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Grigore Ilisei, n\scut pe 20 noiembrie 1943, `n satul
V\leni, comuna M\lini, jude]ul Suceava. Fiul preotului
Ilie Ilisei [i al `nv\]\toarei Georgeta Zah\rescu. 

Absolvent `n 1966 al Facult\]ii de Filologie de la Uni-
versitatea „Al. I. Cuza” Ia[i. S-a manifestat `n lunga [i
prodigioasa sa activitate creatoare pe dou\ planuri, cel
jurnalistic [i scriitoricesc. 

Cariera de ziarist a `nceput-o la Radio Ia[i `n 1966 [i
a continuat-o la Radio Bucure[ti din 1968. ~n 1973 a con-
tribuit `n calitatea sa de redactor [ef adjunct, al\turi de
Sofia Şincan, la lansarea Programului III (România Tineret).
~n acela[i an a ocupat postul de redactor [ef adjunct al
Radioului Ia[i.

~nl\turat din motive politice din Radioteleviziunea Ro-
mân\ `n 1983, [i-a urmat traseul `n pres\ la revista „Con-
vorbiri literare”, ca redactor de rubric\, pân\ `n decembrie
1989. A fost primul director postdecembrist al Radioului
Ia[i. 

Pe 3 noiembrie 1991 s-a aflat `n fruntea echipei care a
fundat TVR Ia[i, televiziune pe care a condus-o pân\ `n
1997. Din acest an pân\ la retragerea la pensie `n 2007
(cu excep]ia anilor 2004, 2005, când a activat `n diplo-
ma]ie), a continuat s\ slujeasc\ la TVR Ia[i ca realizator.
O face [i `n prezent `n postura de colaborator. 

Ca scriitor, [i-a f\cut debutul `n 1972, cu volumul de
proz\ scurt\ N\vod pentru scrumbii albastre, ap\rut
la Editura Junimea. Din 1975 devine membru al Uniunii
Scriitorilor. Este autorul a peste 20 de romane, jurnale de
c\l\torie, c\r]i de reportaje, interviuri, eseuri, albume de
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art\, unele dintre acestea fiind `ncununate cu premii ale
Uniunii Scriitorilor [i ale unor prestigioase reviste lite-
rare. A condus Filiala din Ia[i a Uniunii Scriitorilor `ntre
2001 [i 2004. 

Este de]in\torul Ordinului pentru Merit `n Grad de
Cavaler (2001), al Crucii Patriarhale (2003), al Ordinului
„Meritul Cultural”, clasa a III-a (1979). Cet\]ean de onoare
al municipiilor Ia[i, F\lticeni, [i al comunei R\d\[eni.  
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CUVÂNT L|MURITOR

Am reunit `n paginile acestei c\r]i cele mai multe
dintre scrierile mele despre biseric\, credin]\, credin-
cio[i, preo]i [i mireni. Unele s-au difuzat la Radio Ia[i
vreme de mai bine de trei lu[tri, pân\ prin 2007, când
nu mi s-a mai `ng\duit vorbirea de la microfonul aces-
tui post de radio, pe care l-am slujit timp de mai bine
de 40 de ani. ~nsemn\rile, cele dintâi, dateaz\ `nc\ din
primele luni ale anului 1990. Erau intitulate „Minia-
turi” [i luau drumul eterului duminica dup\ amiaz\.
Din 1997 pân\ azi semnez s\pt\mânal `n ziarul ie[ean
„Evenimentul” rubrica „Fotograme”, `n chenarul c\reia
s-au reg\sit destule dintre textele adunate acum `n
„Pisanii…”. ~n anii 2000 am deschis o colaborare [i cu
„Ziarul Lumina”, din perioada sa ie[ean\, cu ni[te ta-
blete despre priveli[ti [i chipuri ale universului religios
ortodox românesc. {irul acestora s-a `ntrerupt dup\
vreo doi ani [i a fost reluat anul trecut cu redac]ia
bucure[tean\ a aceleia[i gazete. Frecven]a este bilu-
nar\ [i se tip\re[te sub genericul „Pisanii de azi [i de
demult”, pe care l-am dat [i c\r]ii.

