `ndeaproape de strângerea

osemintelor la Constantinopol [i de aducerea lor `n ]ar\, unde le-a pus sub
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bun\ ocrotire de orice pâng\rire (Brâncoveanu — „Cea mai cutremur\toare

personalitate…” — I.Pa. 2). Asta a fost grija ei de c\p\tâi, aceea de a-i purta pe

pruncii ei, pe lacrimi, de pe cruce `n ]ar\, lumini vii, semne [i `nsemne ale

~nvierii (Maria Brâncoveanu — I.}.R.). Le-a adus precum „`[i duce-n gur\

lupoaica fiii s\i, adus `n spate de bun\ seam\ `ntr-o n\fram\ trainic\ din

cânep\ ]\r\neasc\3 tras pe jos din Bizan]ul stins de acolo din apele sli-

noase ale Bosforului purpuriu de unde fuseser\ culese…” (Brâncoveanu `n

pictur\ — I.Pa. 2). V\duv\, Maria se c\lug\re[te (Imnul lui Constantin

Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit ” — I.Mo.): 

Straiul castit\]ii monahal 
L-a-mbr\cat Maria credincioas\ 
Cum se-nchide soarele-n amurg 
~n cristalul sacru de pe mas\. 

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„Nu-i Patrie acolo unde nu este schit ” — I.Mo.)

Pe bun\ dreptate consider\ Poetul c\ la Maria lui Brâncoveanu avem

de a face cu un martiriu `nso]itor (Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„Nu-i Patrie acolo unde nu este schit ” — I.Mo.), de unde un nimb de sfin-

]enie care odihne[te [i peste fruntea ei. 

3 De remarcat aceast\ leg\tur\, mereu reluat\ de Ioan Alexandru, `ntre condi]ia voie-
vodal\ [i cea ]\r\neasc\, `nrudite `ndeaproape la români, fiecare cu noble]ea ei. 
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Cât despre fete, cele [apte, mândre cr\i]e, au fost puse `n fresc\ votiv\

[i `ncredin]ate spre ocrotire M\n\stirii Surpatele, smerita [i preafrumoasa

ctitorie a Maric\i Doamna (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie

acolo unde nu este schit ” — I.Mo.): 

Fetele le-a `ncredin]at cântând 

S\ le creasc\ focul din icoane 

~n v\paia plânsului priveghi. 

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„Nu-i Patrie acolo unde nu este schit ” — I.Mo.)

Mi s-a p\rut adesea c\ Poetul `[i luase drept model familia lui Con-

stantin Brâncoveanu [i-[i dorea ca `mpreun\ cu ai lui s\ fie, precum aceia,

gata oricând, f\r\ preget, la nevoie, pentru m\rturisirea suprem\. 

Jertfa Brâncovenilor este „fapt\ f\r\ pereche `n istoria noastr\”, m\rtu-

rise[te Poetul (Brâncoveanu — „Cea mai cutremur\toare personalitate…” —

I.Pa. 2)4. ~ndelung\ a fost preg\tirea pentru jertf\, `n neam [i `n Biseric\

[i `n familie: 

Pentru aceasta ne tot g\tim fiii mei 

Din pântecele mamei din neam `n neam s\mân]\ cu s\mân]\ 

4 Ar fi de observat c\ sfetnicul ([i vistiernicul) Ianache V\c\rescu nu apare niciodat\

la Ioan Alexandru. 
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Lucrarea cea mai neistovit\ Din leag\ne v\ tot 

{opotesc `n urechi de [apte ori pe zi [i-n miezul nop]ii 

La candela neadormit\ (…) 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.) 

Brâncovenii pleac\ la jertf\ dup\ patruzeci de zile de postire `n cu-

vânt, postire care este, de fapt, praznic, osp\] al Cuvântului. Le mai r\m\-

seser\ pân\ la cap\t, pân\ la ~nviere, numai trei zile, cele mai `nc\rcate de

semnifica]ii [i de tr\ire (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor

s\i — I.P.). Posteau Constantin Vod\ [i ai lui pentru c\ numai asceza atent\

este cu totul recuperatoare [i restauratoare: 

Numai postul  

{i ruga din credin]\ [i iubire, stârnite, 

Pot u[ura p\mântul de aceste puroaie nelegiuite, 

S\ se trag\ din n\ri, din creier, din inim\ 

Din gur\, Ne trebuie scuipatul divin 

S-amestece-n noroi cuminec\tur\.

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)

Chiar „{i de muiere nu m-am mai atins decât ca de / Sfintele icoane.”

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). Asculta]i ce

frumos, oameni buni [i `ndr\gosti]i, din toate locurile [i din toate timpu-

rile: s\ te atingi de femeie ca de sfintele icoane! Poetul, bine cuvântând, ne
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poate face s\ `ntrez\rim raiul `nc\ de aici, de pe p\mânt. Apoi, hrana cea

cu putere mult\, `nt\ritoare de duh [i d\t\toare de via]\, este cu osebire

cea venind din mo[tenirea spiritual\ a neamului `mbisericit, din mila p\cii [i

jertfa laudei: 

Tr\irea-i cu putin]\ Nu numai cu pâine ci masa-n pustie pot 

~ntinde [i dou\ trei oseminte cuvinte 

De nu voi avea vlag\ s\ le rostesc 

De nu-mi va mai r\mâne, `n candela t\cerii putere 

Peste orbirea ochilor izbe[te-m\ cu Frica de 

Tine st\pâne. 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.) 

~n str\vederea Poetului, Cuvintele pot fi, [i ele, moa[te sfinte. Fost-au,

Constantin [i fiii lui, m\cina]i precum grâul de prescur\ (trimitere discret\ la

Epistola c\tre Romani a Sfântului Ignatie Teoforul), stor[i precum m\s-

lina pentru a da uleiul milostivirii [i al ungerii `mp\r\te[ti (a[a devin ei fii

un[i ai ~mp\r\]iei!) (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i —

I.P.). Ceasul jertfei este ceas de cernere, de alegere atent\, de limpezire,

de l\murire: 

Las\-ne s\ fim stor[i de cea din urm\ pic\tur\ de hul\ 

S\ r\mân\ numai iubire uleiul de ran\ 

Pân\ ce mila Ta ne va deosebi de prihan\
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Cum se aleg hoaspele de foc mistuite pe grâne 

Când din pustie se-ntorc vântoasele pe ariile araune

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)

Brâncoveanu face parte din ceata numeroas\ a marilor martiri ai cre[-

tin\t\]ii (ar[i, decapita]i, sfârteca]i de fiare, lapida]i…) (Brâncoveanu —

„Pomul vie]ii p\zit de fl\c\ri vâlv\toare” — I.P.). Mari jertfitori ai lumii sunt

pomeni]i `ntru nobil\ al\turare: Avraam, Iov, Iacov (cel ce se lupta cu `n-

gerul)… (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). De

altfel, este plin Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i de

referin]e la texte biblice, `ndeosebi la cele evanghelice, puse `n leg\tur\ cu

jertfirea Domnitorului. ~n acela[i timp, Poetul observ\ pe bun\ dreptate o

coniven]\ subteran\, miceliu sfânt, care leag\ toate existen]ele jertfitoare ale

neamului [i toate lacrimile izvorâte din suferin]ele `nso]itoare. Suntem,

dup\ tradi]ie, `n Gr\dina Maicii Domnului [i, ca atare, cum spune o pri-

ceasn\ popular\, preluat\ de Poet: „{i noi suntem fiii lacrimilor Tale” (1694,

15-22 februarie — I.Ma.). Dar, `n fondul ei, jertfa Brâncovenilor este `nru-

dit\ [i se trage din jertfa Mântuitorului (broboanele de transpira]ie cu sânge,

mânele ciuruite…) (Brâncoveanu — „Am pierdut totul s\ nu ne pierdem [i

sufletul fiii mei” — I.Ma.): 

D\-mi Doamne, o pic\tur\ pe aceste buze b\trâne [i str\ine 

Amestec\-n sudoarea frun]ii mele r\nilor tale depline 
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Când vor porni [uvoi s\ se reverse din potirul inimii strâmte 

Izvorul milei Tale `n adânc s\-l fr\mânte, 

S\ nu se amestece din orgoliu `n unde 

Pe cât iubirea s-a s\l\[luit frica nu mai poate p\trunde. 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)

Trupurile martirilor Brâncoveni au devenit pâini de jertf\, `nrudite `n-

deaproape cu trupul-pâine al lui Hristos. Martirii Brâncoveni sunt ml\-di]e

ale Crucii lui Hristos — Pom al Vie]ii (Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„Nu-i Patrie acolo unde nu este schit ” — I.Mo.). {i cap\t\ `nc\rc\tur\ eu-

haristic\, de Pâine, Vin [i Cuvânt: 

{i nou\ de-acuma pâinea pustiei `ng\duit\ 

De când `n saci de grâu-i o cup\ t\inuit\ 

{i foametea nu se mai poate-ascunde 

De fa]a Pânii Fiului niciunde. 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)

Acum, „Dup\ jertf\ cere-se priveghi.” (Imnul lui Constantin Brânco-

veanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit ” — I.Mo.). Jertfa sfin]e[te,

iar sfin]enia rode[te mai departe sfin]enie (Imnul lui Constantin Brân-

coveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit ” — I.Mo.). Brâncovenii, ca

de altfel to]i sfin]ii, ne sunt model [i ]int\: 
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Adesea cei tre-

Cu]i sunt viitorul [i timpul de asemenea este dat s\ descifr\m strâmt\ 

Poteca ce sânger\-n putin]a neamului. 

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.) 

Ne racord\m frumos [i credibil prin jertfa Brâncovenilor la marea istorie a

spiritualit\]ii lumii: „M\rturisirea de Martir a lui Constantin Brâncoveanu

este româneasc\ dar [i universal\” (~nsemn\ri despre arta noastr\ — I.Pa.). 

Nu atât pentru sine, cât pentru Biseric\ [i pentru Patrie este jertfa

Brâncovenilor. Martiriul lui Constantin Vod\ „-ntemeiaz\-un neam `n con-

stela]ii”, `n cer (Brâncoveanu — „Din vinerea cea mare [ase luni” — I.}.R.).

Brâncovenii s-au f\cut ]api isp\[itori ai neamului. Prin ei, cu sânge mar-

tiric, se spal\ din p\catele neamului românesc (Oratoriul lui Constantin

Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). Mai `nainte de a avea Patria-]ar\ pe p\-

mântul acesta, ne este Patria cereasc\, sânul Tat\lui, dimpreun\ cu Fiul

[i cu Duhul Sfânt. Patria de jos se cere a fi oglindire celei de sus. Ca atare,

ca s\ fie cu adev\rat Patrie trebuie s\ fie [i Biseric\: „Nu-i Patrie acolo

unde nu e schit.” (Schit brâncovenesc — I.T.; de dou\ ori ne-o spune Poetul!).

Schit, adic\ biseric\ smerit\ cu prezen]a lui Hristos [i a mesei jertfei Lui,

masa cin\rii cu El (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo

unde nu este schit ” — I.Mo.). Este o ]ar\ iubit\ de Dumnezeu! Una f\r\ sea-

m\n, poart\ spre cer: 
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Pentru `ntreg Orientul cre[tin 

Din Carpa]i pân\ la Marea Moart\ 

}ara lui Brâncoveanu Constantin 

Era sl\vit\ poart\. 

(Biblioteca de la Hurezi — I.}.R.) 

Pe cerul neprih\nit al Patriei te cheam\ la d\n]uire sfânt\ „hora ste-

lelor liturghie” (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). 

Natura, atât cea s\lbatic\, cât [i cea domesticit\ sunt a[ezate `ntru

`mpodobire [i slujire de ]ar\ [i de oamenii ei. Astfel, pe cuprinsul ]\rii „P\-

duri de fag se-ntind [i / stej\ri[” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n

pustie cresc oasele” — I.B.). Constantin `nsu[i este v\zut ca stejar. Unul care

„pleac\ din p\duri” la t\iere (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i

Patrie acolo unde nu este schit ” — I.Mo.). Dar, `n timp ce „Un stejar dac\ e

retezat / Nu mai prinde grabnic r\d\cin\” (Op]iunea lui Brâncoveanu — I.}.R.),

retezarea capului lui Brâncoveanu, dimpotriv\, face ca ]ara s\ aib\ mai

adânci [i mai trainice r\d\cini. „A[chia stejarului” acesta sare `n cer (Im-

nul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit” —

I.Mo.). La palatul Brâncoveanului: „Se aud privighetorile au `nceput pe balt\

la / Mogo[oaia p\s\rile s\ se `ntoarc\ la vechile cuiburi” (Oratoriul lui Con-

stantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). Miei zburd\ `n stoluri,  plutind parc\

dup\ asem\narea cu Mielul, ~nger de Mare Sfat (Imnul lui Constantin

Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.). Dar, cum ]ara este lucrat\ cu
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h\rnicie, „Viile p\trund pân\ `n p\duri” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„Brâncoveanu nu s-a temut de moarte” — I.}.R.). Pe coastele de vi]\ de pe

dealuri (Brâncoveanu — „Pe stâlpi [i balustrade [i-n altar” — I.}.R.) ]\ranii

lu-creaz\ spre a face ca „{i-n vii la focuri vine]ii” (Brâncoveanu — „S\ m\

ier]i c\ iar\[i te-am chemat” — I.}.R.) „S\-nro[easc\ vi]a pe colin\” (Imnul

lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit” — I.Mo.),

s\ dea vinul cel ro[u, curat, pentru Sân-gele din Potir. Con]inutul viei este

unul euharistic, [i atunci este firesc ca s\ fie „Vi]a-ntreag\ `n fiecare bob”

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit ” —

I.Mo.), precum Sângele `ntreg `n fiecare pic\tur\. ~n felul acesta se trans-

form\ ]ara `ntr-un paradis, cu „pridvor la vi]ele de vie” hristice (Brânco-

veanu — „Cum }ara Româneasc\-i pe p\mânt” — I.}.R.). Sunt `nconjurate

satele de gr\dini [i de livezi de aur (Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„~n pustie cresc oasele” — I.B.). {i de grâne, al\turi: „B\r\ganu-i cotropit de

grâu / Dealurile de livezi [i poame” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„Brâncoveanu nu s-a temut de moarte” — I.}.R.). Un bel[ug smerit se soco-

te[te la sfâr[it: „Holdele erau culese cl\i” (Brâncoveanu — „S\ m\ ier]i c\

iar\[i te-am chemat” — I.}.R.). Asta dup\ ce prim\vara: 

Se sfin]e[te 

V\zduhul [i apele [i dau `n muguri crengile cele mai 

{terse [i pe morminte iarba se-ndeas\.

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.) 
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Este o iarb\ tremurând\ (Brâncoveanu — „Pe stâlpi [i balustrade [i-n

altar” — I.}.R.), `n b\taia vântului-duh. {i florile! Cele cu care ne ducem la

Domnul `ntru m\rturisire de iubire [i sl\vire: „Ramuri de busuioc sl\vit `n

mâini” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.),

mir, ment\, mu[cate (Brâncoveanu — „Cum }ara Româneasc\-i pe p\mânt” —

I.}.R.), bujorul p\mântean (Brâncoveanu — „Pe stâlpi [i balustrade [i-n

altar” — I.}.R.). Asemenea cu „Pruncii cu garoafele la piept” (Imnul lui

Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit” — I.Mo.)

merge [i Poetul la m\n\stire, „La Hurezi cu o garoaf\-n mân\” (Imnul lui

Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit” — I.Mo.).

{i `nc\, „Ne mai cheam\ crinul suferin]\” (Imnul lui Constantin Brânco-

veanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit” — I.Mo.), crinul acela regesc ce-

[i las\ umbra pe covorul brâncovenesc (Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„~n pustie cresc oasele” — I.B.). Toate acestea sunt spre rodirea ]\rii precum

rodia (Brâncoveanu — „Cum }ara Româneasc\-i pe p\mânt” — I.}.R.)! Nu-

mai când ]ara este cuprins\ de pustiire [i de spurc\ciune „N\v\lesc urzicile

b\trâne” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu

este schit” — I.Mo.) [i este „Miri[tea f\r\ r\d\cin\” (Imnul lui Constantin

Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit” — I.Mo.). Aceasta-i

vreme grea, ce se trece cu ascez\: „Cu bure]i usca]i `n[irui]i `n podurile /

Polovrace [i cu buruieni [i cu urzici am petrecut” (Oratoriul lui Constan-

tin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). 
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„F\r\ Patrie suntem f\r\ p\rin]i.” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„Nu-i Patrie acolo unde nu este schit” — I.Mo.). O Patrie se `ntemeiaz\. Nu

este u[or lucru, c\ci: „Fragil\-i / Umbra lumii l\sat\ pe p\mânt s\ prind\

gust de patrie.” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc

oasele” — I.B.). Se joac\ decisiv la `ntemeierea unei Patrii, pe via]\ [i pe

moarte aduc\toare de via]\: „Fiece om e-ntâiul [i ultimul.” (Imnul lui Con-

stantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.). Rostul `ntemeietor al

lui Constantin Brâncoveanu este v\dit (Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„~n pustie cresc oasele” — I.B.). Poetul ne spune despre rolul decisiv pe care-l

au „cei ce [i-au dat via]a pentru p\s-trarea integrit\]ii spirituale [i teri-

toriale a neamului lor, cum sunt ace[ti p\rin]i voievozi sfin]i ai neamului

nostru” (Brâncoveanu `n pictur\ — I.Pa. 2). Domnul, cu cei patru prunci ai

lui, sunt temei românilor `n ceruri. Nu s-au ar\tat tem\tori de moarte, nu

s-au lep\dat de neamul lor românesc [i cre[tin. Dincolo de moartea martiric\

se afl\ cu necesitate `nvierea. Pleac\ dintr-o patrie p\mânteasc\ pentru a

ajunge `n Patria cereasc\. ~n acest fel este `ntemeiat\ [i salvat\ Patria din

care te tragi [i fa]\ de care e[ti totdeauna dator cu sângele t\u (Imnul lui

Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit” — I.Mo.).

{i cu osemintele: „Vom podi pustia [i noi cu osemintele noastre” (Oratoriul

lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). C\ci: 
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Steril\-i ]ara f\r\ oseminte [i Patrie-

I departe de a fi. Aur ceresc `n noi nu coborâse pe Aure 

Apoi s\-l tragem sub p\mânt. 

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.)

Acum: 

(…) ]ara-n urma noastr\-i 

Podit\ numai cu lacrimi [i oseminte 

Pe care le po]i `mpr\[tia cu plugul 

Sau s\ le `nghit\-n cenu[\ jugul 

{i s\ semeni altele… 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)

S\mân]a jertfei rode[te [i rodirea ei cheam\ la rodire `n continuare

prin alte `ns\mân]\ri jertfitoare. Jertfa Brâncovenilor este pild\. Ea se cere

continuat\ `n veac. Poetul se socote[te preg\tit, `mpreun\ cu fiii lui, dup\

exemplul Domnitorului martir. De nu va fi o chemare la m\rturisirea cu

pre]ul vie]ii, atunci m\car la una prin jertf\ exemplar\ `n Cuvânt (jertfa

laudei). Plecarea spre Patria cereasc\ este comparat\ de Poet cu ie[irea

evreilor din robia la egipteni. P\mântul cel nou al Patriei cere[ti este p\-

mânt al f\g\duin]ei pentru domnitorul plecat la Domnul [i, ca atare, `n el

vrea s\ odihneasc\ dup\ moarte (Brâncoveanu `n pictur\ — I.Pa. 2). ~n urm\,
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Patria p\mânteasc\ se bucur\ de o stare existen]ial\ mai `nalt\: „Dar acum

`n paradis petreci / ~n aceast\ ]ar\ româneasc\” (Imnul lui Constantin

Brâncoveanu — „Brâncoveanu nu s-a temut de moarte” — I.}.R.). Pentru

jertfa curat\ [i f\r\ preget a Brâncovenilor, Dumnezeu Se arat\ cu mi-

lostivire spre neamul lor:

Dac\ suntem mai senini de-atunci 

{i ne merge [i la greu mai bine 

Dac\ ]ara s-a umplut de prunci 

E P\storul bun care ne ]ine.

(Op]iunea lui Brâncoveanu — I.}.R.)

Brâncoveanu, prin jertfa sa, a f\cut din }ara Româneasc\ o ]ar\ f\r\ sea-

m\n pe lume. (Brâncoveanu — „Cum }ara Româneasc\-i pe p\mânt” — I.}.R.).

Una de ]\râna Brâncovenilor `nmiresmat\: „Mir v\rsat `mpr\[tie ]\râna

ta `n lumea mea [i-a noastr\ a celor / Ce tr\im aici `nconjura]i de soli [i

ve[nicie.” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” —

I.B.). O ]ar\ ca o pustnic\ `n ceata ]\rilor Europei: „}ara s-a mutat `n si-

h\strie.” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu

este schit” — I.Mo.).  

Mierea, lumina de sear\, icoanele „coapte”, via]a simpl\ de rug\ciune [i

de lucrare manual\ (Schit brâncovenesc — „~mprejmuit de roiuri [i fân-

tâni” — I.T.), cam asta este de v\zut iconic `n neamul românesc. Pris\cile-s
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de aur (Brâncoveanu — „S\ m\ ier]i c\ iar\[i te-am chemat” — I.}.R.), `nso-

]indu-se monahismul albinelor cu cel al oamenilor:

Faguri greoi [i galbeni se-nfioar\

Când `n genunchi c\lug\rii cârpesc 

O brum\ lin\ de lumini spre sear\. 

(Schit brâncovenesc — „~mprejmuit de roiuri [i fântâni” — I.T.)

Curge mierea pe cuprinsul Patriei. ~ntru bun\ `nv\]\tur\ curge ea.

Din bisericile-stupi se revars\ ea.  Vedem „Matca de har [i fagurii cu miere

plini de lumin\ strâns\-n amurg.” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n

pustie cresc oasele” — I.B.). Este „Mierea Logosului alaiul Mirelui zumzetele

roiuri” (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). Este [i

modelul de vie]uire al familiei-roi a Brâncovenilor: „Nume de rege de pe

rai `nconjurat de / Pruncii t\i [i ]ar\ ca matca-n stup de faguri [i de roi.”

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.).  

Ctitorirea prin sângele jertfei sale a fost precedat\ [i preg\tit\ de un

lung [ir de ctitorii `ntru  Cuvântul, pres\rate generos pe teritoriul Patriei.

Sub domnia de 26 de ani a lui Constantin Brâncoveanu s-a atins o perioad\ de

mare `nflorire cultural\ [i economic\, o adev\rat\ rena[tere a }\rii Româ-

ne[ti. Ctitoriile-i izvor\sc din adânc (Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„~n pustie cresc oasele” — I.B.) [i, practic, irump din p\mântul Patriei `n

„pala blând\ a Duhului” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie
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cresc oasele” — I.B.). Ele, cele de piatr\, urmeaz\ ctitoriilor `n grai: „Piatra /

Se-a[eaz\-n loc lâng\ cuvânt [i `m-preun\-apare bun\ cas\.” (Imnul lui

Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.). Bun\ cas\ — bise-

ric\! ~n timpul lui se fac traduceri importante ale textelor sfinte `n limba

român\. A celor biblice: „Am adus Cartea, graiul de foc `n sângele / Limbii

române.” (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.); „Car-

tea de foc Scripturile prooroce[ti revela]ia sfânt\” (Oratoriul lui Constantin

Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). {i a celor liturgice: „De pe ceasloave [i

mineiele trase-n tiparni]e / ~ntâia oar\ `n graiuri române” (Oratoriul lui

Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). De-acum, „Putem pa[te `n

am\nunt p\[unile Logosului” (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al

fiilor s\i — I.P.). Cele care fac posibil\ tinere]ea f\r\ b\trâne]e [i via]a f\r\ de

moarte!

Sigur, ctitoriile cele mai numeroase sunt cele eclesiale, ridicate spre

slava lui Dumnezeu [i pentru buna `nv\]\tur\ a neamului: 

Bisericu]a dintr-o zi Hurezi [i Sâmb\ta [i Mogo[oaia. Mamul 

Viforâta Polovragi Sinaiul Fundenii Doamnei Potlogi [i Brâncoveni 

Satul natal ethernul Athos [i-n scaunul p\storului Bucur Sfântul // 

Soldat Gheorghe Noul candel\ ]i-a aprins [i Sfântul 

Ioan [i Sfântul Saba, la 

Râmnic, Ismail Galata. Pe Deal [i la Antim [i 
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De un Lemn [i Bistri]a Mitropolia Sfântul Dumitru la Arge[, Doamna 

Maria Surpatele [i Bolni]\ adaug\ clopotni]e [i schit. 

