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dată şi acum

+ Pe vremuri, „când. mijloacele
de. comunicaţie

erai

atât de a-

nevoioase, o călătorie la lerusa-

lim era

un

[

adevărat eveniment..

Căile. ferate, şoselele. bine în_treţinute lipsind cu desăvârşire,
pelerinii eraii siliți să facă drumuri lungi fie pe jos, fie călare,
dormind nrin corturi şi fiind
ex-

puşi ia atacuri din partea briganzilor.

Când deci un închinător se în-

torcea teafăr acasă, venind “in
Palestina. era primit cu mare
aai şi felicitat de prietenii şi cu-

nOscuţii săi mai întâi fiindcă aVusese marea fericire de a
vedea locurile Sfinte şi apoi,
pen-

tru a fi rezistat oboselilor şi pri-“
mejdiilor călătoriei.

Se

.

+ Din: momentul acela, pele

rinui
era Hagiu, era unul care, cu.r
i-

Sicul vieţii se încumetase să
facă
lunga şi: greaua călătorie peste.
nouă ţări şi nouă mări, spre
a.
se închina la mormântul Mântui
- |

torului lumei. Hagiul: era privit

ca şi un om sânt,

purificatde:
.

păcate şi, ca atare, se bucura
-de

0 deosebită stimă printre SANTE.

tăţeniă săi. Calitaţeade Hagiu era.
titlu câştigat în virtutea

un

pe-.

Jerinagiului la Locurile Sfinte. şi

se adăuga la, numele patronimic
al pelerinului. De altfel, pel ri

se întorceaii cu diplome *p e.

gulă de hagialâc eliberate de pa-

„ triarhatul grecesc din Ierusaliin,

Pe lângă această diplomă, mulți

din pelerini se tatuai

pe brațe
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cu semnul crucei, data sosirei lor
la Ierusalim, chipul Mântuitorului, etc. etc.
Plecarea pelerinilor spre Locurile Sfinte se făcea, deasemenea, cu: oarecare
solemnitate,
Toţi pelerinii se strângeai, îna-

inte de plecare. la biserică, unde
se făceaii rugăciunile de plecare,

Şi astfel, cu sufletele pline de
credința

cea

mai

curată,

nătorii porneaii la drum

închi-

spre o-

“raşul sfânt situat într'o ţară atât
de depărtată.

Ce deosebire între vremurile
de altă dată şi cele de azi. Pele-

rinul, se, duce acum la Ierusalim
ca ŞI, când s' ar duce: la Păriș sau

întrun alt oraş oarecare, Nici ru
găciuni
primire

la plecare
şi nici vreo
la înapoiere. Titlul ha-

giu nu mai spune nimic

şi nu ţi-l

daii prietenii decât în derisiune.
Prea „puţini dintre închinători

işi scot diplomă dela patriari:€
şi dacă unii solicită acest certificat, 0, îac și ei mai mult de haz.

In, ce. priveşte. tatuajul, nici po-!
mieneală! Cui i-ar
trece
prin
zând să se altoiască cu cerneala

de, “China şi; să-şi. împodobească'
braţele cu, „ornamente. proprii atricanilor?

La

merge

Locurile

Siinte se poate.
Constanța-!

sai direct

Constantinopol-laiia,
sau printrun drum mai lung dar cu mult
mai interesant şi anume: Constanța-Constantinopol-Pireu-Alexandria-Port-Said-Iaffa.
Eă însă am preferat să fac drumul dela
Alexandria la PortSaid cu trenul, traversând astfel
în întregime Egiptul de Jos. Cu
- modul
acesta, am putut trece

prin “Tantah,

Benha,

Zagazig

şi

[smailia, dealungul canalului de
Suez, luând vaporul pentru laiia,
din Port-Said.
Am avut prilejul altă dată să
public în broşura mea BucureştiSahkârah, câteva impresii despre
Constantinopol, Pireu, Atena, Alexandria şi Cairo. Nu. voi reveni

deci asupra acestor oraşe deşi
le-am vizitat şi cu prilejul călătoriei mele recente care tonneăză. obiectul

presentei lucrări. |
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La Constantinopol, vaporul noStru „România“ nu s'a oprit, la
ducere, decât 2—3 ore, .cea ce
ne-a

pus

în

imposibilitate

de

a

face plimbări mai lungi în interesanta şi măreaţa capitală a Imperiului otoman. Din Constanţa,
vapoarele noastre pleacă atât de
încărcate

cu

mărturi,

în

cât

nu

mai pot primi măriuri noui și
din Constantinopol. Din cauza 'aceasta, vapoarele S. M. R. ue
cursă mare, se opresc. la duc:re,

atât de puţin în Constantinopol.
la
dria,

înapoierea
vapoarele

însă din
noastre

Alsxanstai

la

Constantinopol, ca şi mai înainte,
mai bine:de.24 ore,
|

-iLa “Pireu -am sosit în Vinerea

Paştelui.- In noaptea aceea,
cu
toate încercările noastre.
ne-a
îost peste putinţă. de a străbate
în- vrev biserică,

din. cauza

mul-

țimei care umplea până şi curţile:
locaşurilor-de rugăciune:
*

aprinse.