Slovele acestor `nsemn\ri sunt, `ntr-adev\r, s\pate
`n sufletul meu cam `n acela[i fel `n care me[terul d\l-
tuie[te o pisanie `n piatr\ ca s\ d\inuie. Inten]ia sem-
natarului lor este s\ m\rturiseasc\ o leg\tur\ adânc\
[i de nedezlegat cu aceast\ lume a credin]ei, `n care am
deschis ochii. Tat\l meu, preotul Ilie Ilisei, pe care-l
evoc `n paginile c\r]ii, m-a dus de mic `n col]ul de
r\s\rit al caselor parohiale pe unde am vie]uit [i m-a
f\cut p\rta[ bucuriei f\r\ egal a rug\ciunii. Când am
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crescut, am rostit „Crezul” `n biseric\. Am fost [i
p\limar la nevoie [i am luat parte cu ai mei la grijirea
bisericii, c\ci nu prea existau destui bani s\ pl\tim
un slujba[ pentru aceasta. M-am num\rat nu o dat\
printre purt\torii de c\ld\ru[\ cu aghiazm\ [i am
strigat, al\turi de al]i copii din cartier, din to]i r\-
runchii: „Kiiraaaleeesaaa!”, vestind sosirea p\rinte-
lui cu Ajunul. Când se repara biserica din F\lticenii
Vechi, al c\rei paroh era tata, lucr\ri ce se petreceau
anevoie, c\ nu erau destule resurse, m\ `nh\mam la
treab\ `mpreun\ cu p\rin]ii, rudeniile [i credincio[ii
din parohie.

P\rintele meu, de[i poate [i-ar fi dorit `n sinea lui
s\-l urmez la altar, m-a l\sat s\-mi ascult chemarea,
s\ m\ `ndeletnicesc cu lucrarea cuvântului. Nu m-am
rupt de acel mediu al bisericii [i credin]ei, pentru c\
am fost mereu preocupat s\ `mpodobesc vorbirea [i
scrierea mea cu miresmele sacralit\]ii. Am scris [i `n
acele vremi ma[tere despre m\n\stiri [i slujitorii lor,
am poposit la chinovii s\ m\ rog [i s\ [lefuiesc ver-
bul [i m-am sim]it fericit c\ proza mea cuprindea `n
textura sa ceva din aroma limbii vechilor cazanii.

~ndat\ ce ]ara s-a slobozit de obida st\p\nirii ate-
iste, chiar din primele clipe, am avut norocul s\ pot
face câte ceva, dup\ puterile mele, ca `n audiovizua-
lul ie[ean lucrurile s\ se rânduiasc\ potrivit celor ale
firii. Povestesc `ntr-o bucat\ dinl\untrul c\r]ii despre
neuitatul colind de Cr\ciun, din 24 decembrie 1989.
Atunci, de diminea]\, a r\sunat `n mica `nc\pere de
crainic a Cabinei 1 a Radioului Ia[i, `n care m\ `nzi-
disem de câteva zile, muzica sublim\ a celor „Trei Crai
de la R\s\rit”. Cântarea sfânt\ r\suna pentru prima oar\
la Radio Ia[i [i vocea de clopot a p\rintelui Roat\ meta-
morfozase miraculos spa]iul acela strâmt `ntr-o imens\
catedral\, mare cât nesfâr[irea eterului. ~l primisem
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pe p\rintele `n acel l\ca[ ca [i cum ar fi p\[it acolo
~nsu[i Iisus Hristos. La `nceputul anului 1990 mi-a
fost dat\ [ansa s\ tr\iesc [i emo]ia, ce-a luat chipul
curat al lacrimei, a transmisei directe, ce continu\ [i
azi, a slujbei de la Mitropolia Moldovei. Reu[isem des-
tul de repede, `n pofida dificult\]ilor tehnice cu care
ne confruntam, s\ reiau, dup\ aproape jum\tate de
secol, transmisiile radiofonice de la Catedral\, difu-
zate pentru `ntâia oar\ de Postul de Radio Moldova
`n 2 noiembrie 1941, exact din acela[i edificiu de pe
strada Lasc\r Catargiu. ~n acea duminic\ istoric\ `na-
intea privirilor mele prinsese contur figura p\rinte-
lui meu, care parc\ pogorâse din cerul unde urcase
`n iarna anului 1985. Tot `n primele luni ale lui 1990
au debutat emisiunile de moral\ cre[tin\ ale Radioului
Ia[i, pe care le realiza Lucian Teodosiu. ~nl\untrul
lor am introdus atunci un amplu interviu cu arhi-
mandritul Ilie Cleopa, inclus apoi `n volumul Oleac\
de taifas, ap\rut la Editura „Polirom” `n 1998.