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.)

Dintre acestea, cele considerate mai `nc\rcate de semnifica]ii [i cele

mai cântate de Poet sunt necropolele. Cele dou\: mân\stirea Hurezi [i bi-

serica „Sfântul Gheorghe Nou”. 

Hurezi este m\rturisitor (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i

Patrie acolo unde nu este schit” — I.Mo.). Nu dup\ o b\t\lie (precum mereu

Sfântul {tefan cel Mare [i Sfânt), nici zidind pe cineva drag `n zidurile ei

(precum Manole pentru Negru-Vod\), a ridicat Brâncoveanu la Hurezi

„turlele spre slav\”: 

Ci din tihna bucuriei lui 

Din credin]a sa dup\ dreptate 

A[ez\ Hurezii pe un râu 

Ca o moar\ la eternitate. 

(Hurezi — „Nu dup\ r\zboaie-a ctitorit” — I.}.R.)

O altfel de oaste, tainic\, `[i are tab\ra aici prin „priveghiul miezului

de nop]i” [i, `n felul acesta, o altfel de b\t\lie este câ[tigat\. Mormântul

gol de la Hurezi, `n chip paradoxal, este la fel de puternic ca [i atunci când

moa[tele ar fi fost prezente `n\untru `ntregi. Sunt alt fel de moa[te ale



Ioan Alexandru

36 

Domnitorului martir a[ezate mistic acolo, unele spiritualizate (`n sensul

pe care-l d\ Sfântul Pavel: „Sunt [i trupuri cere[ti [i trupuri p\mânte[ti; dar

alta este slava celor cere[ti [i alta a celor p\mânte[ti” — 1 Corinteni 15, 40)

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit ” —

I.Mo.). {i, atunci: „Cine poate umple cu p\mânt / Golu-acesta plin de nemu-

rire” (Hurezi — „La Hurezi mormântul este gol” — I.}.R.). Mormântul Dom-

nitorului devine crisalid\ spre `nviere `n cer, oarecum `n `nrudire cu cel al

lui Hristos (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu

este schit” — I.Mo.; Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.).

Jertfa lui mut\ ctitoria Hurezilor de pe p\mânt `n cer (Iubirea lui Brânco-

veanu — I.I.). {i firesc este ca Poetul, `n calitatea sa sacerdotal\ de slujitor

al Cuvântului [i al cuvintelor, s\ fie sedus de biblioteca de la Hurezi, atât

de bogat `nzestrat\ de Domnitorul care [tia a pre]ui cultura [i folosul ei

`ntr-un neam: 

Biblioteca era la Hurezi 

Intrai aici ca `n eternitate 

{i puteai ie[ind s\ vezi 

Sofia sfânt\ `ntrupat\-n toate. 

(Biblioteca de la Hurezi — I.}.R.)

Deasupra intr\rii, Vod\ Constantin pusese aceast\ inscrip]ie: „Biblio-

tec\ de hran\ dorit\ sufleteasc\ aceast\ cas\ a c\r]ilor `mbie `n]eleapt\
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`mbel[ugare”. S\ lu\m aminte, c\ci este atât de simplu [i de bine spus:

cas\ a c\r]ilor care s\ `mbie `ntru `n]elep]ire… 

Biserica Sfântul Gheorghe Nou a primit `n tain\, aduse din Fanar, dup\

[ase ani de odihn\ la Halki, trupurile martirilor. Anonim a fost l\sat mor-

mântul acesta, spre a nu fi pâng\rit de vr\jma[ii lui Hristos, vr\jma[i [i

celor ce urmeaz\ Lui. Era vegheat numai de candela („sâmburul de sânge [i

lumin\”) cu inscrip]ia-i t\inuit\ (Epitaf — I.}.R.), descifrat\ destul de târziu

de Nicolae Iorga (Brâncoveanu — „Cea mai cutremur\toare personalitate...” —

I.Pa. 2): „Aceast\ candel\ ce s-au dat la Sveti Gheorghe Nou, lumineaz\

unde odihnescu oasele fericitului Domnu Constandin Brâncoveanu Basarab

Voevod, [i ia[te f\cut\ de Doamna M\rii Sale, Mariia, care ca [i M\riia Sa

n\d\jduia[te `n Domnul, iar\[i aici s\ i se odihneasc\ oasele. Iulie `n 12 zile,

leat 7228-1720”. Poetul vorbe[te de-acum de „s\mân]a noastr\ Constantin\”

(Epitaf — I.}.R.). Aduse de soa]\ la biserica Sfântul Gheorghe Nou, oasele

g\lbui „s-au pus pe lucru `ntru nemurire” (Brâncoveanu — „Din vinerea

cea mare [ase luni” — I.}.R.). Sunt de-acum odoare f\r\ de pre] neamului

românesc al lui Hristos. Poetul pune Sfântul Gheorghe Nou `mpreun\ cu

alte mari necropole ale neamului, cu Putna lui {tefan cel Mare [i cu Dealu

lui Mihai Viteazu (Brâncoveanu — „Cea mai cutremur\toare personalitate...” —

I.Pa. 2). Mormântul lui [i al fiilor lui marcheaz\ kilometrul zero al Româ-

niei, geografic, dar mai ales spiritual (Cetatea lui Brâncoveanu — I.Pa. 2).

Ceea ce este extrem de semnificativ! Istoria se concentreaz\ pe mai departe

`n acest loc sfin]it. Trupul ne`nsufle]it al lui Mihai Eminescu a fost depus la
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Sfântul Gheorghe Nou `nainte de a fi purtat la cimitirul Bellu (Brâncoveanu —

„Cea mai cutremur\toare personalitate...” — I.Pa. 2). {i, `n trecerea sa din

Germania spre ]intirimul abia `nfiripat de la Nicula, `nsu[i Ioan Alexandru

va fi r\mas aici dou\ nop]i, `mbarcat pentru Ascensiunea-i ultim\, prive-

gheat de cei de-aproape ai s\i, familie [i prieteni. 

Vine, apoi, mân\stirea Sâmb\ta. Poetul, cu familia sa, ajunge la ea `n

pelerinaj („~n strai]\ cu o prescur\-n [tergar”) `ntr-un ianuar, de Bobo-

teaz\. Constantin Brâncoveanu a f\cut aici, `n Transilvania, o investi]ie du-

hovniceasc\ [i de cultur\ `ntr-unul dintre momentele ei istorice cele mai

dificile, atunci „Când Ardealul era scuipat `n gur\”. Sâmb\ta-n smerita ei

rug\ciune de sear\ se constituie `n punte spiritual\ [i de neam `ntre Ar-

deal [i }ara Româneasc\. Veghea la altar ne face, `ndeosebi, cu adev\rat

fra]i, mai mult decât sângele. Este plin p\mântul românesc, cu satele lui, de

schituri picurate („St\ schitul picurat `ntr-o poian\” — Schit brâncovenesc —

„~mprejmuit de roiuri [i fântâni” — I.T.). {i când l\ca[urile de `nchin\ciune sunt

distruse, din varii motive, „(…) r\mas-a dragostea de fra]i / Sub aceea[i

cruce milenar\” (Brâncoveanu la Sâmb\ta — I.}.R.). Dou\ imne sunt numite

chiar a[a, Schit brâncovenesc, la distan]\ de opt ani (luând `n considerare

data apari]iei volumelor). Primul este dedicat pictorului Paul Gherasim.

Nespus de frumos, o minune (Schit brâncovenesc — „~mprejmuit de roiuri [i

fântâni” — I.T.)! Al doilea este o poezie foarte criptic\ [i foarte… poetic\

(Schit brâncovenesc — „~ntocmai svâcnet trebuie cuprins” — I.I.). 

Mai afl\m din imnele Poetului cum `n cincizeci [i cinci de sate:
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(…) ai a[ezat fereastr\ strâmt\ 

Ochi prin care cerul s\-[i zvoneasc\ trecerea sfânt\ [i de zi cu zi prin 

Nop]i. 

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.)

De o aten]ie aparte se bucur\ `n privirea Poetului pridvorul brâncove-

nesc, contribu]ie remarcabil\, cu totul specific\, de o afirmat\ spiritualitate, a

artei brâncovene[ti la arhitectura eclezial\, o preluare din arhitectura veche

]\r\neasc\. F\r\ a fi o p\r\sire a altarului aflat la r\s\rit, pridvorul repre-

zint\ un pas f\cut spre apus, asta [i deoarece biserica nu mai putea cu-

prinde mul]imea moa[telor. Din p\mântul pentru p\mânt, p\mântul devine

p\mânt pentru cer. Pe cât se `mpu]ineaz\ lumina `n afar\, pe atât spore[te

`n interior, devenind lin\. Pridvoarele sunt locuri ale icoanelor [i ale moa[-

telor. Lumina candelei altarului preia, prin ferestruica lui de la r\s\rit, din

lumina fizic\, solar\. Prin pridvor, R\s\ritul se `ntinde spre apus (Pridvor

brâncovenesc — I.}.R.). ~ntreaga ]ar\ devine cu Constantin Brâncoveanu,

prin el, pridvor de Biseric\ (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Brânco-

veanu nu s-a temut de moarte” — I.}.R.). Cuveni-s-ar s\ se taie respira]ia

neamului la asemenea cuvinte! Pridvorul este f\cut spre bun\ `ntâlnire [i

`mbr\]i[are [i `nso]ire `ntre lumea din l\untrul Bisericii [i cea a bisericii

cosmice a Crea]iei lui Dumnezeu, `n Hristos: „pe obrazul lor cre[te vi]a

sacr\ `ncrustat\ `n marmur\ brâncovene[te” (C\l\tor prin }ara Româ-

neasc\ — I.Pa.). 
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Loca[urile de cult sunt deopotriv\ `mpodobite cu art\ m\iastr\ [i cu

tr\ire pe m\sur\: „Zugravii locu-l `mbr\cau / Cu slav\ [i cânt\re]ii-n grai

`ntemeiau v\zduh” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc

oasele” — I.B.). Timpul curge parc\ altfel, frumos orânduit, cu `nc\rc\tur\

liturgic\, `n spa]iul ocrotitor al acestor ctitorii:„Vremea `mp\r]it\ pe cea-

suri de cele [apte laude” (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor

s\i — I.P.), c\ci „De trei ori pe zi / Clopotele nu-ncetau s\ spun\” (Clopotele

lui Brâncoveanu — I.}.R.). De altfel, `ntreaga cultur\ brâncoveneasc\ are

]inut\ [i ]int\ liturgic\: 

(…) Veghe-i 

~n\untru, candel\ [i piatr\ icoanele de lemn pâlpâie pale 

L\sând aure blânde ce se ating `n mers prin spa]iul; de tain\. Mir-

Oase-a slav\ [i a mir [i-a ]ar\ c\utând `ncet `n grai brâncovenesc. 

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.) 

Exist\, a[adar, un grai brâncovenesc, al jertfei [i al culturii sl\vitoare,

precum [i un stil specific, cu totul aparte, cânt\tor [i `ncânt\tor. Mândrie

a culturii române[ti!

Este plin\ de lumin\ lumea afirmat eclesial\ a Brâncovenilor. Este mai

totdeauna una dinspre sear\. Lumin\ lin\ a sl\virii lui Dumnezeu. Lumina

candelelor, „Candelele unsului amurg” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„~n pustie cresc oasele” — I.B.). Candelele cu privegherea care se face la
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lumina lor (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu

este schit” — I.Mo.). Ele sugereaz\ trecerea spre cea lume pe calea luminii

interioare (Schit brâncovenesc — „~mprejmuit de roiuri [i fântâni” — I.T.).

Este un schimb mirific de lumini `ntre cuibul Bisericii [i neapropierea lu-

minii cere[ti. Este o lumin\ care iese din biseric\, cea a lumân\rilor [i a

candelelor de veghe a rug\ciunilor, [i o lumin\ care p\trunde `n biseric\, cea

neapropiat\, a sfintei slave (Brâncoveanu — „Pe stâlpi [i balustrade [i-n al-

tar” — I.}.R.). Anume sunt f\cute sfintelor l\ca[uri ferestre `nguste [i fe-

restre icoane: 

Ferestrele `nguste abia de le strecor 

Luminile ce vin mai de departe 

{i firea lor e rupt\ de p\mânt 

{i-ncep s\ lumineze dup\ moarte. 

(Schit brâncovenesc — „~mprejmuit de roiuri [i fântâni” — I.T.)

La lumina aceasta, „Icoanele sunt coapte pe iconostas” (Schit brânco-

venesc — „~mprejmuit de roiuri [i fântâni” — I.T.) `n ctitoriile brâncovene[ti,

road\ spre hr\nirea sufletelor [i a min]ilor celor ce aspir\ la dumnezeiasca

~mp\r\]ie. La umbra lor odihnesc duhul [i osemintele Brâncovenilor: „Loc de

mormânt patriarhal / Cu neamul strâns s\rb\toresc sub icoan\.” (Imnul lui

Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.). O candel\, una cu



Ioan Alexandru

42 

totul anume, de tain\, pus\ de Maria Doamna la Sfântul Gheorghe Nou a

str\juit peste veacuri, ne[tiut\, osemintele Brâncoveanului (Imnul lui

Constantin Brâncoveanu — „Nu-i Patrie acolo unde nu este schit” — I.Mo.). 

Clopotele smerit-mândrelor ctitorii brâncovene[ti cheam\ pe oameni

la cer [i cerul la oameni, `ntru `ntâlnire [i `nso]ire: 

Bronzul `n limba clopotului 

Str\mut\ cântarea `n el `n ceruri 

Z\vorât\. 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)

Iar „când clopotul / S-a potolit `ncepe omul harului s\ cânte.” (Imnul lui

Constantin Brâncoveanu — „~n pustie cresc oasele” — I.B.). Este „P\ienje-

ni[ul / Pun]ii de diamant pârtia harului” (Oratoriul lui Constantin Brân-

coveanu [i al fiilor s\i — I.P.). Athosul spiritual se revars\ peste Patrie. ~n

bisericile R\s\ritului, purtând `n ele s\mân]\ spiritual\ athonit\, „nu cânt\

instrumentele ci numai cel viu” (Imnul lui Constantin Brâncoveanu — „~n

pustie cresc oasele” — I.B.). 

Au fost `ns\ destule alte ctitorii `n domeniul tinerei culturi a ]\rii: `n-

tâiul ceas `ntr-un turn, Academia Român\, a[ez\mântul de `nv\]\mânt su-

perior „Sfântul Sava” din Bucure[ti (cu studii consistente de teologie [i de

bun\ cultur\ antic\), gr\dinile culte… (Cetatea lui Brâncoveanu — I.Pa. 2).
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Pentru toate aceste `mpliniri, dar, desigur, mai ales prin jertfa sa, Con-

stantin Brâncoveanu a devenit ctitor spiritual al Capitalei (Cetatea lui

Brâncoveanu — I.Pa. 2). Poetul consider\ c\ se cuvine osebit\ pre]uire vaj-

nicului Domnitor pentru ctitoriile sale `ntru frumos, dar cu mult mai mult

pentru podoaba jertfei sale m\rturisitoare (Brâncoveanu — „Cea mai cutre-

mur\toare personalitate...” — I.Pa. 2). C\ci podoab\ sfânt\ este jertfa lui [i

Biserica [i neamul se `ncununeaz\ cu ea (Iubirea lui Brâncoveanu — I.I.). 

Sigur, ctitoriile se fac cu bani, cu pungi de aur. Turcii, râvnindu-i averea,

`l supranumiser\ „prin]ul aurului”. Dar aurul Brâncovenilor nu este aurul

din pe[tera lui Ali Baba, nici cel din visteriile `mp\ra]ilor acestei lumi. Nu,

este aurul-flac\r\ ce-[i las\ umbra prin icoane, aurul-aur\ care `nconjoar\

protector [i vestitor cre[tetele celor ce au v\zut lumina cea adev\rat\, lu-

mina Taborului. {i `ndeosebi pentru cre[tetul divin este destinat aurul. {i

a mai folosit aurul la ceva de mare pre] nou\, mo[tenitorilor lui Brânco-

veanu: „O racl\ cu bruma de moa[te nestemate / Din Bizan] cump\rate pe

aur scump” (Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.).

Este una dintre raclele de nunt\ ale acestui neam (Oratoriul lui Constantin

Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.). 

Mo[tenirea Brâncovenilor este una grea, frumoas\ [i mântuitoare: „Este

statura lui uria[\ crescut\ dintr-o dat\ aici, cum a fost scos `n diminea]a

când `mplinea [aizeci de ani acum 270 de ani, cu barba smuls\ descul] cu
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pruncii dup\ el `n c\m\[i albe pe uli]ele sfinte [i tras pe butuc este mo-

mentul când `n cea mai mare umilin]\ purtat\ cu demnitatea celui ce i-a `n-

sufle]it toat\ lucrarea `n }ara Româneasc\ este aceast\ clip\ de foc sfânt\

când moartea `ncepe s\ cedeze s\ fie biruit\ prin moartea de bun\ voie [i

f\ptura lui de oseminte a voievodului `ncepe s\ ia propor]ii cosmice devine

punte devine arbore devine semin]ie devine salvator al neamului devine

vama transfigurat\ devine podul de aur devine pas\re de aur [i foc salva-

tor pentru pruncii s\i.” (Brâncoveanu `n pictur\ — I.Pa. 2). Putem s\ ne

folosim de aceast\ mo[tenire sau s-o risipim vinovat. ~n chip mistic, [i noi

putem deveni prunci ai jertfei lui Brâncoveanu (Brâncoveanu `n pictur\ —

I.Pa. 2). Ca atare, s-ar cuveni s\ fim [i urm\tori ai sfaturilor lui p\rinte[ti:  

~nv\]\turii noastre fiii mei se d\ acum prilej de 

Adeverire, s\ nu c\dem din iubire 

S\ `ntrez\rim `n dragostea Lui singura fericire. 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)

Cu alte cuvinte, mo[tenirea const\ `n p\strarea neab\tut\ a credin]ei

drepte [i m\rturisirea ei, f\r\ precupe]ire, chiar [i cu pre]ul vie]ii: 

Acum trebuie s\ st\m bine, Fiii mei s\ st\m cu fric\ 

{i cutremur U[ile U[ile s\ le p\zim simbolul 
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Niceelor Calchedoane se vreau adeverit s\-[i scalde 

}\rmurile de aur `n inimile noastre 

~n]eleg\toare (…) 

(Oratoriul lui Constantin Brâncoveanu [i al fiilor s\i — I.P.)

Mo[tenirea este vie [i lucr\toare atât timp cât este `nsu[it\ [i probat\

prin tr\ire: „Putem spune c\ avem o mo[tenire de aur numai `n care eu

`nsumi, ca om al prezentului, sunt atins de râvna des\vâr[irii, a bucuriei

creatoare similar\ cu cea care i-a animat pe ei. Trebuie s\ fiu pe m\sura

trecutului. {tefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Matei Basarab sau

Mihai Viteazul, Neagoe sau B\lcescu nu sunt oameni de conjunctur\, ci

des\vâr[i]i. Nu le lipse[te nimic ca eu s\ le [tirbesc ori corijez statura.”

(Istoria ca patrie — I.Pa.). Rezultatul este o stare `nalt creatoare, ne spune

Poetul. Ce frumos! 

Ni se cere grija osebit\ de a nu ne l\sa, `n calitatea lor de temple ale

Duhului Sfânt, trupurile pâng\rite, prin lep\darea de Miel, de jertfa Lui

necontenind `n veac (Brâncoveanu — „Am pierdut totul s\ nu ne pierdem [i

sufletul fiii mei” — I.Ma.). Ca atare, angajamentul fiec\rui cre[tin al acestui

neam s-ar cuveni s\ fie acela[i cu cel al Poetului `n fa]a Sfântului Martir

al neamului [i al cre[tin\t\]ii: 

Sece carnea mea de pe p\mânt 

Sufletul `n mine 
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De voi ru[ina credin]a ta 

Brâncovene frate Constantine 

Pruncii t\i r\mas-au fiii mei.

(Imnul lui Constantin Brâncoveanu —

„Nu-i Patrie acolo unde nu este schit” — I.Mo.)

C\ci ne este „Iio Brâncoveanu Constantin / Efigie `n eternitate” (Imnul

lui Constantin Brâncoveanu — „Brâncoveanu nu s-a temut de moarte” —

I.}.R.)! Efigie sfânt\!

Costion Nicolescu
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CLOPOTELE LUI BRÂNCOVEANU

Unde Brâncoveanu n-a-n\l]at

Nici pridvoare [i nici mân\stire

A trimis `n fiecare sat

Câte-un clopot `ntru pomenire

Pân\ ]ara toat\ s-a umplut

Din Transilvania pân\ la mare

De-un ison mai tainic [i t\cut

De b\taia mai de s\rb\toare

S\ nu-l r\scoale `ntru p\timiri

De suflete s\ se a]in\

Pân\ lacrimile din priviri

Str\vedeau p\mântul ce-o s\ vin\

Glasul al optulea ne`ntinat

Cel lipsit de modulare
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Cum este apa de izvor curat

~mp\carea faptei jertfitoare

De trei ori `n fiecare zi

Clopotele nu-ncetau s\ spun\

Cei ce-au fost [i cei ce vor veni

C\ suntem de-a-pururi `mpreun\

La botez [i nun]i [i-nmormânt\ri

Acelea[i clopote de mângâiere

Zi [i noapte de mai multe ori

Ne fr\mânt\ `ntru `nviere

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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SALAMANDRA

pentru Zoe Dumitrescu-Bu[ulenga

Numai din foc tr\ie[te m\nânc\ numai soare

{i-ns\mân]area-n foc i s-a promis

Singur\ f\ptur\ târâtoare

Ce joac\-n fl\c\ri ca `n paradis

Spre b\trâne]e cade `n orbire

Dar doru-n ea e `nc\ nesfâr[it

Cu ghearele `[i sap\ o ie[ire

Spre jarul soarelui din r\s\rit

Atât de neclintit\ st\ la pând\

Pân\ ce focul razelor fierbin]i

Se r\suce[te-n pe[tera str\fund\

S\ picure un svon de suferin]i
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Fier\struind `n stânca uria[\

Cale `ngust\ focului dintâi

{i funia de fl\c\ri se `ngroa[e

Pân\-i str\mut\ cerul c\p\tâi

Sf. Teodor Studitul

8 Febr 1980

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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IMNUL LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

pentru Constantin

~n pustie cresc oasele

Vulturului, se `nt\resc curate [i devin

Umbre-n lumina neamului. El nu vede p\mântul

De zbor [i ce prevede din `nalt se las\ peste lume s\ vesteasc\.

~n ritm ceresc `ntemeiaz\ deschise cuiburi pe drumuri ad\post

Pruncii vin ca dar [i mângâiere [i, locuind p\mântul, `i dezvelesc

Matca de har [i fagurii cu miere plini de lumin\ strâns\-n amurg.

~n pala blând\-a Duhului lucreaz\ omul p\truns de graiul Patriei.

{i ctitoria izvor\[te din adânc, `[i desf\[oar\ umbre [i

Firea precum stejarul sem\nat pe locul lui cerut de focul gliei

Tu, Constantin, din vulturul Ioanic r\mas f\r\ ]\rân\ `n Bizan]

Cobori `n ]\rna româneasc\ pe sângele martir decapitat prodrom.

Patru feciori [i [apte fiice au odr\slit

~n lin\ umbra ta [i-au dat degrab\-n floare c\ci ai
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L\sat lumina prin ferestre din R\s\rit

De la Hurez curat\ s\-i p\trund\ pruncii `nc\ s\ltând cu bucurie

-N pântecul domnesc; Maria soa]\, roaba evlaviei `n vegherea ta.

