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Nor deasupra muntelui

ieºite de sub teascurile lui Coressi la Braºov.
Apoi se fãcuserã comparaþii cu stilul grafic,
general, al secolului al XVI-lea, ajungându-
se la multe apropieri ºi înrudiri. La prima
vedere, ipoteza ridica reticenþe, întrucât un
manuscris de Prolog de la jumãtatea seco-
lului al XVI-lea ºi diferit de cel ºtiut prin
Învãþãturile lui Neagoe, schimba total op-
tica asupra nivelului cultural al epocii. Ajutat
de specialiºti în literatura bisericeascã ve-
che, cât ºi de câþiva editori de texte literare
vechi, Nicodim ajunsese la concluzia cã
manuscrisul sãu avea o naraþiune indepen-
dentã atât de Proloagele slave, de Rãsãrit,
cât ºi de cele slave din Sudul Dunãrii. Manu-
scrisul, în plus, prezenta un numãr mini-
mal de cuvinte, expresii ºi sintagme slavone.
Fraza era fluentã ºi împodobitã cu încãr-

cãturã metaforicã, limba plinã de expresi-
vitate, dovedind un har artistic. Autorul ano-
nim al copiei intervenise ca într-o compoziþie
proprie, încât totul pãrea a fi o naraþiune
liberã, mai degrabã, decât o serie dogmaticã
repetatã prin transcriere.

- Un Prolog autohton, contemporan cu
Coressi, deci existenþa unei tradiþii de creaþie,
o anume specializare profesionalã pe vre-
mea lui Radu Voevod ºi a lui Neagoe
Basarab...

- Aºa ar trebui sã fie, Ncodime, pentru a
se înþelege dece s-au înãlþat atunci monu-
mente în piatrã ºi în marmorã. Fãrã o socie-
tate elevatã, nu s-ar fi zidit mânãstirea
Curtea-de-Argeº, Biserica Domneascã de
la Târgoviºte, Mânãstirea Snagov ºi atâtea
alte unicate de artã arhitecturalã ºi de pic-

 Prozã de Marin Bucur 

 Inedit  Fragment de roman 

Evenimentul care apãruse în ultimul timp
în micul cerc de studiu al lui Visarion ºi
Macarie era descoperirea unui Prolog, cu
totul întâmplãtor, în chilia unui sihastru de
la Schitul Adormirii Maicii Domnului. La
schitul Bunãvestirii se afla unul, o copie
dupã un exemplar din a ºasea ediþie a
Proloagelor moscovite, tipãrite prima oarã
la 1641. Copia era tot din secolul al XVII-
lea, bine pãstratã, scrisã pe pergament, cu
coperþile legate în piele ºi roase pe la colþuri.
Un original al acestei ediþii se afla la
Biblioteca Academiei Române, provenind
din colecþia mãnãstirii Bistriþa. Îl fãcuse dar
cuviosul Paisie de la Cozia, în amintirea
hagialâcului, cum îi plãcea sã spunã, la
Moscova. Copia de la schitul Bunãvestirii
cuprindea interpolãri ale copistului cu
povestiri hagiografice legate de istoricul
schitului. Dupã evocãrile unor fapte care,
istoric, se desfãºuraserã pe mai bine de o
jumãtate de secol, se subînþelegea cã redac-
tarea acestei copii se fãcuse de cãtre un
cãlugãr la bãtrâneþe, ca o faptã de penitenþã
ºi de smerenie. Mai existau ºi alte Proloage,
mai vechi. De unul se folosise ºi Neagoe în
Învãþãturile sale, cu un veac mai înainte.
Macarie avea evidenþa lor dupã Biblio-
grafiile specialiºtilor. Iatã cã acum apãruse
un Prolog foarte diferit de restul din colec-
þiile publice. Cuviosul Nicodim venise de la
Cãldãruºani cu manuscrisul înfãºurat în
mãtase chinezeascã, înfãºuratã aceasta într-
o foaie de atlas, ºi totul închis într-o cutie
de abanos cu cheutori în argint masiv. Pe
cutie era sculptatã stema Þãrii Româneºti
ºi, dedesupt, într-un chenar, o împletiturã
de linii ce se pretindea a fi o iscãliturã dom-
neascã. Provenienþa era, indiscutabil, de la
Curte ºi fãcea parte acum, printr-un ºir de
întâmplãri aproape neverosimile, din colec-
þia lui Nicodim. Întrucât alte manuscrise
rare din colecþia mânãstirii fuseserã luate
din mânãstire sub diferite pretexte, mai ales
sub pretextul înfiinþãrii unui Muzeu de artã
religioasã, în fostul Parc Carol din Bucu-
reºti, Nicodim þinea ascunse manuscrisele
sale, alãturi de vechi veºminte, candele ºi
sfeºnice de argint. Manuscrisul acestui
Prolog intrase în mânãstire prin Mitropolitul
Ghenadie Petrescu, surghiunit de guvern
la 1896, ºi-l lãsase la plecare, dupã lichidarea
conflictului sãu cu autoritãþile, lui Hrisante,
cel care-l îngrijise ºi-l protejase de cursele
întinse de agenþii secreþi ai Poliþiei. Mitropo-
litul se despãrþise greu de acest manuscris,
fiind cea mai preþioasã podoabã a  Bibliotecii
sale, dar, tocmai de aceea, þinea s-o lase,
drept recunoºtinþã, mânãstirii unde trãise
toate ofensele aduse de cei de la Putere.
Manuscrisul îi fusese oferit la ungerea sa
ca Mitropolit de cãtre un nepot al lui Herãs-
cu Nãsturel, care îl moºtenise, se spunea,
de la unchiul sãu, Udriºte-Nãsturel. Prin
consens, se credea cã manuscrisul era din
epoca lui Matei Basarab. O cercetare atentã
semnalase însã faptul cã în hârtie erau
iniþiale ce se aflau ºi în hârtia unor tipãrituri