~n 1991 [i 1992 am realizat, `n regia admirabilului
român basarabean Victor Buc\taru, filmul documen-
tar „La izvoare”, dedicat m\n\stirilor din Moldova
[i Basarabia, produs de Studioul de Filme al TeleRa-
dio Moldova de la Chi[in\u. Filmul a fost prezentat
de TVR1, TVR Ia[i, TVRM [i s-a proiectat `ntr-o gal\
la Biblioteca Român\ de la Paris `n 1994. ~n 1992 i-am
luat, la M\n\stirea V\ratec, un interviu arhimandritu-
lui Bartolomeu Anania, transmis la „Convorbiri de du-
minic\”, pe TVR1. Acest moment a marcat `nceputul
unei serii lungi de emisiuni de televiziune inspirate
din via]a Bisericii [i oamenilor ei, preocupare de ac-
tualitate [i azi pentru mine.

Aceste abord\ri de la radio [i televiziune, la care
am f\cut referire, [i-au aflat pandant `n pagini scrise, ce
ad\ugau acele deslu[iri, pe care, poate, nu izbutisem
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s\ le aduc la lumin\ prin vorba `n eter [i prin imagi-
nile de televiziune. Acum aceste osteneli de la masa
de lucru sunt strânse `ntre coper]i de carte. E cu pu-
tin]\ astfel a se vedea imaginea `ntregului [i se alc\-
tuie[te un florilegiu ce-l `nchin reveren]ios tuturor
f\uritorilor acestor comori f\r\ de moarte.

                                                G.I.
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PRIVELIªTI
CU BISERICI ªI CHINOVII
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M|N|STIREA M|N|STIRILOR

M\n\stirea Neam]ului, lavra, cum mai e numit\
dup\ un cuvânt `mprumutat de la pravoslavnici ru[i,
a fost a[ezat\ sub binecuv`ntarea ~n\l]\rii la ceruri,
hram celebrat la 40 de zile de la ~nvierea Domnului.
De bun\ seam\, ctitorii, `ntre care la loc de cinste s-a
aflat {tefan cel Mare, i-au dorit un rol `n\l]\tor `n
via]a bisericii [i a poporului. S-a `ntâmplat ca aceast\
vrere s\ se `mplineasc\. S-a petrecut prin lucrarea ano-
nim\ a [irului de monahi, cei care, cu r\bdare de ere-
mi]i, s-au dedat ascult\rii [i au transformat  c\lug\ria
`ntr-o voca]ie. Caligrafii au dat la iveal\ la Neam] c\r]i,
ce ast\zi sunt expresia celei mai rafinate arte, adev\-
rate tezaure cu care se mândresc institu]ii de prestigiu
de conservare a valorilor bibliofile, precum cele brita-
nice. Iconarii au mig\lit cu har [i sublim\ inspira]iune
chipurile sfin]ilor sau au redat cu suflu nemuritor isto-
riile vechi, biblice, ori au zugr\vit m\iestrit zidirile
cele biserice[ti. ~n câte alte `ndeleticiri nu s-au mani-
festat str\lucit c\lug\rii nem]eni! Dar ei au urzit aici
mai ales o ambian]\ de evlavie [i de reflec]ie, una ro-
ditoare, ce s-a `ntins ca floarea câmpului `n toat\ cuprin-
derea ortodoxiei române[ti. Paisenismul, curent spiri-
tual promovat statornic de Cuviosul Paisie, vie]uitor
de vaz\ al m\n\stirii de la Neam], stare] al acesteia [i
`ndrum\tor al vie]ii monahale din Moldova, canoni-
zat `n 1988 `n Rusia [i dup\ 1989 `n România, repre-
zint\ `ntruparea `nalt\ a acestui climat [i mediu de
tr\ire [i gândire `ntru credin]\; valorile sale cele mai
importante fiind rug\ciunea [i existen]a `n cur\]ie
moral\.
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C\tre Neam] suflarea ortodox\ de la noi privea
ca spre Ierusalim, simbol [i izvor de credin]\. Semin-
]ele fructelor de aici zburau [i r\s\reau minunat `n
noi tocmiri m\n\stire[ti. Salba de chinovii din Mol-
dova a[a s-a f\ptuit. M\n\stirile cele multe, ale Suce-
vei [i Neam]ului, mai cu seam\, au fost `ntemeiate de
c\lug\ri trimi[i de la Neam] sau de c\lug\ri]e, care au
primit binecuvântarea [i sprijinul duhovnicilor lavrei.
{i multe dintre a[ez\mintele monahale din Basarabia
s-au `n\l]at prin purtarea de grij\ a c\lug\rilor nem-
]eni. O `ntemeiere c\lug\reasc\ cu numele de Neam]ul
Nou a luat fiin]\ dincolo de Prut [i a jucat `n Basarabia
rolul pe care `l avea `n Moldova m\n\stirea de pe
malul Nem]i[orului, acela de `n\l]are [i `mpr\[tiere
`n cele patru z\ri a luminii celei izvorâtoare. De asta
`ntr-un film, pe care l-am `nchinat Neam]ului, am nu-
mit-o „M\n\stirea m\n\stirilor române[ti”. Istoria aces-
teia este pres\rat\ de `ntâmpl\ri excep]ionale, ce ]in
de sfin]enia locului, nutrit\ din sfin]enia vie]uitorilor
care s-au nevoit `n locurile acestea. O astfel de poveste,
plin\ de tâlc, mi-a fost istorisit\ de carismaticul p\-
rinte diacon Ioan Ivan, un `n]elept al Neam]ului, trecut
cu slav\ `n lumea drep]ilor. Este vorba de un semn
vestitor, premonitoriu, i-a[ zice, revelat cu pu]in timp
`nainte de izb\vitorul 1989. ~ntr-o bun\ zi s-a obser-
vat c\ p\mântul de pe aleea ce duce la biserica mare,
cea [tefanian\, s-a ridicat din senin. Surprinz\toarea
[i inexplicabila mi[care a adâncului a dat na[tere la
diferite supozi]ii. ~n cele din urm\ s-a trecut la s\p\-
turi [i s-a constatat c\ r\m\[i]ele p\mânte[ti ale unui
c\lug\r, pesemene, c\utau s\ ias\ la lumin\. Un fapt
cu `nc\rc\tur\ puternic\. Trimitea gândul spre s\vâr-
[irea unei minuni. Autorit\]ile statului comunist, aflate
`ntr-un moment paroxistic al existen]ei, au intervenit
grabnic [i au stins focul ce st\tea s\ se aprind\. Au
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ETERNITATEA PUTNEI