Constantin fiul {tefan [i Radu, Matei copii lua]i din ]\rna acestui

Blând p\mânt fragili [i boteza]i cu foc [i prea str\vezii ulcioare

Cântând pe drumuri de prea plin [i frânte-au fost prelungi cum plopul

`mpov\rat,

Aur pe cre[tetul divin când se r\scoal\ Borasul r\zboinic [i mân\

Vijelii spre R\s\rit `nn\molind fântâni [i peste holde l\sându-[i

Neamul putred de t\ciuni ce fumeg\ `n vetre [i `nghea]\ pruncii

~n pântec [i mor]ii `n p\mânt c\ci astfel vrut-a Mirele s\ revin\

~n strai de purpur\ [i peste semin]ia ta. ~ns\ nu

Tu ai fost ceva sub soare,

Ci vulturul din stem\ sub coroan\ `n trei

Desf\[urat\-n cântecul de trâmbi]e pe Patmos, lemnul spânzur\tor

Al c\p\]ânii `n plisc de-aram\ coborât din slav\ singur pe cerul

Constantinilor peste Bosfor. Ctitor de neam e[ti al treilea `n ]ar\

Dup\ ~ntemeietorul Basarab c\ruia Mircea `i urmar\. Ai

Redeschis izvoare gata s\ se sting\ de boala f\r\ leac a vremii

{i dup\ maic\ Stanca sor\ de domn drept mo[teni s\ por]i mai departe
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Zidu-nceput sub turn [i acoperi[. ~ns\ de sine-n lumini[ sub munte

~ntr-o poian\ st\ podoaba semin]iei. Loc de mormânt patriarhal

Cu neamul strâns s\rb\toresc icoan\. Ramuri de busuioc sl\vit `n mâini.

Domni]ele firave sub

Coroane stinse sobor `n chor r\s\ritean

Sub flamura Carpa]ilor. P\duri de fag se-ntind [i

Stej\ri[ [i pân\ peste Istros se vede c\tre toamn\ când oamenii

Scad brusc sub Dumnezeu [i ]ara lor e-o patrie de oase. ~n templu arde

M\rturie `nscris\-n]elepciunea ta de om `n Duhul solomonic.

Dup\ Adam pronaosul coboar\; pân\ la Ioan p\mântul e pustiu

{i sângele s\ curg\ nu-nceteaz\. Pute istoria de idolism

Lege [i f\r\ lege aceea[i oarb\ team\ str\juie pe sub cerul

Nedeschis, cifru de tain\ poart\ creatura la sub]ioar\ f\r\

Grai, pecete-i pus\-n aer pe p\mânt [i `n afar\-i frig [i necuprins

St\m blânzi aici `nf\[ura]i eroic `n bunzi de capre-n pe[teri pe sub mun]i.

Nu cânt\ instrumentele, ci numai cel viu

A lui r\mâne bucuria peste gr\dini [i `n

Livezi de aur când clopotul

S-a potolit `ncepe omul harului s\ cânte. Sub bolta blând\ nu-i
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Sprijin decât vocea anahoretic\. Nu mo[tenire-i cântecul. Se

Duce sub p\mânt cu cel retras [i pruncul e organul nou ce trebuie

S-aud\ totul de la cap\t. P\trunde vânt ceresc `n sacrele f\pturi

{i-ncep armonicele straturi s\ gr\iasc\. Fiece om e-ntâiul [i

Ultimul. Athosul se-nmul]e[te f\r\ trup. S\mân]a lui se-ngroap\ `n

Aripe ce nu se v\d decât trecând prin foc spre R\s\rituri. Fragil\-i

Umbra lumii l\sat\ pe p\mânt s\ prind\ gust de patrie. Locul mai

~ntâi `n grab\ trebuie g\sit nainte de-a intra `n nav\ s\ fie

Unde a[eza lumina neamului, f\pturile

La rând trup lâng\ trup, os lâng\

Os, nainte de-a p\[i v\zduhu-n nav\ [i

Hora murmur `n amurg s\ nu-[i fi tras din ]\rn\ leg\narea; pân\ `n

Pronaos ai apucat s-aduci `ntreaga ta str\bun\ semin]ie din ur-

-Letul vremii nainte de-a se rupe de p\mânt flac\r\ de aur. El a

Vorbit [i graiul ]i-a d\ruit via]\ [i apoi ctitoria ta. Piatra

Se-a[eaz\-n loc lâng\ cuvânt [i `mpreun\ apare bun\ cas\. Ia chip

{i stâlpul [i fiecare-i altfel precum s\lb\ticiunea din p\duri. Nu

Locuim acela[i strai ci slava fiec\ruia e alta [i nici nu

Regret\m când zilele doboar\ cu putere `nsemn pe drumuri, altul

Peste noi. Odat\ z\mislit, dup\ iure[ul când s\mân]a cearc\ din
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Labe agere t\râmul

Mai potrivit s\ `[i `mping\ somnul greu la

R\d\cini de ape pe zvâcnete ce [i-au g\sit r\s-

Puns, cre[te un altul. Nu-i al meu precum purt\m un jug din tinere]e, vul-

-Turul ne poart\ [i el trimes. C\ci [i `n acel smoc puhav de nimic `n

Smârcurile-acelea de duhoare, `n pic\tura acr\ de bur\ [i

De frig, `n cleiurile acelea ude cuvântul arde-ncruci[at, b\tut

Pe-acelea[i fulgere. Nu-i mâna mea chemat\ s\ r\stoarne ci-n]eleag\

{i mângâie coroan\ de pe rai. {i-odat\ r\s\rit\-n lume fire

{i dat `n floare soarele vl\star acela[i lucru e cu rodnicia.

Nu se urmeaz\ ci deodat\ `mpart din harul lor r\scolitor [i când

Se duc chemate brusc nu las\ urme neterminate ci totul e de

Mult, de la-nceput `nscris `n cel ce este [i

Doar a[ezarea-aici nu-i decât scut ca l\ncile s\

Prind\ gust de sânge. ~ns\

N-am avut graiul [i timp ci numai locul `n care ne `nsp\imânta s\

Coborâm f\r\ foc. Cenu[\ numai z\d\rnicia ]\rnii-n care

Nu poate rodi nimic. Steril\-i ]ara f\r\ oseminte [i Patrie-

I departe de a fi. Aur ceresc `n noi nu coborâse pe Aure

Apoi s\-l tragem sub p\mânt. Cu cal [i câine c\l\re]ul se mistuia `n

Fl\c\ri mortul dac. Nu aveam str\mo[i decât `n vijelie [i Duhul lor s-a
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Spulberat `n vânt. Toate erau `n grab\ [i nu durase vatra [i `n

Temei nu era timp c\ci focul ager mistuise totul. Cenu[ile

Cohorte cu viforele vremii pe sub u[i [i ce `i `n aier

Piere `n n\luc\. Singur

P\gânul rege `[i reteaz\ cre[tetul po-

-Var\, dar tu r\mâi `ntreg de al]ii tras pe limba

Sabiei ca s\ te-ntorci `n ]ar\ nev\t\mat [i neatins curat [i

Neam [i f\r\ nici-o urm\ de ur\. Domnul iubirii [i al milei nu ai

Chemat focul pe urme s\ pogoare ci vulturului sfânt te-ai fost promis

~n zborul s\u ceresc s\ se-nf\[oare cu sângele t\u pururi circumscris.

Numele-i una cu persoana [i are chip [i nu te po]i `mpotrivi

Poruncii lui. ~nalte nume `mbr\c\m cu to]i [i-adesea f\r\ [tire

Tragem cortul lor la un liman de tain\ [i li se las\ vreme s\ `[i

Asculte str\vechiul leg\mânt `n murmurele apelor ce ling botul 

Corabiei `mpotmolit\-n ]\rmul blând. Se aude-ncet povara cum

P\trunde `n ]es\tura

Sângelui [i-apoi cum se deschide gura ves-

-Titoare `nflorind cuvânt necunoscut din mare.

Departe sacru. Ai ctitorit `n ]\rna româneasc\ locul Constantin
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Urechi `n cosmos `n care s\ captezi zvonirea cerului nemaisp\[it.

Acela[i necuprins divin se `nfioar\ [i-n tihna ta ca-n trestia

Pl\pând\ a eremitului de pe Iordan. Din pe[terile catacombe

Dezvelit pe[tele Ihtis era l\sat pe ]ar\-n cer s\ `[i atrag\

M\rile reci de dedesubt `n voia lui pe veac aici s\ st\pâneasc\.

Bisericu]a dintr-o zi Hurezi [i Sâmb\ta [i Mogo[oaia. Mamul

Viforâta Polovraci Sinaiul Fundenii Doamnei Potlogi [i Brâncoveni

Satul natal ethernul Athos [i-n scaunul p\storului Bucur sfântul

Soldat Gheorghe Noul candel\ ]i-a aprins [i sfântul

Ioan [i Sfântul Saba, la

Râmnic, Ismail Galata. Pe Deal [i lui Antim [i

De un Lemn [i Bistri]a Mitropolia Sfântul Dumitru la Arge[, Doamna

Maria Surpatele [i Bolni]\ adaug\ clopotni]e [i schit

Poiana-i loc [i culmile rotate ce stau cu fa]a-ntoars\-n R\s\rit

Unde p\mântul cere odihnire pe limba clopotului s\ fie-m-

-Pins `n sus. Elibereaz\ dealul neputin]a v\ii [i `i roste[te

Firea-n Dumnezeu, [i-n sate cincizeci [i cinci ai a[ezat fereastr\

strâmt\   

Ochi prin care cerul s\-[i zvoneasc\ trecerea sfânt\ [i de zi cu zi prin

Nop]i. Deasupra-i Nebo-n R\s\rit [i fa]\-n fa]\ cu muntele-n pustie

Unde pietroaiele tânjesc s\ fie pâini. Lege [i mil\ dar spaim\ [i
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Credin]\ pisc `ndreptat cu fa]a spre apus, munte-

-Ntors etern spre R\s\ritul

Tain\. Doi vulturi sub coroan\ se smeresc pe

Dou\ aripi ce sorb t\rie dintr-un singur trup p\strând `n ghear\ crinul

Sabie `nmugurit `n floare. Dar dedesupt `n zbor u[or se na[te

Basarabic numai unul ce poart\-n plisc mireasm\ busuioc din lemnul

Sfânt aflat afar\ din cetate lâng\ colinele restaur\rii

Elena, maica d\ruit Mariei stem\ prin mâna ta de domn sub har

Preafericit Io Constandin os basarabic n\d\jduind `n Domnul cu

}\rn\ [i cu flac\r\ cu tot. La Sfântul Saba sub ocrotirea ta se

Citea din Imnele lui Pindar [i Grigorie de Nazianz [i-n Fapte

{i Evangheliile mereu [i cu r\bdare pân\ la sfâr[it. Astfel

{tiau rosti evlavios

Hrisoavele str\bune [i milostivi [i iu]i

S\ taie vad `n veac focului sfânt ce bântuia `n

Vreme `n alte semin]ii peste p\mânt. Zugravii locu-l `mbr\cau

Cu slav\ [i cânt\re]ii-n grai `ntemeiau v\zduh [i tu cet\]ii `i

Potriveai putere atât cât poate ca s\ poarte f\r\ s\ piar\-n jug.

Fereastra ctitoriei nu duce `n afar\ ci este ochi ceresc ce

Te-a g\sit [i-a spart `n casa ta o ran\ prin care s\ te [tii legat de

Rana cosmosului mare ce sânger\ pe lemn ne`ncetat. Veghe-i
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~n\untru, candel\ [i piatr\ icoanele de lemn pâlpâie pale

L\sând aure blânde ce se ating `n mers prin spa]iul de tain\. Mir-

Oase-a slav\ [i a mir [i-a ]ar\ c\utând `ncet `n grai brâncovenesc. Ochi

M\surat [i ager st\pânit de mil\

Rob evlaviei [i peste trup st\pân, cuget atins

De har picurat cu miron

Din candelele unsului amurg. Mân\-mbr\cat\-n duhul mângâierii

Deget prelung [i stins `nmiresmat pe piept atinge fruntea `n trei [i se

Pogoar\ spre umeri pa[nic precum un stol de miei. Trupul fragil nu-i 

urm\

De trufie [i `n pasul pa[nic [i ne[ov\ielnic p\truns de umbra

Crinului de pe covor. Coroana-i semnul sacru pe fruntea monahal\.

Aierul sol columb\ p\trunde `n piept [i `ntreab\ [i se `ntoarce-n

Lini[te vestind cu ramura-nverzit\ c\-i pe p\mânt via]\ [i este

Pace `n cer [i `ntre oameni pace [i leag\ norii curcubeul sfânt.

Cuvântu-i laud\ [i nu coboar\ de pe corola buzelor decât

Atins de vestea fluturelui sol ajuns aici de

S\rb\toare c\ raclele

Clepsidrei s-au smintit [i giulgiurile moarte

S-au cur\]at cu solzii [arpelui brusc izgonit din iarn\ când `ngerul `n
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Poart\ lovi din R\s\rit. Nume de rege de pe rai `nconjurat de

Pruncii t\i [i ]ar\ ca matca-n stup de faguri [i de roi. Rumoare rupt\,

Mir v\rsat `mpr\[tie ]\râna ta `n lumea mea [i-a noastr\ a celor

Ce tr\im aici `nconjura]i de soli [i ve[nicie. Adesea cei tre-

Cu]i sunt viitorul [i timpul de asemenea este dat s\ descifr\m strâmt\

Poteca ce sânger\-n putin]a neamului. Ceas nu-i oricând v\lul s\ fie 

smuls

Ochiul s\-[i spele r\nile prin mor]i. Cel dus e veghe cât\ vreme fiul

R\mâne Metanoia. Altfel acum e idol, ieri mort, na[tere destin.

(Din Imnele Bucuriei, 1973)
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SCHIT BRÂNCOVENESC

lui Paul Gherasim

~mprejmuit de roiuri [i fântâni

St\ schitul picurat `ntr-o poian\

Un glas de maic\ tremur\ `n turn

Când steaua-n cer love[te `n aram\

Icoanele sunt coapte pe iconostas

Faguri greoi [i galbeni se-nfioar\

Când `n genunchi c\lug\rii cârpesc

O brum\ lin\ de lumini spre sear\

Ferestrele `nguste abia de le strecor

Luminile ce vin mai de departe

{i firea lor e rupt\ de p\mânt

{i-ncep s\ lumineze dup\ moarte.

(Din Imnele Transilvaniei, 1976)
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IMNUL LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Nu-i Patrie acolo unde nu e schit

Pl\mânul de aducere aminte

~n care focul poate de[tepta

Lic\rul milei printre oseminte

Cenu[a-n râie se preface stol

Când ea `n fruntea jarului r\mâne

De nu e vultur oul mai `ntâi 

Coaja alege clo[tele de mâine

E simbolul `n sânge mai `ntâi

Aurele dureaz\ din f\clie

Cum `n fântân\ ochiul alb\strui

Las\ pe cer icoana s\ `nvie

Frângerea de sine `ntre noi

E f\ptura cea mai ziditoare

Gustu-i darul focului apoi

Ce preface graiul `n ardoare
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Nu cu sceptrul buzdugan greoi

Sunt smerite u[ile `nchise

Ci pe bra]e sângerând altoi

Fulger\ stigmatele promise

Codru-i `mp\rat sl\vit s-a spus

Cum a fost a[a o s\ r\mâie

Dar mormântul gol de la Hurezi

}ine ceru-n ]ar\ de c\lcâie

~n pronaos focul a uitat

Chipul Basarabilor de mângâiere

Candelele-nve[nicesc [i-acum

Ochii blânzi de-atâta priveghere

Vremea nu mai trece pe aici

To]i sunt du[i de-a pururea de fa]\

Pruncii cu garoafele la piept

Rupte-acum `n fapt de diminea]\

Pragu-i ros de aripi ce-au p\truns

{i nu pot de-acum s\ se `ntoarc\

{i a[teapt\ vânturile stol

S\ prefac\ gropni]a `n arc\
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Jubileze ochiul meu `n veci

De durere-atins [i bucurie

La Hurezi [i eu decapitat

}in pe umeri focul m\rturie

Ca ro]i la carul mare `nh\ma]i

Pe cer s-aprind aducere aminte

Cei patru prunci pe rând `ncorona]i

Jur `mprejurul soarelui p\rinte

Pe p\mânt r\mas-a fa]a lor

Efigii martiri `n vi]a milenar\

Cel mai prunc Matei a `ntrebat

Cum pot tat\ r\mânea `n ]ar\

De se poate tat\ s\ nu mor

S\ am partea-ntreag\ de pruncie

Fra]ii t\i mai mari au [i ajuns

Prin]i de foc `n alt\-mp\r\]ie

Ni se cere s\ ne lep\d\m

De credin]a sângelui din vine

Dar nu e hain\, pruncul meu,

S-o dezbraci `n voie pe coline
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Vezi tu steaua zorilor de zi

Cât de-aproape tremur\ `n unde

Dac\ vrei cu pumnii s-o cuprinzi

Apa trece steaua se ascunde

Ia din Marea Neagr\ `ntr-un vas

Pe p\mânt `n vreme de furtun\

Zbuciumul `ntr-`nsa-i f\r\ glas

Cum e ciung\ strunga f\r\ stân\

Fiul meu trup[orul t\u pl\pând

Este pâinea firii preacurat\

Rabd\ numai fulgerul cuvânt

S\-i ridice rana din covat\

Scump ai fost [i tu r\scump\rat

Ai n\dejdea lacrimilor sfinte

Plânge fiul meu neconsolat

Pân\ trecem pragul la p\rinte

O ml\di]\ v\d peste Carpa]i

Din izvorul lacrimilor tale

Cum de[teapt\ vulturii `nfrigura]i

{i-i preface-n stele osanale
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Pic\turile durerii se `ntorc

~n potir de aur [i rubine

Vi]a-ntreag\-n fiecare bob

Decanteaz\ focul ce-o sus]ine

{i când n-ai s\ po]i s\ mai `nduri

{i prigoana-i mai presus de tine

S\ cuno[ti iubitul meu copil

C-ai ajuns `n patrie cu bine.

Vin [i eu degrab\ fiii mei

{i vom fi de-a pururi `mpreun\

Ce une[te duhul pe p\mânt

Cerul numai unge [i-ncunun\

Ce e trup din trup poate s\ ia

Numai partea sa de sl\biciune

Corpul os\mânt nepieritor

M\rturia focului r\mâne

Sângele de-asemeni suveran

Nici un jug nu poate s\-l cuprind\

Numai vi]a e m\sura lui

{i priveghiul candelei la grind\
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De `ndat\ `ntors din sanctuar

Din aceast\ matc\ purpurie

Se preface [arpe de hotar

Spânzurat pe ]ar\ m\rturie

Noi sobor `l vom `ntâmpina

Trunchiul cu ml\di]ele-mpreun\

Când stejarul pleac\ din p\duri

Locu-i bun de staur [i fântân\

}ara Româneasc\ a r\mas

Cu aceast\ blând\ mo[tenire

A credin]ei pure f\r\ glas

Mai presus de moarte `n iubire

Din urzeala ei ne-am ridicat

Straiele-n r\zboaiele de lupt\

Pruncii-n leag\ne lumina lor

Cu cuvântu-n lapte o fr\mânt\

Sece carnea mea de pe p\mânt

Putrezeasc\ sufletul `n mine

De voi ru[ina credin]a ta

Brâncovene frate Constantine
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Pruncii t\i r\mas-au fiii mei

La Hurezi cu o garoaf\-n mân\

Tot `mping mormântul de pe ei

Pân\ dau de fluturi de ]\rân\

Pân\ amiroase `ndelung

}ara sfânt\ a f\g\duin]\

{i pe cer se-aud imacula]i

Corul crinilor de biruin]\

Maria so]ia ta de-acum

{apte fete cre[te-n v\duvie

Cea mai mic\-i cât un trandafir

Cea mai mare cât o p\p\die

Coroni]ele de aur de pe cap

S-au topit cu ceara `n ve[minte

{i obrazul lor l-a-mbrobodit

Pustiimea lacrimilor sfinte

Când se ia p\storul dintre oi

{i-i uitat\ `n staur o sp\rtur\

Nu r\mâne zorilor de-apoi
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Decât strunga rupt\-n b\t\tur\

Straiul castit\]ii monahal

L-a-mbr\cat Maria credincioas\

Cum se-nchide soarele-n amurg

~n cristalul sacru de pe mas\

La Surpatele `n ctitoria ei

Dup-amar de umilin]i prigoane

Fetele le-a-ncredin]at cântând

S\ le creasc\ focul din icoane

~n v\paia plânsului priveghi

S-a n\scut o nou\ semin]ie

Din palatul devenit fanar

}ara s-a mutat `n sih\strie

Trestioara trupului pl\pând

A domni]elor voievodale

S-a p\truns de cerul altui vânt

Mai r\nit `n umbletele sale

Dup\ jertf\ cere-se priveghi

Ca s-ajung\ dincolo de stele
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A[chia stejarului atins

Cu securea sor]ilor din ele

Dup\ Brâncoveanu n-a mai fost

Sceptrul ridicat la-ncoronare

Nici o frunte nu s-a mai smerit

S-o deprind\ ]ara cu r\bdare

Mantiile purpurii `nsemn

Din Bizan] pe Basarabi sfin]ite

Mohor\sc pocl\zile de lemn

Pref\cute-n iesle pentru vite

Peste gura zidului potir

N\v\lesc urzicile b\trâne

{i de-a dreptu-n naos la Hurezi

A p\truns urâta spurc\ciune

Boii-n juguri viermuie-n grumaz

De atâta sil\ biciuire

{i tot car\ sângele din prunci

{i aduc c\pu[i pe cimitire

Str\inia pân\ peste cap

Cu hangerul robote `n toate
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Cancerul pustiei s-a `ntins 

{i dezgroap\ fluturii-n cetate

Mai r\mas-a cerul peste noi

Prim\vara care o s\ vin\

Spicele ce spânzur\ altoi

De miri[tea f\r\ r\d\cin\

Vulturul preumbl\ prin p\duri

Zvonul r\s\ritului departe

Brâncoveanu a sc\pat de v\mi

Cu copiii dincolo de moarte

Trupul s\u la Sfântu Gheorghe Nou

Doarme sub o candel\ de lini[tire

Eu roaba Maria-a lui Dumnezeu

Pun lumina asta pomenire

Cu n\dejdea c\ [i eu voi fi

Lâng\ domnul meu de oseminte

~n icoana ]\rnii a[teptând

~nfierea vântului fierbinte

Nu-i Patrie acolo unde nu e schit

F\r\ p\rin]i r\mânem f\r\ vatr\
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F\r\ c\ma[a focului pe noi

Lucreaz\ numai carnea idolatr\

Se usuc\ ceterile `n cuvânt

Zugravii ve[tejesc lâng\ lumin\

Nu mai ai obrazul nim\nui

S\-nro[easc\ vi]a pe colin\

Urâciunea ]ese `n r\zboi

Nu mai cheam\ crinul suferin]\

{i mi[cat pe drum de s\rb\tori

S\ sfin]easc\ ]ara-n cuviin]\

F\r\ Patrie suntem f\r\ p\rin]i

F\r\ priveghi nu poate fi lucrare

A[a cum [arpele `n nevoin]i

E jertf\-ntâi [i-n urm\ `n\l]are

(Din Imnele Moldovei, 1980)
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BRÂNCOVEANU ESTE-N BUCURE{TI

Brâncoveanu este-n Bucure[ti

A sosit cu fiii s\i de mân\

Din Fanar Maria maica lor

I-a luat acum o s\pt\mân\

{i pruncu]ii pentru c\-s micu]i

{i mereu e marea `n furtun\

Maica lor din brad de la Hurezi

Le-a-ncropit un leag\n `mpreun\

Iar pentru b\trânul ostenit

De atâta vreme-n pribegie

Ca s\-i treac\ noaptea mai u[or

L-a `ntins pe-o salcie pustie

Au ajuns `n postul de Cr\ciun

{i cântau coco[ii-ntâia oar\
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{i s\ nu-i trezeasc\ pe pruncu]i

I-a l\sat pe lai]a dinafar\

{i `n grab\-n ctitoria lor

Chiar acum `n zori de diminea]\

Pân\ se de[teapt\ somnul lor

I-a-nvelit cu marmor\ pe fa]\

Sf. Ioanichie

4 Nov 78

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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BRÂNCOVEANU

Pe stâlpi [i balustrade [i-n altar

{i-n str\ni `mpins\ iarba tremurând\

Erau prea multe holde-n b\r\gan

Fo[netul lor [i-n cer s\ nu p\trund\

{i-n loc de-acant bujorul p\mântean

{i busuioc [i spini [i viorele

{i pe grumazul turmelor de oi

Din lacrimile clopotelor mele

{tiule]i de cucuruz abia sosi]i

O[tiri livide-n pâlcuri la r\scruce

Pe m\n\stiri `n brâul brâncovean

I-au `mpletit pietrarii `n ciubuce

{i tot de Brâncoveanu s-a legat

Catapeteasma asta pân\-n slav\
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Un deal `ntreg de cap e sfârtecat