turã. Ca sã existe ele, a trebuit sã existe o
lume care sã le doreascã ºi sã le preþuiascã.

- Am probe cã acest Prolog este o creaþie
româneascã de rutinã, pentru cã autorul
afirmã, în câteva rânduri, cã are ºtiinþã
despre alte Proloage scrise mai dinainte de
al sãu.

- Fireºte, cum sã se scrie numai câteva
Evangheliare în secolul al XVI-lea? Le
avem doar pe cele care s-au pãstrat. Dar
fãceau parte dintr-un complex cultural ºi
artistic. Ca sã se împodobeascã un Evan-
gheliar, trebuiau sã existe ateliere monahale
de picturã, copiºti-artiºti, filosofi erudiþi,
cunoscãtori ai limbilor greacã, latinã, sla-
vonã ºi, poate, ebraicã. Trebuie sã ne ima-
ginãm aceste secole îmbrãcate într-o mare
culturã religioasã, din care, spre nenorocul
nostru, nu ne-au rãmas decât câteva ves-
tigii.

- Exact cât trebuia ca sã putem fi defãi-
maþi cã nu prea am avut de nici unele...

- Prologul vine tocmai când nimeni nu
mai credea cã se va mai descoperi vreun
text. Va fi un mare argument al tradiþiei
noastre culturale. Coressi fãcea, prin tipã-
rire, comerþ cu cartea. Era bine, se stimula
consumul de carte...

- Dacã Prologul s-ar fi compus în vre-
mea lui Matei Basarab, cum susþinea prin
tradiþie pãrintele Maximilian, care mi l-a lãsat
moºtenire de la pãrintele sãu Hrisantie, pe
motiv cã provenea de la familia lui Udriºte-
Nãsturel, atunci ar fi trebuit sã fie cât de
cât o referinþã la vreun eveniment din vre-
mea sa, cãci marca hârtiei s-ar putea
contesta...

- Cum s-o conteste, cã se vede ºi cu
ochiul liber, dacã pun fila în dreptul fe-
restrei! Dupã mine, argumentul mãrcii în
filigran sec este absolut! Cã limba se deo-
sebeºte de textele tipãrite, este firesc. E
vorba de un manuscris care nu era conceput
pentru un anume tip de limbaj, cum erau
manuscrisele ºi tipãriturile de cult, adicã de
oficiere. Un text pentru stranã nu se poate
schimba de cãtre copist, decât la amãnunte
neimportante, cãci ascultãtorii erau obiºnuiþi
cu un anume limbaj nestrãmutat. Nici astãzi
nu se spun Psalmii ºi nu se citesc Evan-
gheliile dupã traducerea lui Galaction! Tot
pe stilul vechi cântãm! Nici nu cred cã ar
introduce cineva la stranã Biblia lui Galac-
tion. ªi este de o jumãtate de veac tradusã,
dar rãmâne o traducere preferatã de literaþi,
de poeþi. Paradoxul este cã toþi o avem în
casã, dar nimeni n-o ia literã de bisericã!

- Prologul nostru valoreazã cât exhu-
marea unei metope! Acest comentariu
tãlmãceºte întreaga gamã de virtuþi ale
limbii. Entuziaºtii ar striga: încã un monu-
ment!

Urma ca Visarion sã studieze ºi el manu-
scrisul ºi apoi sã-i fiºeze lexicul, care sã fie
înseriat în manuscrisul Tezaurului.

Nicodim le încredinþã comoara sa ºi plecã
spre casã, cãci la Dealul era zarva pregãtirii
de hram.

Fãlnicie  Fotografie de Theodor Domocoº

târziu ploile ne macinã pruncii
uitaþi la gurile peºterilor
liliecii ne ating obrazul
cu strigãt de noapte

ºi vremea ne are nisip
în nebãnuitele uragane
ale clepsidrei...

femeie în noaptea asta pe cer
vor îngheþa stelele

fântânile lumii au secat
inimile noastre
pentru cine
mai bat

cocoºul a început sã împingã
pãmântul cu picioarele
ºi cerul cu fruntea

pânã când nici paserea Phoenix
nu-ºi mai ºtie destinul
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