La Putna te afli parc\ pe un acoperi[ al lumii.
Paji[ti smaraldii, p\duri viguroase [i dese de brazi,
pripoare, clinuri dulci, v\lurindu-se `ntr-o fug\ de Bach,
poieni ca ni[te ochiuri de p\un. Imensitate, nesfâr-
[ire, dar [i intimitate domestic\. Sate ce `nchistresc pri-
veli[tile, de[irându-se pe v\i, cuib\rindu-se prin lu-
mini[uri, risipindu-se `ntr-o puzderie viu colorat\ pe
coaste. A[ez\ri omene[ti ie[ite din mantaua peisaju-
lui cânt\tor de obcine bucovinene, des\vâr[ind, prin
alc\tuirea lor, ce respir\ frumuse]e, bun gust, tocmi-
rea m\iastr\ a locurilor. Nu mergi `ntr-o ma[in\ sau
c\ru]\, `naintând spre M\n\stirea Putna, spre necro-
pola [tefanian\, ci luneci `ntr-un fel de stranie rotire
de scrânciob. Te sim]i mai `n putere, mai `nalt [i mai
st\pân pe tine.

Dup\ deschiderile f\r\ cap\t, pe unde-ai plutit
ca `ntr-un miraculos zbor, urmeaz\, `ntr-un cap\t de
osie polar\, o culme, dincolo de care nu se mai poate
trece. E M\n\stirea Putna. Cu piatra ei untoas\, `n
stria]ii aurii, Putna, m\n\stirea, cu biserica d\ltuit\
cu vr\jita inspira]iune ca un diamant cu multe carate,
arhondaricul [i zidul de cetate, te `ntâmpin\ cu m\-
re]ie [i severitate. E o atmosfer\ de reculegere cuvi-
oas\, m\surat\, pe care `nsu[i ctitorul a gândit-o, pe-
semne, [tiind c\ aici `i va fi locul de veci. Nu este `ns\
pecetea `ncerc\n\rii [i a triste]ii f\r\ leac, ci senin\-
tatea `n]eleapt\ a omului care e con[tient c\-i trec\tor,
s-a bucurat de via]\ [i [i-a `ncheiat mul]umit socotelile
cu aceasta, cu sentimentul c\ [i-a `mplinit cu prisos
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datoria. Putna are `n duhul ei ceva cu totul special. E
mult mai mult decât un l\ca[ de rug\ciune, cu ceva
`n plus peste faima de vatr\ spiritual\ [i c\rtur\reasc\ a
românilor. E un simbol al vredniciei unui neam `n
ap\rarea fiin]ei sale [i `n durarea de opere ziditoare.
Reprezint\ sigiliul a[ezat de ctitorul care-[i doarme
aici somnul de veci, {tefan cel Mare. Putna este, toto-
dat\, o carte deschis\. Pagina pe care [i-a scris ultimele
cuvinte voievodul nu e ultima, n-a r\mas colbuit\. Dim-
potriv\, mereu s-a ad\ugat ceva. Sporirea apar]ine
celor mul]i care vin la Putna aidoma celor vechi la
templu. P\[e[ti aici pe meleag ren\sc\tor. Aceast\ vir-
tute `i aduce pe oamenii simpli, cei care nu ostenesc
niciodat\ s\ mearg\ la Putna. Aceea[i stare de vibra-
]ie l\untric\ i-a purtat `n p\r]ile acestea dep\rtate pe
Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, iar mai târziu
pe Alexandru Zub [i concitadinii s\i ie[eni, cei care
au sfidat teroarea ro[ie, când au cutezat s\ celebreze
la ctitoria lui {tefan nemuritorul suflet românesc, su-
grumat `n acei ani '50 de ocupa]ia sovietic\.