Cu vii cu tot s\ spânzure-ntr-o nav\

{i ca s\ po]i p\trunde la isvor

Sunt trei sp\rturi `n coastele de vi]\

{i mai departe urc\ vâlv\t\i

Pân\ la cer ml\di]\ din ml\di]\

{i din ferestre tot el a `ntors

Lumina s\ r\mân\ pe coline

L\untric s\ te po]i cutremura

Cât de de[erte-s cerurile-n tine

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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BRÂNCOVEANU

Cum }ara Româneasc\-i pe p\mânt

Nu-i alta `ntre lumile cre[tine

A[a spun cronicarii din str\ini

Când povestesc de tine, Constantine

Ca rodia `ntocmai s-a-nmul]it

{i sanctuar e fiecare cas\

{i pruncii ca [i spicele de grâu

Stau cuvio[i cunun\ dup\ mas\

{i amiroase-a busuioc [i-a mir

{i `n fere[ti a ment\ [i mu[cate

{i fetele pe dealuri `n Carpa]i

Sunt `n lumin\ `nc\ `nghiocate
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{i-]i este mil\ s\ te-atingi [i-n vis

De-atâta nep\mânt [i cur\]ie

Iar s\-[i ascund\-atâta paradis

Au pus pridvor la vi]ele de vie

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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HUREZI

La Hurezi mormântul este gol

Brâncoveanu n-apuc\ s\-[i lase

Nici m\car un prunc dintre ai s\i

~nvelit `n imne cuvioase

To]i s-au dus degrab\ dintre noi

{i-a r\mas de[art\ ast\ groap\

{i când vestea-n ]ar\ li s-a-ntors

N-au mai fost morminte s-o `ncap\

{i-a cuprins Carpa]ii om din om

{i la ceruri dintr-o tres\rire

Cine poate umple cu p\mânt

Golu-acesta plin de nemurire

1 Nov 78

Sf. Cosma [i Damian

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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BRÂNCOVEANU

Pierdut-am totul, ]ar\ [i copii

Mi s-a luat coroan\ [i so]ie

{i-acum pe cai cu suli]e [i c\ngi

La suflet dau n\val\ vijelie

Ca [i cum sl\vitul sanctuar

Ar fi o ultim\ `ncercuire

{i cum plesnir\ grinzile de var

Vor profana [i ast\ poticnire

Dar `n Vlaherne clopotele trag

La praznicul sfâr[itului de var\

{i `n Carpa]i p\storii se `ntorc

Cu turmele din munte peste ]ar\

{i se tot duc din stâni [i nu mai vin

{i r\mân vântoasele `n strung\
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Pân\ când de Sfântul Constantin

Urc\ iar mioara cea n\tâng\

Descul] `ntr-o c\ma[\ dintr-un fir

Cu pruncii t\i pe uli]i bizantine

Cu capu-n bra]e str\mutat la cer

Te v\d `n veci p\rinte Constantine

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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HUREZI

Nu dup\ r\zboaie-a ctitorit

Brâncoveanu turlele spre slav\

Nu de sânge bra]ul s-a sp\lat

Ca s\-ncing\ brâul peste nav\

Ci din tihna bucuriei lui

Din credin]a sa dup\ dreptate

A[ez\ Hurezii pe un râu

Ca o moar\ la eternitate

Nici-o An\-n temelia lor

Nici-o grab\ [i nici-o mânie

Mâini de prunci [i suflete de sfin]i

Au lucrat aceast\ podobie
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De aceea locul este larg

F\r\ por]i [i zid de ocrotire

C\ci priveghiul miezului de nop]i

}ine-n ]ar\ tainica o[tire

3 Nov 78

Sf. Iosif

Din Imnele }\rii Române[ti, 1981
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MARIA BRÂNCOVEANU

Se poate oare `ndura mai mult

S\-]i p\strezi f\ptura-ntru via]\?

Prunci [i b\rbat decapita]i la rând

{i muma soa]\ firav\ de fa]\

Nici m\car nu a `nnebunit

Sta-n mul]ime singur\-n t\cere

Pân\ masacrul fost-a s\vâr[it

{i se cr\p\-n Carpa]i de `nviere

Iscoad\-apoi lupoaica deveni

Trupurile s\ le mai apuce

S\-i poat\ pruncii-n lacrimi `nveli

S\-i târasc\-n ]ar\ de pe cruce

Lacrimi cât au fost decapita]i

N-a v\rsat un lic\r dintre ele
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S\-i ajung\ pân\ la Carpa]i

S\ le ]in\ de lumân\rele

Iar c\ drumul este foarte lung

C\ pe lacrimi trebuie s\-i poarte

Câte-avea [tia c\ nu-i ajung

Dac\ nu le plânge f\r\ moarte

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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BRÂNCOVENI

~ntr-o râp\ joas\ sub p\mânt

Unde satul n-a fost chip s\ vin\

Spre r\s\rit unde e locul sfânt

{i ]\râna e mai mult lumin\

Vânturile-abia de mai ajung

Borasul de peste b\r\gane

Brâncoveanu-a picurat `n crâng

Un altar la câteva icoane

{i-a v\rsat din bra]ul jertfitor

O prisac\-a pus `ntr-o gr\din\

Un monah cât fi-va postitor

De ceaslov [i pravili s\ se ]in\

Dorm aici la margin\ de râu

Mama ta [i tat\l, Constantine
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{i ca plumbu-s boabele de grâu

De când ]ara plânge dup\ tine

De când pruncii t\i n-au mai venit

La p\rin]i [i mo[i s\ se `nchine

De când mama lor a-nc\run]it

~n exilul stingerii de sine

Turnul Brâncovenilor stingher

A-nceput ca gorunii s\ creasc\

S\ str\mute clopotele-n cer

Toat\ jertfa noastr\ româneasc\

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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BRÂNCOVEANU

S\ m\ ier]i c\ iar\[i te-am chemat

~n chilia vorbei, Constantine

~n amurg Carpa]ii când se-aprind

Mi-este dor pe Arge[ dup\ tine

Dimpreun\ cu pruncu]ii t\i

Nu-s pe lume umbre mai frumoase

Cerul [i p\mântul nu-s de-ajuns

S\-i ridice-n imne cuvioase

Prin]i martiri dintre ]\rani valahi

Cum s-au dus pe z\rile de var\

{iroind Carpa]ii-n urma lor

Bocet lin pe fluiere de cear\

Holdele erau culese cl\i

Mirosea a toamn\-n b\r\gane
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{i-n altarul pâinilor prinos

Pogorau [tergare pe icoane

Anul nou liturgic `ncepea

Cu melozii imnelor divine

{i `n vii la focuri vine]ii

Picurau columbe pe coline

Cât e ]ara pân\-n t\t\rimi

Oameni blânzi pe dealuri [i muncele

Schituri sate turme [i p\stori

{i pris\ci de aur printre ele

{i din când `n când câte un turn

Vremuit de clopotele sfinte

{i-n chilii pe lacrime fâ[ii

Zugr\vesc aducerile-aminte

3 Nov 78

Sf. Iosif

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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BRÂNCOVEANU

Din vinerea cea mare [ase luni 

Au plâns sobor Carpa]ii dup\ tine

De când te-au tras cu patru pruncii t\i

Pe crucea ]\rii Sfinte Constantine

Din scaunul de voievod smerit

~mpins descul] `n strai de pribegie

Cu pruncii r\stigni]i `n fa]a ta

Te-ai str\mutat de viu `n ve[nicie

Când barda s-a atins de gâtul t\u

Ca s\ reteze de pe el Carpa]ii

N-a-ntrez\rit pe sânge rostogol

C\-ntemeiaz\-un neam `n constela]ii
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Soa]a Maria oasele g\lbui

Le-a-ntors `n ]ar\ noaptea f\r\ [tire

{i-n ctitoria Sfântului Gheorghe Nou

S-au pus pe lucru `ntru nemurire

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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BRÂNCOVEANU

Pierdut-am totul [i ]ar\ [i copii

Mi s-a luat coroan\ [i so]ie

{i-acum pe cai cu suli]e [i c\ngi

Vreau sufletul s\-l duc\ `n robie

Ca [i cum sl\vitul sanctuar

Ar fi o ultim\ `ncercuire

{i cum plesnir\ grinzile de var

Vor profana [i ast\ poticnire

{i `n Vlaherne clopotele trag

La praznicul sfâr[itului de var\

{i `n Carpa]i p\storii se `ntorc

Cu turmele din munte peste ]ar\

{i se duc din stâni [i nu mai vin

{i r\mân vântoasele `n strung\
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Pân\ când de Sfântul Constantin

Urc\ iar mioara cea n\tâng\

Descul] `ntr-o c\ma[\ dintr-un fir

Cu pruncii t\i pe uli]i bizantine

Cu capu-n bra]e str\mutat la cer

Te v\d `n veci p\rinte Constantine

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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TROI}| BRÂNCOVENEASC|

~n Bucure[ti la poalele Mitropoliei

Tat\l lui Brâncoveanu a fost asasinat

Crucea de piatr\ pe fostul deal al viei

{i-acum p\streaz\ locul neuitat

Unde se `ntâmpla o nedreptate

V\rs\ri de sânge, alte silnicii

Era-mpletit\ crucea `n cetate

Ca s\ absoarb\ vina dintre vii

S\ cur\]easc\ locul, s\-l `ntoarc\

Iar\[i folosului izb\vitor

Din adâncul ]\rnilor s\ toarc\

Tot ce striga la ceruri rug\tor

Cât\ este }ara Româneasc\

Multe troi]ele se fr\mânt
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Nu sunt puse ca s\ osândeasc\

Ci s-arate locul c\ e sfânt

C\ suferin]ele de alt\dat\

O alt\ suferin]\ le-a `nfrânt

{i ]\râna ]\rii e curat\

S\ rodeasc\ cel\lalt p\mânt

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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SINAXAR BRÂNCOVENESC

De s\rb\tori la mesele `ntinse

Brâncoveanu cu copiii lui

Ascultau cu candelele-aprinse

~ntâmpl\ri de c\p\tâi

Un monah citea din sinaxare

Zi de zi cuvânt duhovnicesc

R\spândit de mân\ [i-n tipare

Pe `ntreg p\mântul românesc:

Ce-i mai de pre] `n ochii celui ve[nic 

Un `ngere c\zut se `ntreba?

De pe p\mânt la ceruri `ntr-un sfe[nic

Prinos s-aduc\ pentru a-l ierta

{i multe vremi umblat-a prin pustie

Prin ]\ri [i neamuri f\r\ de folos
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P\mântul era plin de silnicie

{i-arar d\deai de-un chip cuviincios

{i cugeta mâhnit pe malul m\rii

Când `n val o perl\-ntrez\ri

O scoic\-a umilin]ei [i r\bd\rii

Atâta frumuse]e z\misli

Degrab\-n pumnul `ntrarip\rii sale

O smulse din adânc ner\bd\tor

{i str\b\tând prin v\mi de osanale

B\tu `n sl\vi cu darul rug\tor

Credea c\-i singura neprih\nire

~n care cerul poate odihni

{i-l fericea curânda izb\vire

Darul vrednic i s-o socoti

Atâta doar c\ mai presus de fire

Mai e ceva de tain\ pe p\mânt

S\ cearn\ lumile mai cu deosebire

De vrea s\ dobândeasc\-un crez\mânt
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{i s-a `ntors f\ptura `ntraripat\

Pe-acelea[i v\i ce le [tia pustii

{i nu vedea `n lumea `ntunecat\

Decât un spor de alte silnicii

{i s-au scurs `ntunecate vremuri

{i el pribeag din loc `n loc

Scârbe l-au cuprins de te cutremuri

V\zând `n toate atâta nenoroc

Dar `ntr-o zi când totul era-n floare

~n mun]i necunoscu]i se r\t\ci

{i-ntr-un torent ce se gr\bea spre mare

Doi copila[i jucându-se z\ri

~n ramuri p\s\ri `[i aduceau prinoase

~nv\luite `n ce aveau mai sfânt

{i pribegeau `n aer amiroase

Ajunse-aici de pe un alt p\mânt

Dar unul dintre prunci a fost cuprins de ape

{i-n valurile mor]ii se zb\tea
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{i cel\lalt mai mic pruncu]ul de aproape

S\-l mântuie pe urme-i cobora

{i s-a-ntâmplat ca tocmai el s\ moar\

Pe când pe cel\lalt `l izb\vi

{i-n `ngerul c\zut `ntâia oar\

Iubirea f\r\ moarte `ncol]i

{i n\v\li ca s\ cuprind\-n bra]e

Comoara-n ochii lui cea mai presus

Inima pruncu]ului m\rea]\

~nc\ frem\tândul crin r\pus

Zbura spre cer str\puns de bucurie

Cu altarul pruncului `n pumni

{i sim]ea cum lacrimile-nvie

Stelele `n urma lor columni

{i-aproape-i p\rea r\u s\ se despart\

De inima-i ce devenise-a lui

{i când lovi cu aripile-n poart\ 

Era de mult deschis\ pruncului
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Dar glasul sl\vilor nestr\b\tute

Primind ofranda `i rostir\ drept

Mai sunt comori de tine ne[tiute

~ntoarce-te [i eu am s\ a[tept

Mai t\inuie p\mântul o comoar\

Ce lumineaz\ cerurile mult

Cine-o g\se[te nu e dat s\ moar\

A[a-ndemnar\ vocile tumult

{i s-a `ntors f\ptura-naripat\

{i de-un somn de veacuri s-a cuprins

{i când porunca o sim]i uitat\

De râvna ascult\rii s-a aprins

{i str\b\tu popoare [i morminte

R\ul se-nte]ise pe p\mânt

Frate-[i vindea pe sor\, [i p\rinte

Intra cu necuratu-n leg\mânt

{i multe alte scârn\vii barbare

~mpu]inau norod lâng\ norod
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Se-ncuibau paianjenii `n soare

{i [oarecii `n cel din urm\ rod

Cât r\t\cit-a f\r\ s\ mai [tie

~n `ntristarea cea mai f\r\ grai

~ntr-o noapte când veghea-n pustie

Aproape de ruinele din rai

Sub bolta rece [i scânteietoare

Când cerul se v\rsa spre r\s\rit

Z\ri-n de[ert o umbr\ mi[c\toare

De-o barb\ vâlv\taie biciuit

{i la lumina lunii tremurânde

Când Orionu-n slav\ se `nte]i

Din pe[terile ochilor afunde

Izvorul lacrimilor izbucni

Plâns de c\in]\ [i de fericire

Gr\un]e mari de foc `n rostogol

Mânca pustia `ntru `nflorire

Din Adamul r\stignit [i gol
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Acesta e izvorul f\r\ moarte

Cel mai de pre] `n cer [i pe p\mânt

Numai s\-ndure inima s\-l poarte

M\car `n vis la Cel ce Sunt

{i-a `ndr\znit aripa s\ [i-o-nmoaie

~n acest râu de foc izb\vitor

{i s-a aprins columba vâlv\taie

{i-n loc de `nger lic\ri izvor

~n apele dintâi se oglindir\

~ntâiul om, dumnezeiesc la chip

Apoi pustiile se-nl\n]uir\

{i-i `nghi]ir\ urmele-n nisip

Dar lacrimile `nte]ite-n gean\

~nger c\tre ceruri le r\pi

{i p\mântul deveni icoan\

~nger [i om s\-l poat\ locui.

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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BRÂNCOVEANU LA SÂMB|TA

C-un pruncu] `n spate `ntr-o iarn\ grea

{i cu ceilal]i mai mici de mân\

Cu-mbrobodit\-n negru soa]a mea

Venit-am la duhovnica fântân\

Brâncoveanu a jertfit aici

Când Ardealul era scuipat `n gur\

{coal\ de zugravi [i gr\m\tici

S\-ntre]in\ auru-n scriptur\

~n strai]\ cu o prescur\-n [tergar

{i busuiocul sfânt pentru icoan\

Astfel p\[it-am noi `n ianuarie

~n aceast\ vatr\ brâncovean\

~n pridvorul nins de lumân\ri

Ce se mistuiau `n fapt de sear\
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Am str\puns vecernia-n cânt\ri

Când lumina lin\ intonar\

Mai ales `n fiece amurg

Transparen]\-i muntele, membran\

S\ se-aud\ pân’ la Câmpulung

Clopotul din ]ar\ transilvan\

Dincolo [i dincoace-n Carpa]i

E aceea[i alb\ m\n\stire

Mai ales de veghe suntem fra]i

Ortodoc[i de latineasc\ fire

Câte râuri mun]ii `i str\bat

Tot atâtea schituri picurate

S\ se [tie fiecare sat

Mai aproape, de eternitate

Unde-s mai domoale trec\tori

{i isvoarele-n rostogolire

Basarabii d\ruir\ mori

{i la ceruri câte-o m\n\stire
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Astfel ocupat-am pe p\mânt

Locurile cele mai senine

Nu e deal s\ nu ne fie sfânt

S\ n-aduc\-a stingere de sine

N-avem multe semne `n Carpa]i

Cele mai lume[ti se ruinar\

Dar r\mas-a dragostea de fra]i

Sub aceea[i cruce milenar\

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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PRIDVORUL BRÂNCOVENESC

M\n\stirilor de mai nainte

Brâncoveanu le-a-ncropit pridvor

Erau prea multe-n ]ar\ oseminte

S\ nu strâng\ din mireasma lor

S\ nu trag\-n racle-ndur\toare

Ce se adeverise c\-i mai sfânt

La icoane-n blândele pridvoare

Ca-ntr-un fel de cel\lalt p\mânt

Astfel `n]eles-a s\ se-ntind\

Neamul meu un pas `nspre apus 

Candela cât poate s\ cuprind\

F\r\ din altar s\ se fi dus
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Pe cât `nafar\ se-mpu]in\

Pe atât l\untric am crescut

Lumina devenit-a lin\

~n prea strâmta candel\ de lut

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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OP}IUNEA LUI BRÂNCOVEANU

Un stejar dac\ e retezat

Nu mai prinde grabnic r\d\cin\

Din credin]\-un om decapitat

Las\-n urm\-o ]ar\ de lumin\

Brâncoveanu-abia a `nceput

Cu adev\rat s\ vie]uiasc\

Dup\ ce-n strâmtoarea \stui lut

N\v\lit-a focul s\-l cunoasc\

Era om [i el cum suntem to]i

P\tima[i [i `nclina]i spre rele

{i de-om fi g\si]i numai ca ho]i

~nc\-i locul nostru printre stele

Una e s\ mori nea[teptat

Otr\vit sau printr-o viclenie
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Sunt eroi `n fiecare sat

Din porunc\-mpin[i la ve[nicie

Unii sunt uci[i `n a[ternut

Al]ii-n cortul lor de priveghere

Dar s\ mori pentru c\ ai crezut

C\-n credin]\ este `nviere

S\ nu-]i fie team\ pe p\mânt

C\ nu va r\mâne nici o urm\

Chiar de tu [i tot ce ai mai sfânt

Sub securea gâdelui se curm\

Un pruncu] adus-a Abraham

Ca pe-un miel ofrand\ din credin]\

Brâncoveanu patru [i un neam

Spânzura]i pe mun]i de suferin]\

Ca [i Iov primit-am `napoi

Tot ce-am dat din bun\ `nvoire

{i Carpa]ii dac\-s plini de noi

E c-avem un ]ap de isp\[ire
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Dac\ suntem mai senini de-atunci

{i ne merge [i la greu mai bine

Dac\ ]ara s-a umplut de prunci

E P\storul bun care ne ]ine

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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BIBLIOTECA DE LA HUREZI

Pentru `ntregul Orient cre[tin

Din Carpa]i pân\ la Marea Moart\

}ara lui Brâncoveanu Constantin

Era sl\vit\ poart\

La Hurezi cele mai bune c\r]i

Din sfin]i p\rin]i [i dogm\ [i [tiin]\

{i starea lumii-nchipuit\ `n h\r]i 

Cum prop\[esc popoare prin credin]\

{i vite de pr\sil\ cum se cresc

{i se arunc\ poduri peste ape

{i cum albinele se v\muiesc

F\r\ ca-n fl\c\ri s\ se mai `ngroape

Biblioteca era la Hurezi

Intrai aici ca `n eternitate
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{i puteai ie[ind s\ vezi

Sofia sfânt\ `ntrupat\-n toate.

Canoane multe strâmte prejmuiau

Pe luminatul domn de omenie

La por]i cu caii nechezeau

S\ prefac\ `n grajd o-mp\r\]ie

{i c\l\ri intrat-au `n altar

Profanând odoare [i morminte

{i d\dur\ foc `n f\urar

La icoane [i scripture sfinte

Din biblioteca sfânt\ au mai r\mas

~n cenu[a `nc\ fumegând\

Cotoarele scripturilor f\r\ de glas

Barbarilor de-a pururea osând\

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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IMNUL LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Brâncoveanu nu s-a temut de moarte

{i de aceea e nemuritor

{i neamul meu tot cre[te mai departe

{i-n urm\ tot r\mâne jertfitor

Unsprezece prunci i s-au n\scut

Patru-s feciori [apte-s fecioare

Mul]i ca el p\mântul n-a v\zut

Mai ales `n zi de s\rb\toare

Când p\[eau convoi murmur\tor

La Hurezi `n strai de rug\ciune

Fumega p\mântu-n urma lor

Mirosind a smirn\ pe t\ciune

Bun\tatea domnului s-a-ntins

Din Ardeal pân\ la Marea Moart\
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{i-n ardoarea candelei aprins

Aurul luminii se de[art\

B\r\ganu-i cotropit de grâu

Dealurile de livezi [i poame

{i str\vezi `n balt\ [i p\râu

Clopo]eii mânjilor `n coame

{i muierile de sub b\rba]i

Nu se sting pân\ e dat s\ prind\

Frumuse]ea celorlal]i Carpa]i

~n pruncu]ul nop]ii de colind\

Pân\ ]ara iar\[i s-a umplut

De-amiros de prunci [i-aleg\nare

De la Jii [i pân\ peste Prut

Nu `ncap valahii-n sanctuare

Brâncoveanu `ncropi pridvor

{i zugravii grabnic `n afar\

Au `ntins altarul umbl\tor

S\ se poat\-mp\rt\[i o ]ar\
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Viile p\trund pân\-n p\duri

~n amurg când umbrele se-ngân\

S\ se-nmoaie cerbii `n c\lduri

C\nd bufnesc coroanele `n lun\

{i `n stânc\ unde nu e loc

~n pr\pastie [i surp\tur\

S\ se-abat\ cerul cu noroc

Murmur\ un pustnic din scriptur\

Cu un strop de schit `n jurul lui

{i sub munte cu o m\n\stire

S\ nu fac\ umbr\ nim\nui

N-are drept s\ ias\ din iubire

Dintr-un astfel de a[ez\mânt

Fost-ai smuls `n S\pt\mâna mare

S\ te lepezi de p\mântul sfânt

De Hurezi [i alte sanctuare

Unde domnii-apar mai râvnitori

Mai smeri]i [i slujitori din fire
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Relele-ndr\znesc `n jurul lor

S\ `i lase f\r\ mo[tenire

Dac\ frica ]i-ar fi fost st\pân

Ea g\sea o cale de sc\pare

De-acest neam te lep\dai b\trân

S\ te-arunce-apoi la remu[care

Dar acum `n paradis petreci

~n aceast\ ]ar\ româneasc\

{i cât fi-va neamul meu `n veci

Tot mai fi-va cine s\-l sfin]easc\

C\ci avem la ceruri un temei

Patru prunci cu tat\l lor de mân\

Pentru c\ moartea s-a temut de ei

Teama de moarte nu este român\

{i-avem drept [i-avem curaj deplin

S\ tr\im ca ei `n libertate

Iio Brâncoveanu Constantin

Efigie `n eternitate

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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EPITAF

Brâncoveanu doarme-n Bucure[ti

Cu pruncu]ii s\i lâng\ so]ie

Dou\ veacuri bune au trecut

{i ]\râna singur\ `i [tie

N-au l\sat pe piatra de mormânt

Nici o urm\ care s\-i trezeasc\

S\ nu-i strige nimeni din p\mânt

S\ nu-i strice furii [i v\deasc\

Numai candela deasupra lor

Sâmburul de sânge [i lumin\

E-nsemnat `n coast\ prin ulcior

Cu s\mân]a noastr\ Constantin\
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Candelele pururea la noi

Mai presus de vremuri spânzurate

C\ci `n loc de aur [i oloi 

Beau din jertf\ `n eternitate

(Din Imnele }\rii Române[ti, 1981)
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BRÂNCOVEANU

Brâncoveanu s-a consultat cu `n]elep]ii vremii

Asupra mor]ii cât mai precis

Cu trup cu tot de este `nviere

Sau numai duh te-ntorci `n paradis

El [tia cu fiecare os `n parte

Oricât ar fi `n trup de nimicit

C\ f\ptura-ntreag\-i f\r\ moarte

C\-nvierii-i cosmosul menit

Numai teama s\ nu te p\trund\

S\ nu te lepezi de Cuvânt

{i Lumina milei tremurând\

Fecunda-va cel\lalt p\mânt.

(Din Imnele Iubirii, 1984)
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IUBIREA LUI BRÂNCOVEANU

Las pe p\mânt cet\]i [i catedrale

Dar cerurile-n ce m\ vor primi

S\ nu vin la Tine cu mâinile goale

~ng\duie-mi cu pruncii-a m\ jertfi

Va curge sângele sfin]ind a mea lucrare

Va `nchega tot ce am sfin]it

Acoperi[ele de plumb ocrotitoare

Vor nimba un neam f\r\ sfâr[it

La Hurezi când pus-am temelie

Din pronaos am `nceput-o de la mormânt

Locul spre sl\vi s\-ajung\ ctitorie

~i mai lipsea o jertf\ pe p\mânt

(Din Imnele Iubirii, 1984)
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SCHIT BRÂNCOVENESC

~ntocmai svâcnet trebuie cuprins

{i z\vorât l\untric [i-nafar\

Nainte focul de-a se fi r\cit

S\ `i jupoi suflarea de pe nar\

Astfel `n mla[tini spânzur\ pe stânci

Capcanele acestea peste clip\

{i sânger\ prin strâmtele fere[ti

Cum s-a zb\tut lumina din arip\.

(Din Imnele Iubirii, 1984)
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BRÂNCOVEANU

Pomul vie]ii p\zit de fl\c\ri vâlv\toare

Nu po]i p\trunde de n-ai trecut prin scrum

Lega]i de ruguri zvârli]i de vii `n cuptoare

~[i taie `ntr-acolo pe sângele lor drum

Sfârteca]i de fiare la circuri [i ospe]e

Zdrobi]i ca grâu sub pietrele de mori

N-au fost pe lume `ndeajuns pie]e

S\ fie def\ima]i de hulitori

Cu patru prunci `n zori de s\rb\toare

Descul] p\[e[te Brâncoveanul Sfânt

Ascu]i[ul sabiei scânteietoare

Doboar\-n ]ar\ cel\lalt p\mânt.

(Din Imnele Putnei, 1985)
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ORATORIUL LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
{I AL FIILOR S|I

lui Gheorghe Dedicescu

De atâtea ori am petrecut Pa[tele `mpreun\ `n ]ar\

S\pt\mâna patimilor era de m\rturisire [i privegheri

~n Joia Mare dup\ liturghie sp\lam picioarele eu la slujile

Mele `ntr-o cop\ioar\ [i ne `mbr\]i[am unii pe al]ii `n

Sfinte t\ceri; c\ci ne preg\team pentru vinerea crucii

Cea mai grea zi de peste an

{i postul negru cum multora-i prilej de ispit\

S\ nu c\dem `n capcana lep\d\rii ne-mp\rt\[eam

Era vinerea mut\ ziua când limba lipit\ de

Cerul gurii ca `n exil o petreceam f\r\ un singur

Cuvânt [i vitele posteau [i câini la stâni [i fântâna

Ne`nceput\ murmura [i pruncii rup]i de la sân

Când r\s\reau stelele [i p\trundea `ntunericul
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Schiturile toate [i bazilicele ]\rii

{i fa]a de mas\ din cel din urm\ c\tun Erau de

Prohod z\brelite [i straiele de diacon [i la steagul

Patriei [i primele din cozile fetelor cernite

Când `ncepea tânguirea `ntregului cosmos

Noi eram numai, glasurile noastre domolite

Prim\var\ dulce Fiul meu pe cruce

Mamele Valahiei str\punse de jale

Cu lumân\rele `n mâini `nconjurând

Bisericu]e de lemn cât ni[te sicrie

Pe sate `n mun]i, cât s\-ncap\ o liturghie

O racl\ cu bruma de moa[te nestemate

Din Bizan] cump\rate pe aur scump

De la nohaiul ce le negu]\torea pe ascuns

Ioanii [i Paraschivele decapita]i `n sângele

Pruncilor no[tri cu sfin]enie au p\truns.

C\tre miezul nop]ii Prohodul era pe sfâr[ite

Toate ]intirimele p\mântului ca cerul-nstelat

De lumân\rele `nmugurite

Eram la Hurez `n ctitoria cea nou\ `ntr-o astfel de noapte

De priveghere pruncii mai mici `n stranele de
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Lemn adormir\ când `ncepur\ toaca `mprejur

Clopotele-n turn

S\ sparg\ t\cerea

Ce fericire `ntr-o astfel de s\pt\mân\ s\ fii

~nvrednicit de suferin]\, s\ fii cinstit cu

Sudoarea de sânge cu bra]ele sfârtecate pe lemn

Cât\ poate fi isp\[ire `n omeneasca durere

Jertfele de animale erau slabe abia dac\ puteau

S\ amâne [i invoce isp\[irea `nc\ necunoscut\

Apoi cele omene[ti mai `n t\rie dar numai pentru

Cel anume atins de vinov\]ie era cur\]at dar

Nu vindecat din p\cate [i moarte nu era

Cu putin]\ ie[ire. Pân\ Mielul `n carne [i oase

F\r\ prihan\ Agnus Dei se `nc\rc\ de moartea

{i datoriile noastre. Ars de viu din iubire

Str\puns `n bra]e [i coast\

Au devenit de prisos suferin]ele de atunci?

Orice suferin]\ de sine pentru al]ii este nelucr\toare

De nu-i o prelungire a Lui `nc\ `nsângerare,

~n ranele mele. De cium\ se pot `nc\ mun]ii

Cur\]a [i de lepr\ cuvioasele stele
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Astfel cugetam lâng\ propriul meu mormânt la Hurez

Cu pruncii mei `ntr-o noapte de Vinerea Mare

Acum sunt iat\ prins `n corabia asta copâr[eu

Spre Ierusalim purtat spre Sinai? Cu pruncii lega]i

Lunec printre ruinele Imperiului Sf. Constantin

Acolo-s Balcanii tracilor de la Târnovo

Ioni]\ [i Asan din semin]ia noastr\ Sci]ia Minor

A Sfântului Andrei. Episcopatul dintâi de la Tomis

Zotic Atal Kamasis [i Filip Alexandru [i Bretanium

De vom fi scoborâ]i sub Bosfor la Edicule

{i acesta-i `ntâiul semn c\ suntem pe drumul crucii

Porni]i, c\ suntem `n drumul celei dintâi valahe

Cruciade. Cu mormântul `n spate r\mas `n Carpa]i

C\tre golul sfântului mormânt. Preg\ti]i-v\ fiilor

S\ fim demni c\ci vom intra triumfal prin

Marele portal al Imperatorului roman

Constantin. {ti]i voi c\ ne tragem noi

Urma[ii lui suntem din oasele Romei

{i tu Constantine `ntâiul meu n\scut.

Podoaba b\trâne]elor mele [i tu {tefan
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~ncoronatul meu, tu demult por]i nume

De sfânt martir cel ce v\zut-a `ntâi

Pe domnul `n slav\ de-a dreapta P\rintelui

Ceresc. Tu Radu roditor vei fi ca rodia

Din Gr\dinile Ghetsemani; dar nu vreau

S\-l trezesc pe Mateia[ l\sa]i-l s\ doarm\

~n poala mea cât `i va place lui. Nu trezi]i iubirea

Cât vrea ea s\ nu se trezeasc\, pruncu]ul tatii,

Feciora[ul meu cel mai mic, prâslea nu-l

D\ tata pe el de-ar veni toat\ slava

Lumii acesteia cu stelele lor s\-l pe]easc\.

Corabia asta de Vinerea Mare n-am urcat-o

Noi oare de demult de când Carpa]ii fost-au

Atin[i de `ndurare [i din pe[teri ie[it-am

{i ne-am numit cre[tini. Suntem `n ea de la potop

~ncoace toate neamurile acestui p\mânt, nava corabie

Eclesia copâr[eul de lemn pe sate, `n drum spre

Patrie Eternitate

Trebuie s\ ne preg\tim de Pa[ti fiii mei,

~ntâiele noastre Pa[ti departe de cas\,

Departe de mirosul brazilor, de smirna din

C\delni]ele noastre str\bune. Ce bine c\ ne-au
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Luat din vreme la drum `n Vinerea Mare. Ce putea

Fi pentru noi mai de cinste decât când Crucea

Uria[\ de lemn pe umerele Lui s-a fost

~n\l]at s\ fim [i noi dezbr\ca]i de velin]i

Batjocori]i, doar firmanul negru, scuipatul

~n gur\ al tuiului asiat, `ntocmea `n ceasurile

Dup\ Scriptur\. Ce fericire s\ fim [i noi

Cuprin[i `n convoiul sacru `n ritmul

Cosmic unic `n uria[ul noian al harului

Ce se revars\. C\ nu am fost ocoli]i c\

Acum nu suntem noi `n convoi Mul]imea

Mut\ sau diaconal\ adic\ slujitoare ce r\spunde,

Suntem `nsu[i r\spunsul. Nu suntem acolo

Ghemotoace `n bezn\ purtând lumân\ri,

Suntem `ns\[i arderea, jertf\ de sine, suntem

Chema]i noi ast\zi [i mai `n fruntea

Roiului de albine.

Doar de demult am vroit s\ venim s\

Fim [i noi pofti]i mai aproape, s\ fim

Despov\ra]i de iernile de pe noi Extra Muros

Azvârli]i hulii cosmice afar\ din cetate

Unde gunoaiele lumii se strâng hoiturile
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Putrezite, unde vegheaz\ [acali [i vulturii

De stârv [i demonii [i alte neadormite

~n focul cel mare `n groaza f\r\

Afund `n adâncul {eolului de unde numai

Unul fost-a s\ spânzure pe veci, s\ nu

M\ cufund.

S\ nu v\ fie team\ c\ am pleca

Undeva atât de departe, s\ nu ne mai

Putem `ntoarce `napoi. Nu mai exist\ moarte

De dou\ milenii, nu se mai poate muri pentru

Ve[nicie ori unde ai fi dus, spânzurat, sugrumat.

E numai pentru o vreme pentru o clip\

De bucurie. De altfel c\m\[ii albe

Descul] vede]i `ncep pe umerile,

Noastre s\ fluture imaculate

Vom fi sco[i la fiare curând s\ ne

Mestece fiii mei pe s\turate. S\ ne

Zdrobeasc\ `n petroaiele m\selelor,

De moar\ leii asiei h\mesi]i, s\

Devenim pâine bun\ orfanilor [i v\duvelor

Din ]ar\ din Valahia noastr\ `n care ne-om

~ntoarce fiii mei chiar mâine pe frângerea
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F\r\miturilor de pâine.

O fiii mei cât mi-ar fi pl\cut

S\ nu vorbesc acest ceas aceast\ cale

Sfânt\ s\ n-o desferec `n grai deslu[it

C\ci este taina de nunt\. Doar nunta

Ne st\-n fa]\. {ti]i bine când clopotele

De la prohod `n urm\ se strâng, se stârne[te

Hora clinchetelor cere[ti a stelelor

Cerurilor de diminea]\,

{i bobotele steagului de nunt\

Desf\[urate `n vânt spânzur\ peste ape

La mireasa p\mânt

Acum e sigur fiii mei c\ suntem pe

Drumul cel bun c\tre cetatea Rusalimului,

{i-n trei zile vom ajunge negre[it

Nu se poate drum mai lung oricât am ocoli

Oricât am `ntârzia opri]i de furtun\

De cutremure de catastrofe nea[teptate

Din Vinerea Mare pornit `n trei zile

Trebuie s\ ajung la golul mormântului

~n cetate. De-am fi pornit sub alt\

Zodie `n alte b\trâne eone
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Poate `ntârziam `n piramide câteva

Milenii sau `n scripte

Printre lighioane sau `n porcii

Gadarei g\seam `n ro[coave,

Pe copitele cailor magilor alte

Ruginite potcoave, dar acum

Suntem precis pe un drum foarte drept

{i scurt [i pe c\i statornice de

Diamant nu numai trupul dus ci [i duhul de

Valurile acestea galopante

Unde-am ajuns suntem laolalt\ `mpreun\

Goliciunea pe[terii nu `n

Cavernele p\r\site r\sun\,

Bronzul `n limba clopotului

Str\mut\ cântarea `n el `n ceruri

Z\vorât\.

S\ ne preg\tim fiii mei de intrare

Nu de `ntoarcerea prin subp\mântenele Edicule

F\r\ putere jupui]i de vii decapita]i

Peste trei zile `nvierea.

Doar suntem `n Vinerea patimilor fiii mei

Smul[i `n vremea postului celui mare
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Tessaracoste megale

Iar cere[tilor este exclus s\ lucreze cu oarb\-

Ntâmplare. Am fost atin[i de mil\, e Mila

Peste noi cea de sfin]i cu lacrimi de

Sânge râvnit\ Evrica uria[ul dor

P\mântenilor comoara comorilor nepre]uit\

Fructul ei miraculos pe buzele noastre

Atins s\ le-npurpure

~mbuca]i fiii mei p\dure]i s\ dobândeasc\

Patria aure V\ vor primi coconii mei

La grinda lor `n veci de veci neadormite

Ca sfin]i `n mormintele altoite

S\ nu v\ teme]i de cei ce au `ng\duin]\

Trupurile voastre s\ vi le zdrobeasc\

Dar de suflet s\ se ating\ nu le st\-n putin]\.

~nv\]\turii noastre fiii mei i se d\ acum prilej de

Adeverire, s\ nu c\dem din iubire

S\ `ntrez\rim `n dragostea Lui singura fericire

E miezul nop]ii `n sfânta Sofia columba `nvie

Herubii de foc `i vede]i fiii mei pe [ase aripe

S-alunge frica `ncep s\ se-nfiripe

S\ fac\ loc `n inimile noastre de ]\rân\ grele



Imnele Sfin]ilor Martiri Brâncoveni

135

Iubirii de foc ce-nvârte sori [i stele.

~n sângele nostru s\ fie sp\late p\catele noastre

{i ale semin]iei ce-o purt\m `n m\dulare

{i ne poart\ `n mantia sa smerit\

Fiece jertf\ are putere isp\[itoare

Cu jertfa suprem\-mpletit\.

{arpele de aram\ vindec\ o pustie de vipere

Otr\vite. E prea frumos acest p\mânt cu oameni

De omenie. Ce sunt gata s\ se-ngroape de vii

La un semn pentru basaraba mo[ie

Ni se d\ prilej acum s\ se sfin]easc\ ostenelele lor

Milenare. Evlavia lor se vede c\ a aflat ascultare.

{i am fost noi se pare buni de victim\

}apii de isp\[ire ai nim\ruia

Cârlanii de junghiere-ncâlci]i cu coarnele-n h\]i[

Pe muntele Aleluia

Nu c\ suntem mai buni decât al]ii doar

Poate a-n]elege, s\ poat\ mila de mul]i

S\ se lege.

Poate pentru c\-i osând\ asupra noastr\

Dinspre lume f\r\ ie[ire,

S\ i se dea prilej acum de isp\[ire.
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Lan]urile f\r\delegilor uria[e

~ngreuie corabia s-o cufunde

Din ne[tiin]\ f\cute p\catele se prefac `n

Grozave osânde

Numele cel bun ce-l avur\m `n ochii

Unei lumi iat\-l devine hul\.

{i-i `ng\duit s\-[i verse to]i asupra noastr\

Mânia nes\tul\. Nelegiuirile tuturor f\ptuite

Pe-ascuns asupra noastr\ la vedere

Cu bubatul negru pe Iov [i n-avem nici un r\spuns

Pe buzele picurate de fiere

Ce n-au r\zbit [i `ndr\znit scârba sa.

Fiecare s\ [i-o v\deasc\ pe lemn s-o str\mute

Pe cât noi o purt\m se de[art\ din ei cu puroaiele

Ne[tiute

Când porne[te puhoiul gardurile se rup

{i z\gazurile [i n\moalele fertile

Cu labe greoaie `ns\mân]ând prin urechea acului

Furi[az\ c\mile

Nu uns mo[ul meu Neagoe nici m\car slug\

Nevrednic\ se socotea ci p\c\tosul cel mai din urm\

Ca basarabi fiii mei moartea noastr\.
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Rânduiala asta o adeveresc, nu o curm\.

Am l\sat s\ se `ncarce p\mântul de o rodnicie

Prea-statornic\ ce nu se mai trece

De s-ar pr\bu[i mun]ii peste noi la ceruri inima

Noastr\ vulture[te petrece.

Unde sunt doi sau trei laolalt\ s\ nu le fie

Vie]uirea stearp\, s\ nu cad\-n `nfrico[are sc\zut\

Moalele capului pe piatra adormit l-am l\sat uns

~n zori de la candela nev\zut\.

Vremea `mp\r]it\ pe ceasuri de cele [apte laude

~ntrerupt\ `n fiecare vatr\,

S\ putem smulge din vr\ji din st\pânirea duhurilor

Belzebute pe[terea limbilor idolatr\,

Mierea Logosului alaiul Mirelui zumzetele roiuri

Cartea de foc Scripturile Prooroce[ti revela]ia sfânt\

Acest bolid uria[, acest soare f\r\ apus `n

Graiul valahilor ciobani [i ]\rani `n toate

Bordeiele [i culele `n covecioarele mun]ilor

Cu pâinea pruncilor se fr\mânt\.

Eu am fost ispravnicul eu am `mp\r]it-o fiii mei

~n fiece c\tun `n cea mai stearp\ stânc\

Am azvârlit ancora pe[telui Ihtys
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C\ci Râvna casei tale [i pe noi de vii ne

M\nânc\.

Ne-a ajuns `n sfâr[it [i pe noi boala cea mai

Mistuitoare, f\r\ leac, sacra bolire

Putem pa[te `n am\nunt p\[unile Logosului

Spânzurate pe mun]ii isp\[ire.

Masa poate fi `ntins\ la fiece r\scruce

Sub stejarul cu umbra deas\

Când prin colbul drumului se strecor umbrele

Troi]ei `ns\mân]ând sterpiciunea cuvioas\

C-am z\rit leacul lemnul izb\vitor `n

Am\r\ciunea apelor puhabe m\tr\]ioase

S\ aib\ unde o[tirile `nn\moli norul l\custelor

Sc\pat din piramide prin case

C-am pus botni]\ vorbelor c\pestre de aur

Peste s\lb\ticia frun]ii

Ne-or prohodi din când `n când [i pe noi

Sub luceaf\r pe fluierile stânelor mun]ii

Acest copâr[eu racla lada de acum

Doldora cu zestrea cea mai sfânt\

Scoborât\ prin acoperi[ ca pe olog

~n cea mai s\rac\ `nc\pere de nunt\
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S\ nu mai fie prilej de bocete demonii gro[i

S\l\[ui]i `n prunci leghioane

S\ poat\ fi izgoni]i `n

Turma de râm\tori pustiind b\r\gane

Am adus Cartea, graiul de foc `n sângele

Limbii române. Vuiete de ocean s\-i zbuciume

M\lurile r\nilor din mâne

C-am `mplântat altoiul `n cea mai s\lbatic\

Surp\tur\, c\ n-am l\sat `n codri m\re]i

Nici un m\r p\dure] neatins de zguduitur\

C\ am vârât sub grinda caselor cea

Mai fragil\; moartea

S\ poat\ s\ri ]\nd\ri la rai când va

Fi cercetat\ de mil\.

Aceste brazde `n [es unse numai de rugina plugului

S\ legene `n coarne de boi holdele din icoane

Pân\ acum jertfa v\rsat\ numai p\mântul uscat s-o strâng\

N-avem troci de bronz de clopote `n turle `ntr-o dung\

Tiparul pur potirul `ntreag\ s-o str\pung\

Nainte malul de-a-l n\rui subteranele prohoti[uri

S-o limpezeasc\-n u[i s-o zvânte-n cânt\ri

De pe secetoase podi[uri
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S\ fie r\st\lm\cit\, tras\ `ntr-o alt\ vlag\

A dezbin\rilor demonizate din fire

~n jurul vulturelui [arpele inel z\d\rnicea ie[irea

Din ve[nica revenire

Acum firului de nisip, pietricelei din pra[tie

Din creierul mun]ilor rana din coroana uscat\

Pe c\p\]âna fiec\rui cuvânt vars\ palori de nestemat\

Din cine mai poate din zarea ochiului ei ucis s\ piard\

Ghe]arii ve[nici din inim\ au `nceput s\ ard\

~mbarca]i din nou osândi]i pe aceia[i vulcani

De noroaie. Au purtat [i ei voievodal pe

Frun]ile lor câteva cucui [i buboaie

Dar s-au atins vulturii cu pliscul

De vârfurile lor str\lucite

{i le-au pierit avântul ca râia de pe vite

Doar nu-i coaja de nuc\ din mituri [i art\

Corabie postit\

Dar e noaptea nop]ilor când crucea

Spânzur\ de agonie sfin]it\

Nu apele ne duc lunec\m pe papirusuri

Pe pielea jupuit\ de pe o semin]ie

Nu beh\it de turme petrecu-ne Liturghie
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Miezonoptica toaca de lemn s\ nu se aud\

La stâne cine `nfrânge

Când `ngerul se ia la

Trânt\ cu fiarele din sânge

Nu plec\m ca [i pielea de pe-o carne ucis\

Surprins de jertf\ ]apul pustia s-o dezlege

R\mas\ moart\ pe oasele betege

Ia-]i pruncul unicul pe care `l iube[ti [i mi-l ad\ mie

Pe muntele ce ]i-l voi ar\ta jertf\ vie.

Dar eu am patru nu se poate s\ mi-i ceri pe to]i

~ntr-o singur\ noapte deodat\

Se vede c\ nu-]i sunt eu deajuns ci semin]ia mea toat\

Asta s\-nsemne `n]eleg abia acum lep\dare de sine

Nu numai tu singur

Ci tot ce-]i apar]ine

Ocolul pustiu, cea din urm\ suflare stârpit\

Cu iarb\ cu tot cu câinele din [opron

{i fântâna otr\vit\

{i paiele din a[ternut date focului [i parii

De la [an]uri [i crucea de la poart\

{i [oarecii din susii [i mirosul de slan\

{i cel din urm\ hârb cu toart\
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{i numele bun smuls cu cle[tele din fiece

Ureche [i gur\ cuvioas\, {i cel de hul\ degrab\ zvârlit printre

Fir\miturile de sub mas\,

S\ piar\ pe veci ghiaurul ca f\tul smuls

Dinainte de vreme din f\t\toare

{i câte fete a avut s\ se mole[easc\ sub noi `n serai de

Fecioare

Numai a[a semiluna sta-va cu coarnele de berbec otr\vite

~nfipte `n soare

Dar ei, iart\-le nu [tiu ce fac, au luat

De-a binelea aminte c\ ]ara-n urma noastr\-i

Podit\ numai cu lacrimi [i oseminte

Pe care le po]i `mpr\[tia cu plugul

Sau s\ le-nghit\-n cenu[\ jugul

{i s\ semeni altele peste ruine cum sunt

Obiceiile peste milenii neschimbate

De robii din exil `njunghia]i, babiloanele `n\l]ate

Ne[tiin]a lor numai de-o voi l\sa cumva

De ura mea fecundat\, Nu ne vom mai putea `ntoarce

Acas\ vreodat\. Suli]ele geamiilor de

Ura lor otr\vite A[ ad\uga `n vârf diamant

S\-mi poat\ fi c\r\rile hârbuite
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D\-mi putere Doamne, o pic\tur\ pe aceste buze b\trâne [i str\ine

Amestec\-n sudoarea frun]ii mele r\coarea r\nilor tale depline

Când vor porni [uvoi s\ se reverse din potirul inimii strâmte

Izvorul milei Tale `n adânc s\-l fr\mânte,

S\ nu se amestece din orgoliu `n unde

Pe cât iubirea s-a s\l\[luit frica nu mai poate p\trunde

Nu m\ cru]a unde molia [i rugina-i `ng\duit s\ m\ atace

~]i cer gard `n jurul omidei pân\ fluturul se desface

Când la[i sp\rturi suli]a `n tihn\ s\ m\ loveasc\

Durerea mea `ntr-a Ta s\ asurzeasc\

S\ se aud\ ca-n teasc nu zdrobirea, curgerea lin\

A uleiului m\t\sos din zbârcit\ m\slin\

Cu fiii mei zvârlit `n tocitoarea asta nes\tul\

Las\-ne s\ fim stor[i de cea mai din urm\ pic\tur\ de hul\

S\ r\mân\ numai iubire uleiul de ran\

Pân\ ce mila Ta ne va deosebi de prihan\

Cum se aleg hoaspele de foc mistuite pe grâne

Când din pustie se-ntorc vântoasele pe ariile araune

{i plugurile-s spintecate [i boii din juguri cu securile

Junghia]i pe jertfelnice sfinte,

C\ci sicriul legii pribeag `ncepe s\ macine os\minte

{i nou\ de-acuma pâinea pustiei `ng\duit\
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De când `n saci de grâu-i-o cup\ t\inuit\

{i foametea nu se mai poate-ascunde

De fa]a Pânii Fiului niciunde.