La Putna, toate aceste `ntâmpl\ri [i-au l\sat ur-
mele. Le reg\se[ti `n atmosfera unic\ a m\n\stirii, `n
austeritatea sa luminoas\, `n aerul r\scolitor de adu-
ceri aminte, `n pl\smuirea sublim\ a `ntrup\rilor de
arhitectur\, `n perfec]iunea ansamblului, `n care toate
sunt la locul lor.

                             
  



Pisanii 
de azi 
ªi de 

demult

16

T|RÂM AL MITURILOR

Borze[ti, a[ezarea de pe valea Trotu[ului, din cer-
dacul Carpa]ilor, e un t\râm mustind de mituri. Unele,
e drept, pe cale de stingere, cum este cel al industria-
liz\rii socialiste din vremea lui Dej. Acesta crease aici
o platform\ chimic\ impresionant\, cântat\ [i-n [la-
g\rele timpului, [i un ora[ nou, mai degrab\ dormi-
tor, One[ti, numit aproape un deceniu, printr-un ucaz
la moartea pontifului comunist, Gheorghe Gheorghiu
Dej. Constela]ia chimiei e acum `n agonie. Noul cen-
tru urban se chinuie[te s\ ias\ din starea de ghetou,
dar `nc\ nu prea reu[e[te. Mitul d\inuitor r\mâne `ns\
cel [tefanian. Legendele au gr\it [i gr\iesc de Borze[ti
ca despre ]inutul na[terii lui {tefan. Istorici `nsemna]i,
`ntre care Nicolae Iorga, au demonstrat c\ aser]iunea
nu are temei real [i nu la Borze[ti se afl\, cum s-a
afirmat, Bethleemul M\riei Sale. Dac\ Iorga e sceptic
`n privin]a ivirii pe lume a lui {tefan la Borze[ti, `n
schimb un c\rturar din rândul bisericii, episcopul Ro-
manului, Melchisedec {tef\nescu, este convins c\ voie-
vodul [i-a petrecut la Borze[ti cei mai frumo[i ani ai
copil\riei [i c\ `n locul acesta vie]uiau mo[ii [i str\-
mo[ii s\i. E cert, a[adar, c\ parte a verilor copil\riei
viitorului domn s-a trecut la cur]ile domne[ti de la
Borze[ti. ~n acest loc, precum `n istoria lui Alecsandri
despre Vasile Porojan, {tefan a legat prietenii de ne-
uitat, `ntre care, cea cu Mitru], zis [i Gheorghi]\, a
intrat `n legend\. E vorba de legenda „Stejarului de la
Borze[ti”. Ţesut\ `n popor, zburând din om `n om ca
o suveic\ de la r\zboiul de ]esut, povestea legendar\
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a fost publicat\ `n dou\ variante de Nicolae Gane [i
Ortansa Racovi]\ [i s-a a[ezat statornic `n mentalul
românesc. Potrivit acesteia, tovar\[ul de joac\ al lui
{tefan a c\zut `n mâinile t\tarilor n\v\litori. A fost
legat de trunchiul stejarului multisecular, locul preferat
de joac\, [i omorât. Peste timp, domn fiind, {tefan l-a
prins pe hanul t\tarilor [i i-a sortit, r\zbunându-[i
prietenul, acela[i sfâr[it. Dar nu s-a oprit aici, ci a ri-
dicat, spre ve[nic\ pomenire, l\ca[ de `nchin\ciune,
o biseric\, a c\rei mas\ de altar se g\se[te acolo unde
se `n\l]a falnicul gorun.