II

Se aud privighetorile au `nceput pe balt\ la

Mogo[oaia p\s\rile s\ se `ntoarc\ la vechile cuiburi

Peste gârle se refac podurile s\ poarte carele [i pluguri

Se fierb ou\le `n zeam\ de coaj\ de arin se-ncondeiaz\

Cu vopsele din Levant Se v\ruiesc casele, se schimb\

Puful din perne [i paiele din s\rmanele paturi

Pruncii r\ma[i cu râie `n pielea goal\ seara la lamp\

Sunt stropi]i cu le[ie. }ara se cur\]\, iarna s-a dus

Vars\-amiros vi]a de vie

Se scot din pocl\zi catrin]ele de s\rb\tori

{i steagul de nunt\ Pân\ la Rusalii ceru-i deschis

Sora natur\ zi [i noapte cuvânt\. Se sfin]e[te

V\zduhul [i apele [i dau `n muguri crengile cele mai 

{terse [i pe morminte iarba se-ndeas\

{i mânjii-n zori clatin\ p\mântul din copite

Ies turmele din staure trase de zbieretele mieilor
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Ca de-o o[tire de `ngeri Azi acum oaia

Cu foarfeca este sfârtecat\-n urechi s\ sângeri

Se scot clopo]eii astupa]i [i un[i cu

Seu peste iarn\ s\ nu se-mpustie

Se spânzur\ de grumazul turmelor

Pân\ `nnoda-vor dealurile acestui p\mânt

~n hora stelelor liturghie.

Cu hârburi ies fetele-n zori `mbrobodite

~n mohorâte ve[minte

Cu t\mâia `nte]it\-n jar s\ de[tepte `ntre

Mor]i aducerile-aminte

Memoria viitorului c\ci `ntr-acolo curg

Scâncesc pruncii-n somn, url\

Praporii bobotind `n 

Podind pustia cu oasele de prooroci

{i cu fe[tile fumegând `n zdrobitele mâne

Memoria nu-i `n trecut `mplântat\

Par `n fl\c\ri `ncremenit lâng\ sângerarea- 

N sudori a vi]ei s-o zvânte

Ci n\vod printre stele pe nouri fulgere

Culegând tr\snetele-n clopote s\ le-mplânte

Memoria lumii de miliarde de ani nu spre
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Fostele ci spre cele ce venit-au [i vin

Maranatha spre fântâna plin\ de har

A mormântului gol se tot cufund\ spânzurat\

De lan]uri g\leata. Auritele pic\turi

Ce tot scap\ printre osemintele degetelor

Rug\toare Amestecând `n unde

Ardoarea de pe jarul de ieri frigând

Pe[tele `n zori la mal cu cere[tile

Fulguitoare

Cumpenele lumilor scâr]âitoare

B\trâne str\mut\

Suspinul apelor de jos `n agonia

R\nilor din mâne.

Aceea[i râp\ aceea[i pr\pastie de trecut

Acela[i h\u de sorbit Paienjeni[ul

Pun]ii de diamant pârtia harului

Se `ntinde s\ am curajul s\ m\ apuc

S\ ies pe valuri din trunchiul navei

Zbuciumat c\tre miezul de nop]i

Pe urmele focului ce se mistuie

Pe cât de iubire `n mâne se-aprinde.

Sunt liber s\ ies din chibot, omida din
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Hrisalid\ aripele m\ dor `n copâr[eul

Prea strâmt. Mana viermuie dup\ o zi `n pustia torid\

Acum trebuie s\ ies când mi se `ntinde

~nvârto[at\ funie prin urechea acului

M\rilor `nro[ite. ~ntre n\rile cailor

A]â]a]i de viesparele piramidelor

{i coaja ou\lor de vipere `n sângele

Mielului dezotr\vite.

Pustnicii Carpa]ilor nu dorm `n noaptea asta

~n cojoace cu ur[ii [i privighetoarea

La pând\ Prin voalul lacrimei

S\ poat\ `ntrez\ri nava cu noi

~ncotro se cufund\. Lâna

De aur `n botni]a vâslelor

De nu se `ncioat\ din labirintul

P\gân s\ nu mai putem ie[i niciodat\

C\]eii p\mântului schel\l\ie nu mai pot s\-[i alunge

~n [oarecii din burta corabiei s\ prind\ cheag

{i sânge. Doar sunt graiurile noastre de patruzeci de

Zile postite, s\ putem fi

Biruitori demonicelor ispite.

De-am fi fost rup]i la-nceput din m\tcile
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Neamului din r\d\cine. ~nainte de a fi dat

Prin altoi de originile divine. Greu ne-ar fi

Acum `n sufoc\ciunea acestor plângeri

Ce ne dau târcoale c\ci nu de la cazanele

Clocotind de c\rnuri fost-am `mpin[i

Ci de lâng\ blidele goale. Uitat e gustul

Junghieturii proaspete a vânatului `n capcane

{i de muiere nu m-am mai atins decât ca de

Sfinte icoane. Uns capul fa]\ vesel\

Ca de nunt\, s\ nu m\ [tie nimeni postind

S\ nu-mi pierd r\spl\tirea sfânt\.

Cu bure]i usca]i `n[irui]i `n podurile

Polovrace [i cu buruieni [i cu urzici am petrecut

{i eu cu slugile mele `n pace.

Acum cele patruzeci de zile aproape au trecut

De sfinte nevoin]e Trei au mai r\mas

Ultimile de umilin]e. O, de-a[ fi [i eu

~n vâltoarea lor sacr\ luat peste noapte

~ntru schinjuire A[ putea afla cât am crescut

Cât viitura apelor este de nalt\ `n [uvoaiele

Trecere-iubire.

~mb\trânit-am la suflet oare de asemenea cum
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Simt carnea asta de iasc\ uscat\

~nc\ pentru câteva s\rb\tori s\ pot fi `n sfe[nic

Arzând lumânare de cear\ brumat\

Voi fi luat, trebuie s-o [tiu bine, dinspre pâine

La cea dintâi ispitire Fl\mândul nes\tul pentru

Blidul de linte `[i vinde sufletul `n ne[tire

Hoitului `i cresc gheare de caracati]\

De suflet s\ se apuce S\-l trag\ jos cât mai

Poate fi junghiat de pe cruce

Dar o [tiu dumnezeiasca [tiin]\, nu m\ va

P\r\si n\d\jdui s\ strâng s\ `ngaim

M\car din buzele Istovite din aducerea-aminte

Tr\irea-i cu putin]\ Nu numai cu pâine ci masa-n pustie pot

~ntinde [i dou\ trei oseminte cuvinte

De nu voi avea vlag\ s\ le rostesc

De nu-mi va mai r\mâne, `n candela t\cerii putere

Peste orbirea ochilor izbe[te-m\ cu Frica de

Tine st\pâne.

Din hotarele scurmate de porci doar vor izbucni

Dintre ro[coave, c\in]a `n genunchele

T\b\cit de pl\ceri al acestei epave,

Din valul acesta dintâi de frig [i-ntunerice



Ioan Alexandru

150 

Câinele turbat de se va dep\rta de o azvârlitur\

Descrânceneaz\-m\ de groaz\ `nainte de a mi se pironi iar\[i

Limba din gur\

C\ci vine iat\-l [omoiogul al doilea

Vai urgia ~n umerele mele s\ le `ngroape

Aripele liliacului b\trâne,

~n moalele capului `n sanctuar s\ spânzure

Urâta spurc\ciune.

~ntâiul acum zborul ispiti-l-va

Setea de r\zvr\tire s\mân]a blestemat\

La r\d\cina domului din Colonia

Faust face pipi cu câinele negru deodat\

Nu m\ l\sa s\ cer vreodat\ altceva decât

~]i este voia Ta de mine mereu ne[tiut\

Cu sfin]enie pe dinafar\ s\ m\ `mpov\rez

~n[elându-i pe al]ii cu slava neavut\

Nu-]i pot cere s\ m\ sco]i din aceast\ capcan\

De cel ce este st\pân nici pentru o vreme `nc\

Unde sanctuaru-i neispr\vit sau `n râuri [arpele

S\ privegheze are porunc\

Hârbuit de post ca ulcioarele v\duvei din Sarepta

Ajuns\ la ultimul pumn de f\in\
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Nu m\ l\sa s\ m\nânc singur Intr\ tu `n toate ale mele

Cu fr\mânt\tur\ divin\! Atinge-te de uleiul

Din blidul orfanului de ultima pic\tur\

Cu lan]ul milei tale de aur de lacrimile lor te `ndur\

Câ]i sunt fiii unsprezece numai ai mei orfani pe

Uli]ele acestui p\mânt ce te a[teapt\

S\ treci pe la noi m\car cu ciubare `n amintirea mor]ilor

Apusenilor cu un c\lu] cât o [oapt\.

Al treilea vai, vine `nchinarea la `mp\r\]ia de aici

Infernul când s-a aflat c\ lucram `n fapt\ [i duh pe cealalt\

S\ m\ leap\d de ea s\-ntorc la v\ruirea

Mormintelor pe dinafar\ a mor]ilor, mistrie [i dalt\

Abia strânsu-i-am me[terii `mpr\[tia]i calfe [i zidari nou\

Cu Manole zece aceste v\i [i coline,

Turle cere[ti clopote s\ le

Murmure taina lep\d\rii de sine,

Din cuiburile aceste de lut din s\la[ele de la stâni

Prin aceste humegânde fe[tile, s\ treac\ focul

Cutezan]ei din nou. S\ izbucneasc\ fântâni

La umbra aripilor de [indrile

Dup\ ce-au deprins so]iile cele mai de rând sub c\lcâie
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Aceast\ planet\ `n chinurile facerii s\ r\mâie

C\p\]âna [arpelui s\ o zdrobeasc\,

S\ se lase-ngropate de vii `n zidurile sacre

Numai Pruncul Emmanuel s\ se nasc\,

Piatra cea mai stearp\ de râu neatins\ de

Mân\, rupt\ de tr\snete din stânca steril\,

Uns\ de mir [i rug\ `n feciorelnic altar

Z\misle[te Logosul din Mil\.

S-au `ndesat satele de feciori [i mun]ii de stâni schiturile

De candele line Cozile fetelor pe spate `n zorii

S\rb\torilor ca funiile clopotelor bizantine

~n postul mare p\durile-s pline de fuioare

Netoarse de cânep\ [i de lân\ ]igaie, de cear\

Când se pornesc colinzi la [ez\tori [i criv\]ul

~nfund\ drumul pân\ la prim\var\

{i se potcovesc caii cu col]i de ghe]u[

{i se g\tesc s\niile cu ili[e-n sp\teaz\

Pân\ la Sâmb\t\ `n Ardeal `n vatra lui Negru-Vod\

Cu-o lumânare trebuie s\ str\ba]i

M\car de Boboteaz\

Când piscurile ninse ale crestelor f\g\r\[ene

Scânteie-n alb\strime
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{i nu se mai aude de mult de pr\d\ciuni

Dinspre nohai [i t\t\rime

{i nop]ile-s lungi lâng\ butuci de jar

{i-n ger scrâ[ne[te pe bol]i lun\ nou\

{i cronicarul `nseamn\-n r\boj Anul

Domnului una mie [apte sute nou\

Cel mic dintre prunci Mateia[ dup\

Numele mo[ului Basarabul cuminte

~n bundi]\ de miel prâslea tatii doarme

Sub candelele sfinte

Pâlpâie focul paloarea fe]ei peste genele-

Nchise, se-aud cânt\rile miezonopticii

Dinspre chiliile paraclise

De pe ceasloave [i mineie trase-n tiparni]e

~ntâia oar\ `n graiuri române,

S\ poat\ fi târâte pe jos de clopotele turmelor

De la cule pân\ la creierul mun]ilor la stâne,

Din Sci]ia b\l]ilor Istrului de la Pontul

Euxin pân\ `n Maramure[ La Stavropighia din Peri,

~n Macedonia acela[i ritm `n sânge

De mil\ [i iubire
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~n zbuciumul neamurilor

De veghe s\ putem r\mâne,

~nfl\c\rându-[i laolalt\ ca neam

~ntru rodire pe cât ne-ng\duie

R\nile din mâne

Pe cât solidari ne vom [ti cosmosului

~n cea mai ne[tiut\ durere

Vii [i mor]i `mbarca]i spre acela[i liman

De `nviere

Ce sunt semin]iile dac\ nu asemeni

Trunchiului acestuia retezat de care focul

Se-a]ine, pân\ când cere[tile le hr\nesc

Prin coroane [i adâncurile invizibile,

Prin r\d\cine.

Dac\ se rup de puterile ve[nice

De se sustrag energiilor necreate

Carii [i vipere [i cenu[i cotropesc hoiturile

Lor blestemate

Aceste ermetice trunchiuri inerte

Hoituri butuce

Când se ascund de rana altoiului

De pe cruce. Când `[i cru]\ carnea
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Boant\ [i puhab\ a coroanelor de

Secure [i-n gerul stâncilor din pustie

Nu-[i slobod osemintele dup\ aure,

Aceast\ caracati]\ cu mii de gheare

Acest balaur cu cre[tete zeci

Se cuvin mai `ntâi ferecate,

Corurile `ngerilor din adânc s\ poat\ fi

Desciotate, s\ poat\ steaua

Dezboboci `n n\rile cailor amirosire

Surd\, câte ascu]i[uri de s\bii vor str\punge

Acest pietroi pân\ mila inimii s\-i r\spund\,

Da]i drumul pâraielor desfunda]i fântânile

~ngropate de frunzi[ul p\durilor putrezite

S\-[i poat\ oceanele r\stigni vuietul

~n ulcioarele cele mai oropsite

Cauza orfanului [i-a v\duvei [i-a

St\pâni]ilor de duhuri `nl\n]ui]i `n morminte

~nvrâsta]i cu c\m\[i la grumaz s\ se strâng\

Aducerile-aminte

Sparge]i cu sula urechile pruncilor

Din leag\ne la durerile-n\bu[ite,

S\ vuiasc\ a potop scoicile lor
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Neadormite

Ciuhe de vr\ji c\]ei idolatri vorbitul descânt

Pe spate de porci idoli ar[i de lut `mpun[i

~n organe, ~n oier [i cr\ci `n vis [i gând

Demonii cuib\ri]i leghioane. Numai postul

{i ruga din credin]\ [i iubire, stârnite,

Pot u[ura p\mântul de aceste puroaie nelegiuite,

S\ se retrag\ din n\ri, din creier, din inim\

Din gur\, Ne trebuie scuipatul divin

S-amestece-n noroi cuminec\tur\

Cu sculele lui invincibile `n infern [i paradis

Ascu]ite, s\ nu poat\ rugini mu[c\turile

Viperelor cele mai otr\vite, cu pa[ii s\i

Descul]i cerurile [i valuri ce nu-i `ng\duit

S\-i cufunde, S\-alunge [i din pragurile

Noastre turmele de osânde,

Pân\ când orbec\indele din ne[tiin]\

F\r\delegi va fi dat s\-[i sfâ[ie

Cohortele de n\dejdi din carnea mea-n agonie

Cl\tinând `nspumat\ la gur\ dar eliberata umbr\ `nfrânt\

Aceast\ trestie de gând zbuciumat\, de chemarea la

Nunt\.
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Ce putere s-a l\sat peste noi tat\ [i fii s\ ne ]in\

Laolalt\ `n acela[i cuget [i gând când e momit fiecare,

~n parte, [i i s-a deschis u[\ dosnic\ de sc\pare,

S\ r\mân\ ciung trunchiul gorunul sfârtecat de  `ntru

putrezire,

 

Cu zbur\toare [i cuiburi cu tot s\ se vindece

F\r\ mântuire, Ia-]i pruncul [i vino `n munte porunca

Din partea mea poate dobândi ascultare dar ei pruncii

Veni-vor l\sa-se-vor cuprin[i de povar\

Fi-vor gata s\ plece cu noaptea-n cap doar abia

Mijir\ printre stelele zorilor nici n-au ajuns s\ joace

~n jurul altarului de cununie; putea-vor ei s\ `n]eleag\

C\ aceasta de-aici este numai pridvorul c\ cealalt\ nunt\

Numai ne este-ng\duit\ `ntreag\, ce nu suport\

Nici amânare, nici sustragere nimeni nu poate s\ nu

Se supun\ chem\rii trâmbi]elor de foc `ng\duite

S\-l veseleasc\ pe Mire. Pentru aceasta ne tot g\tim fiii mei

Din pântecele maicii din neam `n neam s\mân]\ cu s\mân]\

Lucrarea cea mai neistovit\ Din leag\ne v\ tot

{opotesc `n urechi de [apte ori pe zi [i-n miezul nop]ii

La candela neadormit\, Nu c\ trebuie s\ plec\m
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De-aici cât mai degrab\ ca [i cum n-am fi `ntr-ale

Noastre `n str\in\ mo[ie, cu str\ine guri [i porunci

Ni s-ar cere s\ `mplinim str\in\ duhovnicie

Ci `ntr-ale pu]in\t\]ii de-acas\ `n aceste ulcioare

Preastrâmte potire, s\-[i clatine umbrele

S\ se poat\-ntrupa bucuriile de dincolo neb\nuitele

Starea etern\ nu ve[nica revenire, cu cât mai mult aici

Se desprinde starea pe loc infernul se-nfiin]\

Trebuie s\ ie[im Pash\ din robie oricât\ mi se-mbie

Din toate ungherele din toate stârvurile [i zidirile

Pustiet\]ile de suferin]\

Vom podi pustia [i noi cu osemintele noastre

Am podidit-o destul s-o mai podidim odat\ calea cea strâmt\

Nu putem intra `n p\mântul Patriei f\g\duit decât `n spate

Du[i de al]ii `n raclele de nunt\. Nu-i `ng\duie-n odihn\

Lini[tire. ~n palmele sfârtecate pe lemn altoie[te mila iubire

Acum trebuie s\ st\m bine, Fiii mei s\ st\m cu fric\

{i cutremur U[ile U[ile s\ le p\zim simbolul

Niceelor Calchedoane se vreau adeverit s\-[i scalde

}\rmurile de aur `n inimile noastre

~n]eleg\toare S\ nu p\[im pe e[afoade oricât de

Schingiui]i vom fi. Ni se vor smulge din]ii
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Pe rând din s\rmanele gure vom fi ar[i

Cu f\clie de smoal\ la sub]ioare. {i acestea numai

La-nceput c\ci veni-vor s\ ne smulg\ [i b\rb\]ia

S\ ne dezghioace s\mân]a s\ ne treac\-n eunuci

Câteva s\pt\mâne `nainte de-a se da la suflet

Vor pâng\ri pas cu pas [oapt\ de la [oapt\

Cât\ vremelnicie mai rabd\ `n noi duhul

S\ se de[ire Au `nceput s\ intre cu jungherul

~n sfin]enia de acas\ Cotrob\ie cu caii altarele

De sub mun]i [i dau foc la scripture

Fetele cu arcanul le smulg din vetre pentru seraiele puturoase

Haiducesc fl\c\ii b\trâna p\dure

Jianu [i Tudor, se aude de unii [i al]ii fi-vor

Mul]i fiii mei porni]i dup\ noi s\ nu se `ntoarc\

~n truda neispr\vit\ Dar ca s\-i putem

Urma fiii mei trebuie s\ ne fie moartea sfin]it\

S-avem ce aduce acas\ `n n\fr\mile bocite

De mam\ [i soa]\ de surori [i fetele neamului

Toate, ce s-au logodit `n schituri [i au depus

Jur\mânt de s\r\cie ascultare [i castitate.

Ni se d\ [ansa muceniciei cât de rar

Fiii mei din ce `n ce cât de rar câtorva le sunt h\r\zite
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Aceste clipe ce ne-au ajuns pe noi ast\zi

Fericite. Bucura]i-v\ fiii mei

Surâdeau azvârli]ii la fiare `n circurile

Romane. Fi]i dintre cei ce r\mân podoaba p\mântului

Ce-au dobândit prin ascultare neve[tejite-n sinaxare

Coroane. Fie-ne c\m\[ile albe `n batjocur\

Puse ast\zi pe umerele noastre zdrobite de umilin]\

Imaculatul strai de nunt\ de miriade purtat `n jurul

Tronului de biruin]\

S\ cânt\m fiii mei cântarea Mielului f\r\

Glas tras de juv\] pe Muntele

Fericirilor la junghiere

Ne este nou\ mai cu putin]\ acum când

P\catul [i moartea au fost biruite de `nviere

Nu mai au putere asupra Cosmosului

Asupra fiec\ruia `n parte dintre noi

F\ptur\ din zidire, Decât când frica de leap\d\

De supremul bine de memoria libert\]ii

Ce tânje[te neistovit nu dup\

Prelungirea acestei vie]i

Ci absoluta izb\vire. Ie[irea

Pasha ce-o s\rb\torim noi `n aceast\ 
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Pe[ter\ sub mare `n Ediculele-acestea

P\gâne. Asculta]i Ierarhiile cu Dionisie fiii mei

Corurile `ngerilor adora]ie-`nchin\ciune

Am stat lâng\ leag\nul vostru al fiec\ruia

V-am `nvelit `n scutece V-am privegheat

Ca pe sufletul meu Boier de ]ar\ eram

Cu p\mânturi [i fâne]e bune [i sate ale noastre

Cu hele[teie [i pris\ci [i nesfâr[ite turme de cornute mari

{i stâne pân\-n Piatra Craiului

N-am intrat sub coroan\ uzurpând

N-am râvnit ungere voievodal\ Sfatului ]\rii cu poftiri

Dup\ mine s\ le fiu domn c\ci ]ara vrea

S\ n-o l\s\m `mpr\[tierii s\ se tic\lo[easc\

S\ cad\-n vr\ji [i osânde

N-am b\nuit c\ ungerea nelumeasc\ vine

Mai departe, când mi-au pus sceptrul `n

Dreapta nu [tiam c\ va trebui s\ r\mân

Ne`nvins [i `n moarte. C\ nu-i pot lep\da

Oricât vor fi aceste bra]e

De batjocuri [i huliri sl\b\nojite

C\-n neputin]a ascult\rii lor sunt alte puteri

~mpletite ce dau n\val\ scânteie `n inima
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Ce-abia mai pâlpâie

Aceasta-i mo[tenirea fiii mei a Basarabilor sfânt\

S\ ne ]inem de ea, trecerea ne va fi u[oar\,

Nou\ [i celor ce vin s\ ne `ntoarc\ mo[tenirea

~n ]ar\. N-am `mpu]inat-o iar sporul nu-i al

Nostru cât va fi, dat s\ fie, s\-l `mpart\ la

Orfan [i v\duve [i din prisosul firimiturilor

Lucr\torilor de la Vie.

De vom r\spunde de nu vom l\sa

Ultimelor clipe s\ strecoare gând de hul\

Nici sim]\mânt ce-ar râvni r\zbunare 

De vom trece pe aceast\ punte a omenescului

Cea mai sub]ire

~nseamn\ c\ am fost ajun[i `n cele din urm\

Din milostivita Iubire

C\ nu ne mai temem de nimeni Cosmosul nu mai

Are asupra noastr\ putere

Se vede fiii mei c\ trecem prin moarte

La ~nviere.

(Din Imnele Putnei, 1985)
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1694 15-22 FEBRUARIE

O s\pt\mân\ a plâns în pragul postului mare

Maica Domnului la Nicula în icoan\ româneasc\

Martori oculari cu sutele veni]i

Unii cu s\bii [i ciomege s-o amenin]e

S\ se opreasc\

Lacrimile ei cerurile cerurilor în tain\ prelinse

În aceste v\i [i coline transilvane de trei veacuri

Se tot zdrobesc sub pleoape într-ale noastre

S\rmane

Arse bisericu]ele de lemn dreptm\ritoare

Martirizat Constantin Brâncoveanul cu to]i fiii s\i

Departe de ]ar\

Junghierea acestui p\mânt

De la un cap\t la altul în sfin]enia sa milenar\

Lacrimile acelea cutreierând p\mântul

Ale Maicii ajunse [i-n casele noastre
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Plânsul

Mun]ii [i por]ile Horea cea lung\ clopote

Praporii

Nun]ile [i prohodirile tânguindu-se într-ânsul

„Ajut\-ne M\icu]\ s\ nu pierim pe cale

{i noi suntem fiii lacrimilor Tale”

Din Imnele Maramure[ului, 1988
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BRÂNCOVEANU

Am pierdut totul s\ nu ne pierdem [i sufletul fiii mei

Asta-i de-acum `n grija noastr\ hot\râtoarea lupt\

S\ nu-ng\duim urii [i dezn\dejdii s\ sting\-n

Candelele credin]ei mistuirea ne`ntrerupt\

S\ nu l\s\m `n urma noastr\ trupurile atinse

De cea mai grozav\ pâng\rire

Lep\darea Mielului v\rsându-se

{i pentru noi stare de isp\[ire

De-acum de[ertarea frângerea trupului s\u

~n lucrare [i-asupra cortului acestuia

Ce se sfâ[ie

S\ nu cerc\m r\scump\rarea

Din negura ceasurilor de agonie

Nu vine ea acum din ele nu-i

~ng\duit\ pân\ la sfâr[itul veacurilor ie[ire

Broboadele de sudoare amestecate cu sânge
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Ne vor stoarce de toat\ podobia [i vlaga din fire

Ce-i mai de pre] `ns\ prada `ntreag\

Ne`mpu]inat\ de apostazie r\mâne

Lacrima perloas\ s\mân]a murind `ntru cules

~mbl\dite de ciuruitele mâne

(Din Imnele Maramure[ului, 1988)
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Eseuri
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~NSEMN|RI DESPRE ARTA NOASTR|

lui Constantin Argatu

Cum pot fi reactualizate aceste virtu]i arhaice `n scrisul [i con[tiin]a

celor mai tineri? Nu exist\ decât o cale, cea a seriozit\]ii absolute `ntru cu-

noa[terea P\rin]ilor a[a cum au fost ei cu adev\rat.

Istoria noastr\, cu marile f\pturi de oameni ai jertfei [i luptei, martiri

[i asce]i, truditori [i `nf\ptuitori, trebuie tr\it\ [i `n]eleas\ l\untric, c\ci

numai marii patrio]i sunt ctitori pe plan universal. Ce a `nsemnat {tefan

cel Mare pentru Moldova, `nseamn\ [i pentru Europa [i M\rturisirea de

Martir a lui Constantin Brâncoveanu este româneasc\ dar [i universal\.

*

Numai necunoscând trecutul nostru m\re] avem un oarecare motiv s\

ne maimu]\rim dup\ nu [tiu ce mode str\ine `n arte ca [i `n via]\. Dac\ am

v\zut `ns\ ctitoriile lui Brâncoveanu cum se cuvine, sau ale omului transilvan,

trebuie s\ vedem [i s\ trudim altfel `n fiin]a lumii pentru mai binele tuturor.

(Din Iubirea de patrie, 1985)
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CĂLĂTOR PRIN }ARA ROMÂNEASCĂ

pentru Ioanichie B\lan

La picioarele Maicii, domnii [i-au smerit mormântul; Mircea `n p\du-

rea de nuci la Nucet pe malul Oltului, Neagoe [i so]ia lui Platonida, pe Ar-

ge[, mormântul lui Brâncoveanu este gol. Singurul mormânt gol din }ara

Româneasc\; trupul s\u a trebuit s\ cunoasc\ jertf\ de martir pe malul

Bosforului cu cei patru fii ai s\i. Pridvoarele sunt rotunde [i pe obrazul lor

cre[te vi]a sacr\ `ncrustat\ `n marmur\, brâncovene[te.

De aici [i gra]ia [i ascetica linie a artei brâncovene[ti st\pânit\ de ha-

rul principiului sofianic, feminin de obâr[ie r\s\ritean\ `mputernicit\ `n

Bizan], de aici muzicalitatea artei acesteia, horbota asta senin\ de `nmu-

guriri [i ilumin\ri pretutindeni. Totul este pe cale de a `nflori, s\mân]a

veche a plesnit `n gliile humide, jertfa s-a `mplinit [i noile vl\stare izbuc-

nesc fulger\tor `n toate p\r]ile: `n\untru ctitoriri [i `n afar\. Pe obrazul

lemnului ca [i al pietrei sare bobocul crinului zvelt `nflorit triadic sau

zvâcnetul floarei de vi]\. Dintr-un bo] de carne `nml\diat `n p\mânt se
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de[teapt\ arborele uria[ ce se `ntinde peste lume pe fiecare ramur\ pur-

tând roata cuib a unei semin]ii vulture[ti. Totul e s\mân]\ [i `nnoire, pri-

menire [i ve[nicie, semn al continuit\]ii [i plenarei vie]uiri curate [i puter-

nice [i pe aceste sfinte coline române[ti. ~n binecuvântata-i domnie de patru-

zeci de ani, Brâncoveanu a l\sat s\ `nvl\st\reasc\ tot ce avea mai adânc [i

curat [i netrec\tor acest neam puternic, [i pa[nic, [i cuviincios. Ne-a l\sat

s\ reie[im din p\mânt, s\ ne `ncovoiem `n bol]ile blânde [i domoale, s\ ne

facem u[i ve[nic deschise sacrului s\la[. S\ ne picur\m harul cur\]iei `n

scoar]\ [i covor, s\ ne `mplânt\m `ndemânarea `n ro]i [i turle, s\ ne pri-

menim chipul [i c\u[ul inimii `n fântâni vii de aducere-aminte, s\ ne des-

prindem bra]ul de ascultarea arcului ap\r\tor, [i-n iscusin]a lemn\riei s\

ne cur\]im ochiul `n albastrul senin al culorii duhovnice[ti, s\ `ndr\znim

cu graiul `n cuvânt autohton, s\ ne discernem portul [i p\rin]ii prin ve[-

nica pomenire.

Brâncoveanu ne-a `nv\]at de asemeni: aici s\ murim pentru toate

acestea, c\ toate acestea o dat\ fiind, sunt realitate minunat\ pentru care

moartea nu `nseamn\ mai nimic; el ne-a `nv\]at c\ moartea este [i ea o

fapt\ care `ncoroneaz\ un neam poate mai mult ca `ns\[i via]a, atunci

când este vorba de-o nestr\mutat\ credincio[ie [i ata[ament fa]\ de fiin]a

unei comunit\]i unite `n spiritul jertfei [i isp\[irii `ntr-un topos cu n\-

dejdea unei patrii. De la Brâncoveanu [tim c\ suntem frumo[i, [i adânci,
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[i ne`ntrecu]i atunci când avem r\gaz [i ne punem pe treab\, c\ suntem

acas\ aici [i avem tot ce ne trebuie s\ vie]uim plenar ceasul nostru c\-

l\tor printre neamuri sub cerul `nstelat cor\bieri [i truditori, cu to]ii `mbar-

ca]i `n naosul acestei cor\bii-maici Patria, [i mireasa [i bucuria, [i mândria [i

izb\virea noastr\, femeia [i sora, jertfa `ns\[i sophia divino-uman\, graiul [i

`mblânzitoarea, raiul [i fericirea [i m\sura noastr\ ocrotitoare, aceste aripi

uria[e albastre de fic str\fulgerate cu verde auriu, `ntins peste toat\ su-

flarea, aceast\ pas\re mic\ ce revine `n toate c\ut\rile [i arta noastr\, acest

zbor `nalt, ce trage, smulge din p\mânt puii s\i neciopli]i [i-i spal\ `n focul

etherului astfel c\ devin vulturi ce cad peste noi cu zvon veghetor.

(Din Iubirea de patrie, 1978)
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REALITATEA TRECUTULUI

Brâncoveanu [i ctitoriile lui, Hurezi mai `ntâi [i `mprejurimile, schitu-

rile `n p\duri [i sl\vitul loc sunt izvor ve[nic din care vor sorbi to]i slujitorii `n

grai [i trai ai acestei Patrii, cât va lumina Soarele [i cât va arde-n nop]i Luna.

(Din Iubirea de patrie, 1978)
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ISTORIA CA PATRIE

Evocarea Istoriei, a f\pturilor ~nainta[ilor nu-i o fapt\ u[oar\.

Cel care pleac\ `ntr-acolo trebuie s\ [tie c\ `[i asum\ o grea responsa-

bilitate.

Istoria oric\rui popor adev\rat ce a durat `n istorie, [i poporul nostru se

num\r\ printre acestea, pe lâng\ via]a biologic\ a avut o via]\ spiritual\, o

moral\ [i o etic\ ce i-a transfigurat [i `ncoronat vie]uirea, `n spiritul c\-

reia a ctitorit `n istorie un grai [i o civiliza]ie de a[ez\ri [i sanctuare de

valoare universal\.

Nu-i de ajuns, evocând aceast\ lume, s\ ne fi `nsu[it câteva cuno[tin]e

de suprafa]\; chiar cunoscând `n am\nunt civiliza]ia material\ a epocii

respective, `nc\ n-am dat de sufletul cald, conving\tor, care poate re`nvia

f\ptura `nainta[ilor `n prezentul fiec\rei genera]ii. Iar prezen]a `nainta[ilor

`n efortul zilnic ce-l `mplinim este un stimulent efectiv f\r\ seam\n. Ei sunt

biruitori, ei sunt Patria noastr\ de slav\, triumfal\, a[a cum Patria de ast\zi

este cea real\ lucr\toare `n istorie; iar ca s\ d\ruim toat\ fiin]a noastr\ crea-

toare prezentului, avem nevoie de spiritul n\d\jduitor fierbinte, de credin]a
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[i bucuria marilor `nainta[i. Toate portretele voievozilor no[tri ni s-au p\s-

trat pe un fond de aur. F\r\ acest fundal de aur se reteaz\ perspective, `i

face oameni f\r\ orizont, acel timpan cosmic fierbinte de rezonan]\, prin care

noi putem intra `n consonan]\ cu inima lor, se dezarticuleaz\.

Putem spune c\ avem o mo[tenire de aur numai `n m\sura `n care eu

`nsumi, ca om al prezentului, sunt atins de râvna des\vâr[irii, a bucuriei

creatoare similar\ cu cea care i-a animat pe ei. Trebuie s\ fiu pe m\sura

trecutului. {tefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Matei Basarab sau

Mihai Viteazul, Neagoe sau B\lcescu nu sunt oameni de conjunctur\, ci

des\vâr[i]i. Nu le lipse[te nimic ca eu s\ le [tirbesc ori corijez statura.

Izvorul artei noastre este Istoria, nu fic]iunea; cetatea sau sanctuarul

atestate istoric, nu decorul, aurul, nu de[eul, mai ales c\ avem aur curat

de la ge]ii ce se [tiau nemuritori pân\ la martirii transilvani, la marii vo-

ievozi [i milioanele de jertfitori ce [i-au pogorât tinere]ea `n p\mânt ca s\

sfin]easc\ mereu p\mântul acesta `n care zvonesc ciocârliile nemuririi.

Calea artei este calea Inimii. ~ntre inima mea [i cea a lui {tefan sau Brân-

coveanu trebuie s\ se de[tepte Iubirea, `ntre cugetul lui Horia spânzurat

pe roata istoriei trebuie s\ ard\ bucuria certitudinii `n ve[nicia celui atins

de dragostea Patriei nemuritoare.

(Din Iubirea de patrie, 1978)
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BRÂNCOVEANU

Cea mai cutremur\toare personalitate a trecutului nostru zbuciumat

este Constantin Brâncoveanu decapitat la Constantinopol pentru credin]a

neamului nostru dimpreun\ cu cei patru fii ai s\i: Constantin, {tefan, Radu [i

Matei; fapt\ f\r\ pereche `n istoria noastr\.

Pe lâng\ ctitoriile lui care parc\ au ajuns `ntr-o factur\ autohton\ fru-

mosul pur, pe lâng\ stilul de via]\ [i lucrarea româneasc\ r\mase de la

acest `ncep\tor de ]ar\ [i p\str\tor de datini, cea mai profund\ [i mai pil-

duitoare mo[tenire este pentru noi jertfa de sine care st\ruie cât vor fi vea-

curile — `ndreptar moral al poporului nostru, o pild\ uria[\ de neatârnare [i

libertate, de st\pânire de sine, f\r\ fric\ `n fa]a mor]ii, care libertate `n-

seamn\ via]\. Eroic\ duioas\ este apoi fapta so]iei sale Maria (printre grecii

de alt\dat\ s-au g\sit b\rba]i care s\ o ridice `n cântare pe nemuritoarea

Antigon\ pilduitoare peste veacuri), a[a Maria Doamna i-a adunat r\m\-

[i]ele p\mânte[ti din apele Bosforului [i le-a adus `n tain\ s\ le `ngroape `n

]\râna Patriei, ne[tiut\ de nimeni, ca du[manii voievodului s\ nu-i pâng\-

reasc\ mormântul. Astfel a fost t\inuit Brâncoveanu `n devenita celebr\
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biserica Sfântului Gheorghe cel Nou din Bucure[ti, care, al\turi de Putna

ce-l p\streaz\ pe {tefan cel Mare [i Dealu ce p\streaz\ capul lui Mihai Vi-

teazul este temelie de aur Patriei noastre.

Nicolae Iorga marele nostru istoric este cel care redescoperea mormân-

tul domnitorului dup\ inscrip]ia de pe candel\, aprins\ ca necropol\ na]io-

nal\ de acum. Inscrip]ia spunea: „Aceast\ candel\ ce s-au dat la Sfântu

Gheorghe cel Nou lumineaz\ unde odihnesc oasele fericitului domn Io Con-

standin Brâncoveanu Basarab Voevod [i iaste f\cut\ de doamna m\riei

sale Maria carea [i m\ria sa n\d\jduie[te `n domnul iar\[i aiciea s\ i se

odihneasc\ oasele: iulie `n 12 dzile, leat 1720”. Aici sunt a[ezate oasele lui

Constantin Brâncoveanu [i ale so]iei sale, `n aceast\ ctitorie din inima

Bucure[tiului aflat\ de doi ani `n restaurare pentru a i se da chipul original

fiind unul din cele mai importante monumente na]ionale ale poporului ro-

mân. Eminescu pe catafalc a fost a[ezat timp de trei zile `nainte de `nmor-

mântare la cimitirul Belu `n aceast\ Biseric\ Sfântul Gheorghe cel Nou.

(Din Iubirea de Patrie, vol. II, 1985)
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CETATEA LUI BRÂNCOVEANU

Numele dacic al lui Bucur, p\storul legendar, s-a ales cu vremea ca nu-

mele capitalei României, a[ezare veche locuit\ `nc\ din paleolitic apoi puternic

vie]uit\ `n timpul daco-romanilor [i apoi ne`ntrerupt, devenind treptat odat\

cu `nchegarea statal\ a ]\rilor române a[ez\mânt re[edin]\, din timpul

lui Brâncoveanu capital\ efectiv\. Istoricii sunt de acord cu to]ii c\ „nicio-

dat\ nu s-a construit `n Bucure[ti mai somptuos decât `n aceast\ epoc\ brân-

coveneasc\” (C. Giurescu, Istoria Bucure[tiului, p. 86). Dac\ `l vom evoca

pe Brâncoveanu ca fiin]a cea mai ziditoare din trecutul nostru, ctitorul

capitalei, o vom face din motive istorice dar mai ales culturale spirituale.

Pentru c\ nici unul dintre ctitori pân\ la Brâncoveanu nu este el `n-

su[i o jertf\ vie la temelia lui. Sub Brâncoveanu Bucure[tiul devine cea mai

mare capital\ sud-est european\, dup\ Constantinopol, a doua capital\ a

cre[tinismului r\s\ritean `n Balcani. Brâncoveanu cu cei patru prunci ai

s\i st\ la temelia Bucure[tiului ca [i a `ntregii Românii moderne cum spu-

nea ferm Nicolae Iorga. Jertfa uria[\ a lui Brâncoveanu c\reia i-au premers

dou\ decenii [i jum\tate de rena[tere na]ional\ cultural\ [i economic\.
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Brâncoveanu deschide prin podul Mogo[oaia viitoarea Cale a Victoriei pe

care mai târziu vor intra victorio[i cei `ntor[i de la Plevna. Biruitorii celor

care cu un secol [i jum\tate `n urm\ `l `mpinseser\ pe Brâncoveanu cu fiii

s\i `n aura martiriului. Oare [tia Brâncoveanu când deschidea Calea Mo-

go[oaiei c\ deschide Calea Independen]ei României.

Primul ceas care num\r\ orele de lucru dintr-un turn, Brâncoveanu l-a

spânzurat peste cerul Bucure[tiului.

Academia Român\ este ctitoria lui Brâncoveanu. Primul a[ez\mânt

superior românesc ca Sf. Sava, unde se va preda logica [i fizica, astronomia [i

metafizica, citindu-se `n original Tucidide [i Pindar, Ioan Gur\ de Aur [i

Sofocle. Brâncoveanu va tip\ri `ntâiul c\r]i pentru toate neamurile cre[tine

ocupate de turci. De la Brâncoveanu ne-au r\mas gr\dinile culte, aceast\

larg\ gr\din\ `n care flora era cultivat\ ca `n marile gr\dini europene: `n

form\ p\trat\, avea un gr\dinar [ef (Frâncul, poate francez), `n mijlocul

gr\dinii apare un pavilion pictat, unde se poart\ covor ierbi `nalte [i omul

cult se va odihni vara.

Orice capital\ are un ce al ei un moment care-i hot\r\[te destinul un

ceas `nalt care o pecetluie[te peste veacuri. Acest ceas hot\râtor al Bucure[-

tiului devenind capital\ a viitoarei Românii este epoca lui Brâncoveanu.

Când el se jertfe[te pentru neamul nostru r\mânând neclintit fidel tradi]iei

spirituale a str\mo[ilor, fiind martirizat dimpreun\ cu cei patru fii ai s\i

pentru aceasta.
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Nu `ntâmpl\tor centrul Bucure[tiului, Kilometrul zero din România,

pleac\ de la Mormântul lui Brâncoveanu de la ctitoria lui unde odihne[te

dimpreun\ cu soa]a sa Maria [i cei patru fii ai s\i Constantin, {tefan,

Radu [i Mateia[ `n Basilica Sf. Gheorghe cel Nou pe care el chiar o g\sea

„una bellisima chiesa”.

(Din Iubirea de Patrie, vol. II, 1985)



Imnele Sfin]ilor Martiri Brâncoveni

181

BRÂNCOVEANU ~N PICTUR|

Se `mplinesc `n vara aceasta trei sute treizeci de ani de la na[terea lui

Constantin Brâncoveanu [i dou\ sute [aptezeci de la moartea lui de martir

dimpreun\ cu cei patru feciora[i ai s\i Constantin, {tefan, Radu [i Mateia[.

Sunt dintre cei care i-au `nchinat o carte acestui domn martir [i fiilor s\i

pe jertfa c\rora spune Nicolae Iorga „stau temeliile României moderne” [i

este fireasc\ bucuria de a descoperi `ntr-o expozi]ie retrospectiv\ a unuia

dintre cei mai profunzi pictori români contemporani Octav Grigorescu mai

multe tablouri de o mare valoare artistic\, expozi]ie deschis\ de curând la

Muzeul Na]ional de Art\ `n s\lile din apropierea clasicilor no[tri.

Am fost onorat s\ spun un cuvânt cu prilejul vernisajului: revin aici `n

am\nunt asupra acestui eveniment `n pictura româneasc\ de ast\zi: c\ci

avem tot dreptul dac\ nu datoria ca poe]i s\ d\m glas culorilor t\cute s\

exprim\m `n grai deslu[it Logosul luminii `ntrupat pe pânz\ `n haina de

s\rb\toare a culorilor.

~ntr-o imagine clasic\ str\b\tând Evul Mediu pân\ adânc `n Transil-

vania pe lemnul [i sticla zugravilor culorile curcubeului devin tron pe care
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[ade Logosul transfigurat. Culorile, spunem, nu rabd\ decât fiin]a transfi-

gurat\, nu putem r\mâne `n t\ria lor `n alt\ ipostaz\ decât cea lucrat\ de

bucuria virtu]ilor pistis elpis [i agape a legilor morale care sunt averea

mo[tenit\ prin lupta de zi cu zi a omului `mbun\t\]it.

Doi sunt factorii exprima]i chiar de pictor `ntr-un cuvânt din catalogul

expozi]iei care `ndrept\]e[te adâncirea prin cuvânt a imaginii dependen]a

ei de Logos, anume, spune Octav Grigorescu „~mi place s\-mi concep lucr\rile

ca un fruct al unei medita]ii literare adic\ poetice… dup\ ce au trecut prin

filtrul cuvintelor care `l definesc” [i mai departe: „Consider ast\zi c\ acei

factori ai subiectivit\]ii mele care se g\seau `n mod constant solicita]i la

realizarea lucr\rilor dintâi au c\p\tat o mai mare certitudine de când m-am

sim]it atras de tematica istoriei [i când… am `ncercat s\ evoc `n imagini

fapte [i oameni de mare semnifica]ie pentru destinul poporului nostru”.

Sunt acestea m\rturii de mare importan]\ provenind de la un om ce

are acoperirea `n oper\ a spuselor sale dar care corespund prin vremi vo-

ca]iilor adev\rate ce s-au [tiut datoare Cuvântului Logosului care au fost

`n slujirea lui [i a fiin]ei Logosului care este istoria na]ional\. Suntem

datori Logosului `ntrupat iar Logos `ntrupat `nseamn\ `ntrupare `n istoria

care este de dou\ milenii de când spiritul vorbe[te pe limbi de foc desp\r-

]it `n limbi na]ionale, spuneam a[adar istoria este [i trebuie s\ fie a na-

]iunilor egale dar existente, este istoria na]ional\ singura ei [ans\ de a fi

universal\.
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A[a cum o f\cea Eminescu vorbind despre nuvelele lui Slavici ori Iorga

ori de câte ori se apropia de o valoare Na]iunea era cea dintâi neamul egal

celorlalte neamuri dar existent [i el neamul românesc era cel c\utat admi-

rat descifrat `n opera de art\.