Biserica s-a zidit `ntre 9 iulie 1493 [i 12 octombrie
1494, când s-a [i târnosit. Pisania, `ncastrat\ `n zidul
exterior [i p\strat\ `n forma sa original\, cu litere chi-
rilice, este gr\itoare. Aici e scris `n piatr\ c\ voievodul a
ridicat l\ca[ul `mpreun\ cu iubitul s\u fiu Alexandru
„`ntru rug\ sie[i [i `ntru pomenirea r\posa]ilor mo[i
[i str\mo[i”. Supus\ `ncerc\rilor timpului, grijit\ cu
dragoste de urma[i aidoma unui Pantheon, situat\
pe o `n\l]ime ce domin\ valea Trotu[ului, bazilica [tefa-
nian\, cu silueta de nav\, taie cutez\tor valurile sec-
olelor. {i, de un r\stimp, din 2004, lujerul din piatr\
s-a deschis [i l\untrul s\u ni s-a ar\tat, potrivit zice-
rii lui Lucian Blaga, ca o „corol\ de minuni a lumii”.
~n acel an jubiliar, al 500-lea de la asfin]itul princepe-
lui, interiorul bisericii a c\p\tat ve[mânt pictural. Unul
ce pare a fi aici dintotdeauna, atâta este de autentic,
ceea ce e rar a vedea `n spa]iile cele vechi biserice[ti,
c\rora li s-a ad\ugat pictur\ `n timpurile noastre. La
Borze[ti s-a repetat fericit istoria din vremea lui Pe-
tru Rare[, cel care, `mpreun\ cu mitropolitul Grigo-
rie Ro[ca, a ini]iat un program iconografic, ce-a luat
forma unei mi[c\ri artistice novatoare, ducând la apa-
ri]ia capodoperelor picturale din nordul Moldovei,
de la ctitoriile rare[iene, dar [i de la unele din cele
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600 DE ANI DE EPISCOPAT 
LA ROMAN

Romanul n-a fost capital\ precum Baia [i nici n-a
dec\zut apoi asemenea acesteia. Era, aidoma Hârl\u-
lui sau Hu[ilor timpurilor medievale, o a[ezare im-
portant\ a statului moldovenesc. Mu[atinii i-au acor-
dat o mare `nsemn\tate; unul dintre reprezentan]ii de
vaz\ ai dinastiei, Roman, fiind [i `ntemeietorul târ-
gului de la confluen]a Moldovei cu Siretul. Acesta `[i
ridicase aici curte voievodal\, ceea ce ilustra rolul
jucat de burg `n zorii istoriei Moldovei. Romanul era o
poart\ a Ţ\rii de Jos [i unul dintre centrele sale nu-
cleice. C\ lucrurile st\teau a[a o dovede[te [i faptul
c\ la 1408, `ntr-un document al cancelariei domne[ti,
Alexandru cel Bun consemna `nfiin]area Episcopiei
de Roman. Scaunul creat aici era al doilea dup\ cel
mitropolitan din capitala Moldovei. A fi re[edin]\ epis-
copal\ presupunea ca a[ezarea respectiv\ s\ aib\ m\-
rime [i rang de prim plan pentru a[ez\mântul statal.
Cu siguran]\ c\ a[a au stat lucrurile `n 1408, când Ioan
a fost a[ezat `n scaunul episcopal de Roman. Acesta
era primul dintr-un [irag glorios de episcopi, care au
p\storit la Roman vreme de [ase veacuri.

Episcopia, odat\ `ntemeiat\, a ridicat rangul târ-
gului. Cu trecerea anilor, de[i a continuat s\ fie o lo-
calitate urban\ stimabil\ [i demn\ de tot respectul,
Romanul n-a mai avut pozi]ia cheie de]inut\ `n Evul
Mediu. Dar Episcopia a polarizat pe mai departe aten-
]ia, interesul [i a atras pre]uirea lumii române[ti prin
efervescen]a vie]ii spirituale [i prestigiul ierarhilor,
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unii str\luci]i c\rturari, al]ii cu via]\ sfânt\; patru
dintre ei au fost canoniza]i, [i mai to]i ziditori de vo-
ca]ie. Dac\ Romanul nu se mai g\sea `n centrul conste-
la]iei urbane a Moldovei, Episcopia, `n schimb, a fost
mereu la loc de frunte. Biserica [i `ntregul complex
episcopal impuneau, cum o fac [i azi, prin splendoa-
rea lor arhitectural\, rafinamentul plasticii interioare
[i atmosfera de sacralitate, ce-[i pusese pecetea asu-
pra acestui spa]iu. Monumentalitatea `[i g\sea aici
s\la[ organic cu gra]ia. Se `mpreunau cele dou\ ele-
mente `ntr-o `mbr\]i[are tandr\, s\vâr[ind bucuria `m-
plinirii creatoare. Biserica rânduit\ catedral\, cea care
urmase primei din vremea Mu[atinilor `nceputurilor
Moldovei, zidit\ cu zvelte]ea tipic\ l\ca[urilor lui Petru
Rare[, [i-a p\strat, `n ciuda modific\rilor provocate de
trecerea timpului [i de cataclisme naturale, silueta de
chivot m\iastru din piatr\. Este nestemat ce str\luce
cu minunata sa `ntrupare pe platoul ca o tipsie din
inima Romanului. Episcopii, cei 75, s-au grijit s\-i ]in\
vie frumuse]ea [i au p\zit-o a[a cum se proteguie[te
lumina ochilor. ~n jurul catedralei horesc celelalte a[e-
z\minte ale Episcopiei, care se v\d azi [i ne `ncânt\
privirile. Au fost zidite cutez\tor [i cu sim]\mântul du-
ratei `n secolul al XIX-lea de episcopul Melchisedec
{tef\nescu, academicianul, corifeul [iragului de epis-
copi, ce cuprinde nume mari de la Macarie la Dosoftei
[i Veniamin Costachi.

To]i ace[ti ierarhi, de la `ntâiul Ioan, la cei doi de
azi, Eftimie, decanul de vârst\ al Sinodului, [i Ioachim,
vrednicul arhiereu vicar, s-au str\duit [i au reu[it s\
perpetueze duhul sem\nat aici, la Roman, `n urm\ cu
600 de ani. Gra]ie lor, precum [i preo]ilor, monahilor
[i monahiilor, credincio[ilor, Romanul, prin Episco-
pia sa, a continuat a fi o cetate de spirit `nalt. P\[im
pe platoul complexului episcopal [i ne trezim `ntr-o
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CETATEA ZIDIRILOR

Ia[ii sunt un ora[ incitant. Cetatea e privit\, totu[i,
condescendent, cu superioritate, ba chiar [i cu un anu-
me dispre] de unii români. Aceste atitudini se nasc
poate din lipsa de respect fa]\ de moldoveni, pe care
`ndeosebi valahii `i socotesc mai `napoia]i. Or se [tie
c\ urbea Ia[ului reprezint\ expresia sublimat\ a mol-
dovenismului. ~n egal\ m\sur\, poate [i mai mult, Ia[ul
este adorat. {i pe bun\ dreptate. Adora]ia se hr\ne[te
mult din gloria trecutului. Ora[ul este o sublim\ necro-
pol\ a României [i depozitar al unor inestimabile z\-
c\minte spirituale na]ionale. Asta nu face decât s\ ali-
menteze [i s\ `ntemeieze remarca r\ut\cioas\ a ina-
micilor din alte p\r]i [i cu asupra de m\sur\ a de-
tractorilor dinl\untru, c\ ora[ul e mort [i nimic nu-l
poate trezi din adormire. Astfel de judec\]i tran[ante
nu pot fi decât excesive [i simplificatoare. Târgul celest,
cum l-au alintat unii dintre adoratori, nu a murit [i nici
nu se va `ntâmpla degrab\ lucrul acesta. Dar e f\r\
t\gad\ c\ `nsemn\tatea lui a sc\zut. Centralismul, de
care tân\rul stat român a avut nevoie vital\ mai ales
dup\ Unirea cea Mare, a diminuat pân\ aproape la
anulare rolul Ia[ilor [i a supradimensionat impor-
tan]a Bucure[tilor. Au perceput asta la timpul respec-
tiv marii intelectuali ai Ia[ilor. Cei mai mul]i au p\r\sit
ca ni[te marinari puntea unei cor\bii care luase ap\
[i se scufunda. A[a au plecat Mihai Ralea, Ionel Teo-
doreanu, Mihail Sadoveanu. Topârceanu, r\mas aici,
cânta `n clavire soarta târgului, c\ruia, potrivit zicerii
poetului Baladelor... „nu-i mai r\m\sese decât un



Pisanii 
de azi 
ªi de 

demult

24

drum, cel la Eternitate”. Ia[ii nu c\ deveniser\ prea
strâm]i ca s\-i cuprind\ pe corifeii intelighen]iei româ-
ne[ti, ci nu mai dispuneau de mijloacele ce le-ar fi per-
mis acestora dezvoltarea [i afirmarea plenar\. Dintr-o
astfel de pricin\ marile personalit\]i plecau la Bucu-
re[ti `n num\r a[a de mare. O veritabil\ hemoragie
de materie cenu[ie, ce nu avea cum s\ nu lase urme.
Ora[ul [i-a p\strat `ns\ pe mai departe aura de cetate
sfânt\ a românilor [i ]esutul de centru universitar.
Aceast\ din urm\ dominant\ n-a fost estompat\ nici
de industrializarea for]at\ din anii comunismului, ce
`ncerca s\ schimbe [i profilul ora[ului [i s\-l trans-
forme `ntr-unul muncitoresc.