Da, este frumos s\ te ocupi de natura plantelor [i animalelor de fru-

muse]ea celor ce exist\ `n starea natural\, dar de cei spori]i de frumuse]ea

spiritului cum sunt aceste fe]e ce ne surâd din fresca medieval\ este [i

mai important iar a trezi la via]\ pe cei ce [i-au dat via]a pentru p\strarea

integrit\]ii spirituale [i teritoriale a neamului lor, cum sunt ace[ti p\rin]i

voievozi sfin]i ai neamului nostru, sfânt\ [i nobil\ `ndeletnicirea iar unde

de[teptarea celor du[i dintre noi se `ntâmpl\ cu for]\ de convingere cum

este `n cazul de fa]\ cu Constantin Brâncoveanu [i copiii s\i cu istoria na]io-

nal\ prin acest smerit artist adev\rat Octav Grigorescu ziua este de s\rb\-

toare [i cântec trebuie s\ ne fie cuvântul cântec `nfl\c\rat cum sunt cân-

t\rile ce ni le aducem aminte pentru na]iunea mea drag\ de la B\lcescu [i

Eminescu `ncoace cum sunt acele imne triumfale ale celor ce erau gata s\

spun\ [terge-m\ st\pâne pe mine din cartea vie]ii numai neamul meu s\ se

izb\veasc\ s\ r\mân\ nu din alt\ sim]ire ci din datorie de-a iubi gr\dina

ce ni s-a dat ca oameni s-o facem roditoare [i care este `ng\duit s\ fie prin

delimitare nu lumea `ntreag\ ca s\ nu c\dem `n superbie [i nerodire ci

aceast\ vatr\ care vine de la Pater, vater Patrie P\rinte care este Patria

neamul na]iunea.
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Iat\-l a[adar pe Brâncoveanu dup\ dou\ sute [aptezeci de ani de odihn\

aici `n inima Capitalei adus `n tain\ de soa]a sa Maria cum `[i duce-n gur\

lupoaica puii s\i, adus `n spate de bun\ seam\ `ntr-o n\fram\ trainic\ din

cânep\ ]\r\neasc\ tras pe jos din Bizan]ul stins de acolo din apele slinoase

ale Bosforului purpuriu de unde fuseser\ culese trupurile cinci ale b\rba-

tului ei [i ale pruncilor ei c\ci `ntr-adev\r ea fusese junghiat\ de cinci ori

prin cele cinci decapit\ri [i totu[i a r\mas `n via]\ ca s\ fie cine-i strânge din

uitare s\ fie cine-i boci pân\ la cap\t c\ci a[a e `ng\duit de veacuri mama s\

fie str\puns\ pe dealul C\p\]ânilor s\ vad\ tragerea pe roat\ a fiului jun-

ghierea lui s\ poat\ alerga pe toate colinele p\mântului de to]i `ntrebând

cine mi-a v\zut cine-a cunoscut fe]i[oara lui, a[a trebuia ca [i Maria Brân-

coveanu s\ r\mân\ vie `ntreag\ poate mai stoars\ poate mai pu]in\ dar [i

mai mult\ poate mai c\runt\ poate mai trecut\ prin fl\c\rile plânsului mis-

tuitor dar r\mas\ `ntreag\ bocitoarea maica milelor nenum\rate c\ci tre-

buia ea Maria dup\ anii exilului s\-i dezgroape s\ le strâng\ osemintele

moa[tele lor ale propriei sale vie]i s\ le aduc\ `n Patrie s\ le aduc\ acas\.

C\ci porunc\ avea sfânta de ea s\ nu-[i afle odihna s\ nu poat\ sfârteca

p\ienjeni[ul hotarelor patriei f\r\ de ei f\r\ pruncii ei f\r\ copâr[eele lor

f\r\ scâncetul lor f\r\ sceptrul voievodului so] f\r\ osemintele lor a[a cum

primiser\ porunci cu milenii s\ nu ie[i]i de aici din robia egipetelor f\r\ oa-

sele mele când fi-ve]i cerceta]i nu pleca]i f\r\ oasele mele c\ci cu voi vreau s\
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fiu `n p\mântul patriei al f\g\duin]ei c\ci acolo este locul meu; [i maica

Maria asculta [tia c\ i se vorbe[te c\ osemintele sunt averea cea mai de pre]

c\ f\r\ ele pe umeri zadarnic va porni nu va putea un pas s\ urneasc\ `n-

trucât greu mult prea uria[\ povar\ este propriul trup retras `naripat de

zborul trecutului de duhul str\mo[ilor. Ea f\r\ el, f\r\ Constantin f\r\

Constantin f\r\ Constantin de trei ori cu nepot cu tot f\r\ {tefan [i Radu

[i Mateia[ul de zece ani[ori zadarnic va porni s\ treac\ peste Istrosul `n-

ghe]at al hiperboreei pindarice `n t\râmul lânei de aur unde la Hurezi

a[teapt\ gol mormântul.

Cu ei pe umeri cu duhul lor cu osemintele lor maica Maria Brâncoveanu

soa]a [i mama care a luat parte la toat\ durerea lumii acesteia v\zând cu

ochii ei de cinci ori str\puns\ de sabie pe malul Bosforului `n acea zi sfânt\ de

15 august de Sfânt\ M\rie Mare când oile pogor la vale din stânele Car-

pa]ilor, ea Maria mama noastr\ a trebuit s\ r\mân\ s\-i poat\ aduce acas\

s\-i [tie adu[i la temeliile României s\-i adauge ca izvoare [i puteri de foc

la r\d\cinile neamului c\ci plecaser\ de aici cu bruma de avut lumesc era mult

mai u[or de dus ce aveau din averile acestei lumi dar acum era mult mai

greu de adus atâta amar de aur aceste ]urloaie ace[ti drugi aceste grinzi

ace[ti goruni de aur de-ai trage `n vuietele p\durilor Carpa]ilor.

Exact acest moment al `ntoarcerii acas\ al ajungerii `n sfâr[it `n Patrie

`l picteaz\ marele nostru zugrav Octav Grigorescu exact momentul când
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trunchiul uria[ de marmur\ de gorun de aur `ncepe s\ fie astrucat, `mp\-

mântenit când `ncepe s\ devin\ piatr\ de hotar uria[\ când devine una cu

P\mântul Patriei. Uita]i-v\ la trupul s\u `ntins pentru pogribanie pentru

cântarea de pe urm\ cum a crescut cât a crescut cum este `ns\[i conturul

h\r]ii patriei noastre junghiate de atâtea ori sfârtecate, ologite dar trunchiul

r\mâne cu bra]ele `ntinse pe piept pân\ la urm\.

Fluviul de sânge care desp\r]ise sfântul Cap precum al lui Mihai Vite-

azul de moa[tele trupului `ncepe s\ se apropie de `ntregul organism ca o

insul\ ca un arhipelag ce ]ine de `ntregul unei Patrii. Capul lui Brâncoveanu

se ridic\ uria[ alb\strind blând cu ochii `nchi[i se `ntoarce ca o provincie ro-

mâneasc\ la trupul Patriei.

Momentul este unic `n pictura româneasc\ pân\ acum c\ci se `ntâmpl\

ceva r\scolitor `n acest ceas `nalt eshatologic dar istoric. De jur `mprejur

`ncepe s\ se trezeasc\ toat\ na]iunea la o nou\ via]\ din fl\c\rile Ardealului

`ncep s\ se ridice buciumele lui Horia din Moldova Miori]ei apar mamele

de mai târziu de la M\r\[e[ti `n jurul trupului voievodului mort pentru ]ar\

devenit vatr\ pater Patrie vater p\rinte `ncepe s\ renasc\ fiin]a Patriei a

neamului `ntreg din l\mpi `n l\mpi din pridvor `n pridvor Brâncoveanu

Constantin Boier vechi [i domn cre[tin a[a cum am auzit din cea mai tim-

purie pruncie pe ]\ranii b\trâni ai satului meu bocindu-l pe Brâncoveanu

cu pruncii s\i.
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Martorul cel mai `mp\cat al `mp\mântenirii al `nhum\rii este mama,

mama noastr\ care de acum va putea s\-[i poarte `n pace v\duvia. {i-a `m-

plinit menirea a adus acas\ averea neamului osemintele p\rintelui martir

au ajuns cu bine acas\ de acum ea este obrazul patriei ea este una cu fiin]a

neamului care are o misiune de `mplinit o rânduial\ de p\strat o cruce izb\-

vitoare de dus.

Iar `n acest ceas solemn se mai `ntâmpl\ ceva profund semnificativ pic-

torul a trecut prin toat\ aceast\ ]es\tur\ de idei [i sentimente când `n final

ca dup\ oda Bucuriei las\ precum vulturul ce str\bate la Patmos printre

oseminte, `n sunetele trâmbi]elor [i aici vulturul basarabic se `ntrupeaz\

pe pieptul voievodului `nc\ o dat\. Brâncoveanu devine voievod al }\rii Ro-

mâne[ti pentru eternitate. Vulturul nu-[i afl\ odihn\ decât pe crucea piep-

tului s\u a[ezat r\scruce la poalele Carpa]ilor.

Ceea ce istoria brut\ n-a consemnat au voie s-o fac\ poe]ii [i zugravii.

Avem dreptul s\-l plângem cu Miori]a cu toate buciumele [i naiurile [i

fluierele noastre cu to]i codrii [i toate p\s\rile cu tot neamul nostru pe Con-

stantin Brâncoveanu [i pe fiii s\i pe acest p\rinte al neamului ce ne-a l\sat o

]ar\ [i o temelie s\ ne-o cre[tem pe care ast\zi cânt\ [i plâng [i exist\ [i

se bucur\ alte cinci milioane de copii, mo[tenirea pruncilor lui Brâncoveanu.

Dar odat\ cu `mp\mântenirea din tabloul prezentat, `nc\ misiunea lui

Brâncoveanu nu s-a terminat. Mai sunt `nc\ v\mi de trecut; evenimentul
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sacrificiului din Asia `ncepe s\ se limpezeasc\ `ntru s\rb\toare. Timpul nu-i

altceva decât str\vezimea aceasta ce petrece faptele bune prundul care

alege aurul evenimentul `l preface `n s\rb\toare [i din alt\ perspectiv\ Octav

Grigorescu revine asupra lui Brâncoveanu `n cel de-al doilea tablou aflat

la mijloc `n sala de expozi]ie `ntre celelalte dou\ imagini asupra voievodului.

~n tradi]ia noastr\ medieval\ din care se revendic\ Octav Grigorescu

mai precis din Pârvu Muthu al c\rui nume `l pomene[te, f\pturile lumii sunt

cuprinse de o m\re]ie a luminii taborice `ng\duit\ s\ o poarte de aici, `n

istorie [i natur\ fiind.

Un realism transfigurat pân\ la a fi recunoscut de Logosul ce `l `ntruchi-

peaz\; `ntre realitatea lui natural\ [i Logos f\ptura se afl\ la mijloc transfi-

gurat\ purtând povara slavei amândurora; `n istorie fiind, e[ti [i `n afara

ei transfigurat.

Controversa celebr\ `n vremea rena[terii `ntre Palami]i [i occidentali

`n ce prive[te lumina taboric\ a r\mas pân\ ast\zi un adev\r fa]\ de care

zugravii din tradi]ii diferite sunt chema]i s\ mediteze.

Octav Grigorescu profesorul de la Institutul Grigorescu de arte o [tie

teoretic aceast\ neistovit\ lupt\ fa]\ de Lumin\ care s-a r\sfrânt `n toat\

arta noastr\ `n pictura frescelor Moldovei ap\rut\ `n aceste vremi.

Acest tablou asupra lui Brâncoveanu este muiat `n Lumina de care vor-

beam. Ne afl\m la Constantinopolul veacului al 18-lea `n 1714 la 15 august
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când se s\vâr[e[te cel mai zguduitor martiriu din epoca modern\ din aceast\

parte de lume care pecetluie[te practic pr\bu[irea imperiului otoman [i sem-

narea independen]ei României.

Acum aici se depune o m\rturie care se anun]\ `n toat\ lumea de cea

mai mare importan]\. }\rile Române, r\mase solidare spiritualit\]ii euro-

pene, nu putem deveni pa[alâc, f\clia c\ma[a mor]ii ce o va `mbr\ca Tudor

Vladimirescu peste numai un veac este aprins\ de pe umerele `n fl\c\ri

ale lui Constantin Brâncoveanu.

Octav Grigorescu astfel `l [i `ntruchipeaz\ pe Brâncoveanu ca un arbore

uria[ `n fl\c\ri cu un trunchi aprins ca un incendiu ca o scorbur\ de jar ca

o c\ru]\ rostogolindu-se `n fl\c\ri, ca o c\pi]\ de grâu auriu ro[cat `nfl\-

c\rat ca un bou `njunghiat ca un taur `n fl\c\ri ca rugul `ncins ce arde nemai-

mistuindu-se `n mijlocul Constantinopolului dislocat ale c\rui ziduri vechi

latine au fost dislocate printre care [erpuie ruina [i simboale frânte suli]ând

minarete peste ruinele cet\]ii Sfântului Constantin cel Mare `n acest spa]iu

albastru rece de islam de mozaic `ndesat asiat peste aceste poleiri `n prip\

a[ezate pe p\mântul bizantin `n acest spa]iu care a prins `nf\]i[are str\in\

irumpe ca iarba printre copâr[ee izbucne[te arde [i macin\ dislocând pira-

mide `ncepe s\ vuiasc\ s\ se ridice `nc\ o dat\ fl\c\ruia de aur a luminii line

fos ilaron `ncepe s\ se podeasc\ aripa fluturelui miraculos cu colbul de aur

al doxei str\mo[e[ti a aurei care ne-a n\scut `n acest spa]iu latin al Bizan-

]ului de dup\ Bizan].



Ioan Alexandru

190 

~n acest spa]iu `ncepe s\ creasc\ s\ tot ia propor]ii s\ se tot extind\ s\

devin\ uria[ s\-l st\pâneasc\ [i transfigureze Constantin Brâncoveanu. Este

statura lui uria[\ crescut\ dintr-o dat\ aici, cum a fost `n diminea]a când

`mplinea [aizeci de ani acum 270 de ani, cu barba smuls\ descul] cu pruncii

dup\ el `n c\m\[i albe pe uli]ele sfinte [i tras pe butuc este momentul când `n

cea mai mare umilin]\ purtat\ cu demnitatea celui ce i-a `nsufle]it toat\ lu-

crarea `n }ara Româneasc\ este aceast\ clip\ de foc sfânt\ când moartea

`ncepe s\ cedeze s\ fie biruit\ prin moartea de bun\ voie [i f\ptura lui de

oseminte a voievodului `ncepe s\ ia propor]ii cosmice devine punte devine

arbore devine semin]ie devine salvator al neamului devine vama transfi-

gurat\ devine podul de aur devine pas\re de aur [i foc salvatoare pentru

pruncii s\i.

Trebuia s\-[i treac\ pe cei patru copii dincolo trebuia s\-i conving\ c\

aceasta este calea: este momentul când Brâncoveanu le spune copiilor: fiii

mei am pierdut totul s\ nu ne pierdem [i sufletele, ave]i curaj vin [i eu cu

voi, este clipa când s-au hot\rât cu to]ii pentru jertf\ este momentul când

ochii lor v\d altceva decât ochii lumii când v\d lumina transfigurat\ care cu-

prinde cosmosul este momentul când ochii lor devin de foc aprins din jarul

izbucnit `n ardere mistuitoare `n p\rintele lor care `i gr\be[te ca `ngerul So-

domei pe Lot s\ ias\, copiii v\d pe tat\l lor `n straiul de foc al nun]ii `n

ve[minte de mire [i prind curaj s\ p\[easc\ `n moarte pentru c\ nu se mai
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tem de ea, au biruit frica de moarte prin iubire, v\d slava cerurilor des-

chise [i se `ndreapt\ cu bucurie neistovit\ `ntr-acolo. 

Octav Grigorescu prezint\ acest moment cu maxim\ economie dar ferm [i

precis când Brâncoveanu `n fl\c\ri aici pe p\mântul sfin]it [i de jertfele

lui {tefan cel Mare, `[i `ntoarce privirea interioar\ ochiul treaz l\untric [i

vede astfel pe copiii s\i `i vede cuprin[i `n lumina cea neapropiat\ `i vede cum

transpar turmele de aur de pe v\i `n zori când se ridic\ ce]urile `nrourate

`n Carpa]i `i vede de la Hurezi `mbr\ca]i `n coconi cum ies `n pridvora[ele

de lemn ale neamului nostru la lucrarea lor de diminea]\ pân\ seara `i vede

cuprin[i de slava aceea blând\ [i bun\.

Ce-l face s\ `n]eleag\ cu toat\ fiin]a c\ este pe drumul cel bun c\ jertfa

copiilor s\i este curat\ [i bine primit\: `ncepe s\-i vad\ cu ochii salva]i `ncepe

s\-[i vad\ copiii `n[irui]i unul dup\ altul cuprin[i `n lumina de aur a sfin-

]eniei `ncepe s\-i vad\ ajun[i s\ ia lumina cea f\r\ de amurg `ncepe s\-i

vad\ `ntemeietori de neam `ncepe s\ aud\ corurile uria[e de copii ai }\rii

Române[ti pe p\mântul nostru zbuciumat `nve[mânta]i `n straiele luminii

`ncepe s\ [tie b\trânul tat\ Brâncoveanu c\ iat\ sunt cu to]ii `n pridvoarele

paradisului pe-o gur\ de rai `ncep s\ aud\ fluierele aprinse la c\p\tâiul p\s-

torului a fluierelor de foc cânt\toare din care au fost picura]i Carpa]ii `n

sufletele noastre [i acum iat\-i ace[ti copii cu fe]e blânde `mp\cate fiecare

`naintând precum cetele `ngerilor din ierarhia lui Dionisie Areopagitul de
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pe obrazul Sucevi]ei iat\-i `naintând dup\ vârst\ cu eonul de aur p\trun-

zând `n lumin\ devenind una cu lumina epifanic\ l\sând `n urm\ golul

mormânt al Hureziului `naintând c\tre eternitate, deveni]i iat\ nepieritori.

Cel din urm\ Mateia[, cel mai mic pentru c\ era mult prea mic el pentru o

asemenea jertf\ el singurul este de-a dreptul `ncoronat ajutat de for]a au-

reolei ce-i `ncinge cre[tetul de pe acum.

Dar convoiului `i lipse[te ceva este acolo Brâncoveanu sunt copiii mai

lipse[te acestui ceas fericit Mama, mama lor Maria care `n acea zi era acolo

`n ziua numelui ei de sânt\ M\rie Mare când ard c\r\rile Maramure[ului

str\b\tute de pelerini [i turme ce se `ntorc grele de road\ c\tre s\la[ele

p\mântenilor.

Octav Grigorescu [tie c\ [i Mama Maria Mama lui Constantin {tefan

Radu [i Mateia[ soa]a celor unsprezece copii r\mas\ v\duv\ trebuie s\ fie

acolo trebuie s\ se `mp\rt\[easc\ de aceast\ slav\. Cu o intui]ie de inspirat

cu adev\rat iat-o pe mam\ `nsufle]ind convoiul pruncilor gr\bindu-l cu bra-

]ele `ntinse ea `ns\[i dobândindu-[i feciorelnicia ca mama Pietei lui Miche-

langelo, iat-o devenind sufletul Anima `ntregului tablou cu bra]ele cu de-

getele aripelor devenite fl\c\ri ca `n stâlpnicii lui Teofan Grecul iat-o cu-

prinzând `ntre aripele ei de vulturoaic\ `nger `ntregul convoi al pruncilor

`nsufle]indu-l gr\bindu-l iu]indu-i pa[ii `mpingându-l din spate ca mama

macabeilor ropotindu-le din spate s\ nu se lase s\ nu sl\beasc\ duhul din
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ei `ntru m\rturisire, ]inându-le duhul ocupat `ntru fericirea c\ii pe care

au pornit ast\zi 15 August 1714 fiii s\i [i so]ul ei Constantin de pe uli]ele

Bizan]ului. Dar imaginea mamei cu bra]ele `ntinse mai declan[eaz\ o scen\

memorabil\ anume din stânga inimii din aripa `ntins\ a mamei din degetele

ei `n fl\c\ri devenite r\d\cini `ncepe s\ creasc\ uria[ s\ se extind\ uria[ul

stejar din visul scrisorii a treia a lui Eminescu de data asta stejarul Carpa-

]ilor visat de basarabi stejarul neamului nostru care umbre[te tot p\mântul

românesc peste ruine printre zidurile albastre se extinde se `ndreapt\ se

`ndeas\ vânjos cre[te se desfoliaz\ se `ncheag\ p\truns de tr\znete [i fur-

tuni lini[tindu-se `ntreg [i drept pe linia de aur Pomul vie]ii centrul planetei

omfalosul lumii arborele cunoa[terii pomul vie]ii.

A trecut [i prin noi acum prin neamul meu axa lumii am fost odat\ `n

centrul lumii `n inima paradisului subp\mântenele au devenit cosmice cele

mai umile au devenit postament de aur prin jertf\ care p\streaz\ vie hr\-

nesc via]a pomului aduc\tor de roade iar cei patru fii jertfi]i devin cele

patru izvoare care scald\ irig\ [i fericesc paradisul.

Ce elogiu mai profund putea fi adus celor patru fii ai lui Brâncoveanu

decât s\ devin\ izvoare care hr\nesc paradisul cele patru râuri care desfat\

rodnicia pomului vie]ii ale c\rui r\d\cini devin osemintele lor de martiri.

Tat\l stâlp de foc `nainte merg\tor maica lor stâlp de nor `ncheind convoiul

celor patru potira[e de aur sanctuar simbolic str\b\tând arz\toare pustie

c\tre Patria f\g\duit\.
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C\ este a[a o spune dreapta lui Brâncoveanu ce mângâie pe cre[tet `n

scena final\ umbrele `nz\pezite devenite mai albe ca z\pada imaculate cu

des\vâr[ire ale copiilor care au trecut dincolo cu bine. Iar mâna lui Brânco-

veanu alb\ des\vâr[it [i ca stropit\ cu isop [i mai alb\ decât z\pada f\-

cându-se precum a craiului poet aceast\ mân\ nu mai `ndeamn\ acum ci

mul]ume[te binecuvânt\ din mân\ de tat\, a devenit mân\ Patern\ a de-

venit potirul Patriei. 

A mai r\mas de v\zut cel de-al treilea tablou ultimul din tripticul ce

ne-am propus s\-l citim mai din aproape.

De ast\ dat\ Brâncoveanu nu este el nici copiii s\i `n centrul aten]iei

ci faptele sale. Linia de aur a pânzei este ocupat\ `n adâncuri ca `n judecata

din urm\ a Vorone]ului de ochiul sever [i blând al vestitorului `nger ce

deschide c\r]ile [i este dat\ pe fa]\ fapta fiec\ruia.

Epoca lui Brâncoveanu care ne-a l\sat cea mai mare bibliotec\ din sud-

estul Europei [i cel mai mare num\r de documente scrise peste 13.000 trei-

sprezece mii `nc\ nepublicate decât `n mic\ parte este una a c\r]ii. Anul 1688

cu numele lui Brâncoveanu pe copert\ anul urc\rii pe tron a Voievodului

este [i cel al apari]iei pentru prima oar\ `ntreag\ a Bibliei de la Bucure[ti, `n

limba român\, eveniment comparabil cu apari]ia aceleia[i c\r]i funda-

mentale ca `nceput de limb\ na]ional\, a Bibliei lui Luther `n veacul al

[aisprezecelea.
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Acest Brâncoveanu care a dat [i grecilor `ntâia lor Biblie modern\ [i

turcilor `ntâia lor carte tip\rit\, care a tip\rit pentru georgieni, arabi,

acest p\rinte al `ntregului r\s\rit cre[tin care trimitea pe banii ]\rii noastre

la studii `n Italia pe lâng\ studen]i români [i studen]i str\ini cum va fi [i un

viitor patriarh al Ierusalimului, acest Brâncoveanu ctitor pân\ la Muntele

Sinai [i Athos, ctitorul Academiei române, al unui stil românesc care s-a

jertfit `n cele din urm\ cu tot ce-a avut mai sfânt cei patru fii ai s\i pentru

spiritualitatea neamului nostru, acesta acum transpare `n pânza lui Octav

Grigorescu `n fa]a nemesisului cu ochii lega]i a anghelosului care cump\-

ne[te fiecare cuvânt c\ci dup\ cuvinte dup\ fiecare cuvânt se `ntâmpl\ kri-

nosul judecata.

Acest tablou corespunde scenei din pridvoarele brâncovene[ti de la Hurezi

sau Sâmb\ta. C\ este vorba de judecat\ o spune masca vene]ian\ din col]ul

infernal al pânzei iar c\ balan]a atârn\ salvatoare de partea faptelor lui

Brâncoveanu o spune pas\rea paradisului [i fructele de aur ce prind con-

tur `n preajma c\r]ilor.

Este op]iunea pictorului este revelarea bunei lucr\ri s\vâr[it\ `n nea-

mul nostru de acest voievod p\rinte printre cele mai luminoase sfinte `n-

truchip\ri din `ntreaga noastr\ istorie.

Ar mai fi de spus multe despre aceast\ expozi]ie c\reia i-am descifrat

`n parte doar trei din zecile de lucr\ri, anume cele legate de Brâncoveanu.
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De acum `l credem pe Octav Grigorescu ce a spus `n catalogul expozi]iei,

anume „lucr\rile mele au c\p\tat o mai mare certitudine de când m-am

sim]it atras de tematica istoriei, …de oameni de mare semnifica]ie pentru

destinul poporului nostru”. Cuvinte cu acoperire `n aur.

(Din Iubirea de Patrie, vol. II, 1985)
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