Ceea ce uit\ cei care judec\ cu asprime c\derea
Ia[ilor de dup\ Unirea cea Mic\, [i cu osebire dup\ cea
Mare, e faptul c\ frunta[ii moldoveni au consim]it la
un sacrificiu `n interesul binelui na]ional. Atunci, `n
1859, s-a f\g\duit Ia[ilor o soart\ mai bun\ [i un tra-
tament aproape egal cu cel al Bucure[tilor. Promisiu-
nea a fost uitat\ repede [i nu de pu]ine ori de `n[i[i
ie[enii ajun[i `n dreg\torii `nalte. ~ns\ Ia[ii au r\mas,
`n pofida neajunsurilor generate de subdezvoltare, a
mutil\rilor de arhitectur\ suferite `n toate timpurile,
[i mai cu seam\ `n anii regimului comunist, când cl\-
diri cu valoare de simbol, precum Academia Mih\i-
lean\, au fost nemilos d\râmate, un ora[ fascinant. Spre
deosebire de majoritatea ora[elor române[ti, desfigu-
rate de sistematizarea urban\ socialist\, Ia[ul [i-a p\s-
trat, cu toate aceste pierderi nu pu]ine, identitatea [i
aura de cetate nepereche. Cele mai multe dintre edifi-
ciile emblematice sunt `n picioare, de la bisericile sale
unice, la Palatul Culturii, Biblioteca Funda]iilor, Tea-
trul Na]ional, Universitate, Prim\rie, Casa Pogor etc.
Pe deasupra, datorit\ inspira]iei unor edili din de-
functul regim [i chiar din cel postdecembrist, câteva
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dintre aceste edificii au fost puse [i mai bine `n va-
loare prin crearea `n jurul lor a unor generoase spa]ii
de respirare, ori printr-o iluminare feeric\

P\timirile pe care le au de `ndurat multe dintre
aceste construc]ii identitare [i de mare pre], adev\rate
nestemate de arhitectur\, par a nu avea `ns\ sfâr[it.
Cum afirma, cu n\duf [i disperare, istoricul Ioan Cap-
ro[u, poate cel mai profund cunosc\tor al tezaurului
cel vechi al ora[ului, fiin]a Ia[ilor este azi mai amenin-
]at\ ca niciodat\ cu pâng\rirea. Primejdia cea mare vine,
dup\ spusa ap\sat\ [i `ndurerat\ a lui Ioan Capro[u,
de la lansarea edi]ei a doua a admirabilei c\r]i Ia[ii
marilor zidiri, semnat\ de Dan B\d\r\u [i de Dom-
nia Sa, de la un du[man mai feroce decât to]i cei de
pân\ acum, de la ban. Zicerea istoricului sun\ cutre-
mur\tor. ~nclini s\-i dai dreptate [i te `ngroze[ti la
gândul c\ Ia[ii ar putea pierde ceea ce au poate cel mai
valoros, monumentele. Acestea [i amintirea faptelor
marilor b\rba]i ai neamului, care au vie]uit aici, i-au
adus renumele de Ia[ii marilor iubiri. Datorit\ splen-
dorii lor [i `ntâmpl\rilor c\rora Ia[ii le-au fost s\la[,
Nicolae Iorga a exlamat c\ nu trebuie s\ fie român care
`n via]a lui s\ nu fi v\zut cetatea. ~mi aduc aminte cât
de captivat eram de Ia[i `n vremea copil\riei mele de
la F\lticeni.Visam s\ ajung la Ia[i cum râvne[ti s\ p\-
[e[ti `n gr\dinile raiului. ~l admiram f\r\ s\-l fi privit,
doar din c\r]i [i din pove[tile altora. ~n casa p\rin-
teasc\ exista un cult pentru Ia[i. Când am intrat `n
Ia[i pentru `ntâia oar\, ora[ul mi-a t\iat pur [i simplu
respira]ia. Era o senza]ie cu mult mai intens\ decât
cea `ncercat\ atunci când m-am dus de la ]ar\ la iar-
marocul de Sfântul Ilie din F\lticeni. Ia[ii erau de-a
dreptul cople[itori. Sim]eam, aflându-m\ `nl\untrul
lor, c\ p\[isem `ntr-o lume a urie[escului. Magnificien]a
Ia[ilor m\ cufunda `ntr-o emo]ie ce n-o mai tr\isem.