Clopotele

tuturor

bise-

ricilor sunaii laolaltă, pe când
muzicile, care precedaii convoiurile, intonaii marșul mortuar. .,
Oricum,
spectacolul
acesta
iceric, compus din miile de lu-

mini purtate parcă de cârduri de
fantome, cari umpleau văzduhul

intunecos cu imensa lor rusă, a-

vea

în

sine

ceva

grandios

și

miscător. în acelaș timp. ; î
A doua zi, am profitat de cel2
câteva ore cât a mai stat vaporul nostru în portul Pireu, spre
la Atena.

a merge

Amestecat
cursioniști

într'un grup de esromâni,

am

vizitat

din noii: Acropolul, muzeele, Stadiul şi tot ce mai văzusern şi cu
prilejul

călătoriei mele

anteriva-

€, gustând aceleaşi delicii - ASteice
|
,

Şi de astă: dată, ghidul

„conducea

pe escursionişti,

care

era

un: om citit care nu explica
ÎuReintors la vapor, care ancocrurile papagaliceşte, cum
fac
rase îoarte aproape de cheii, am
în gencral ghizii. lipsiti de orice
asistat de departe, la numeroasecultură, ci vorbea cu convingele procesiuni ce porneai în acerea şi claritatea unui adevărat.
laş timp dela toate. bisericile, Earheolog.
.
,
raii procesiunile pentru “ininor„Era o plăcere să-l asculti.
mântarea Domnului. De departe ” adevărat că lua
lucrurile . „Cam
se vedeaii siluetele miilor de per.
pe departe, dar: nu spunea. ni
soane cari iormai cortegiile fumic. de prisos ci. căuta. să, fie

nebre “având “în mâini.- lumânări | cât. de complet.

Din

nefericire,

6
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Bacchus

lur Lheseu
vechii

plin

de

d'opere, avântul

ronului grec se isbea

cât

şi

să cunoască

atâ-

de nerăb-

rostul u-

nui obiect antic şi voiaii să-și
continue "drumul mai
departe.

Pentru aceşti nerâbdători şi ner-

voşi

esenţialul

era

de

a îi mers

la Atena. Pe ei nu-i interesa de
cât foarte puţin valoarea arheo
logică

a lucrurilor

prin

aţa

ca

englezii,

nu

numai

în

împrejurări!

cice-

darea escursioniştilor noştri.
Astiel, oratorul era des întrerupt de unii nerăbdători, cari nici
nu apucai

face

ta: escursii, ci şi în alte numeroase

câ-

rora detilaii. in cele din urmă, oratorul, pierzându-și şi el răbdarea din pricina deselor. întreruperi Și a neatenţiei unora din
escursionişti,
adevăraţi şcolari
neascultători, s'a adresat grupului întreg cu aceste cuvinte:
— D-lor..vă rog. faceţi ca englezii.
Şi,
într'adevăr.
pentru
un
ghid, idealul e să aibă de condus
escursionişti englezi, cari
sunt
cei mai disciplinați es<ursionişti
din lume. Ei ascultă cu religioSitate toate explicaţiile ce li se
daii, căci englezii călătoresc nu
spre a-şi pierde timpul ci spre
a-l întrebuința cu cât mai mult
îolos înzestrându-şi spiritul
cu

cunoştinţe noi. Dar unde să gă-

seşti nervii englezului şi dragostea lui: pentru: ştiinţă? Vor trece
încă mulţi ani până să putem

*

La
Alexandria,
intrând
în
port, primul lucru care m'a îrapat a îost presenţa pe borda unei bătrâne englezoaice. Englezoaica purta o insignă de metal:
pe piept: era reprezentanta unei societăți pentru protecţia ți-

nerelor îete.
Această societate, care iuncționează în Alexandria, -e condusă de doamnele din elită şi are
de scop de a procura
de lucru
fetelor rămase fără sprijin şi a
le feri de drumul peirei. Societatea aceasta îşi întinde activitatea

şi asupra îetelor streine, arnncate
pe aceste ţărmuri depărtate, de vârtejul vietei, . Astfel,
ori decâteori soseşte un bastiment'strein

în port. o delegată a

societăţei se transportă pe bord,
caută, “cercetează dacă nu cumva se află acolo vreo tânără fată
care

să

aibă

nevoie

de

sprijinul

socierăţei.
Englezoaica
venise
deci pe bordul vaporului nostru
cu 0 anumită misiune. Ea şi intrase în vorbă cu o tânără fată
din. România, venită acolo
cu
un grup de. escursionişti şi pe
care ehglezoaica O găsise isolată
într'un colţ al vaporului, în contemplarea priveliştilor nout ce se
desfăşiiraii înaintea ei. D-şoara,
din fericre, n'avea nevoie.-de pro-

IERUSALIM
tecţia societăţei.
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Totuşi, misiu-

gul canalului Nilului. Corturi împodobite cu Steaguri şi verdeață
sub umbra cărora stai înghesuiți
sute de arabi în halaturi albasneraţie pentru ea şi colegele ei,
tre, verzi, galbene şi alte
cucari avuseseră ideia înighebărei
lori, ospătându-se; zeci de vînunei atari societăţi,
zători de limonadă şi zaharicale
Figura blândă şi luminoasă a
înconjurați de cete de copii imbătrânei englezoaice
îmi. apare - brăcaţi ca şi părinţii lor;
fetru
în faţă ori de câte ori mă gânnegre ca tăciunele, împodobite
desc la proporţiile
îngrijitoare
cu îlori ca paparudele noastre;
pe care le-a luat prostituţia în
femei voalate, desculțe, cu brăCapitala noastră. In privința ațări la picioare; scamatori proceasta am şi publicat în Univerducându-se pe maidan în mijlosul un articol în care
arătam
cul unor cercuri de curioşi; cân- .
necesitatea înființărei şi la not a
tăreţi publici cântând din gură
unei societăți pentru
protecţia
şi din cobză, în fine, o animaţie
fetelor pierdute, cari azi, lipsite
şi o petrecere Care, sub aspecde orice spriiin, la un moment
tele diferite cu cari, se prezintă,
critic al vieţei lor, nu pot decât
interesează şi distrează în ultisă aleagă între sinucidere şi prosmul grad pe călător.
Ă
tituţie, Şi serbarea nu se mărgineşte

nea acelei femei mi s'a părut a„tât de sublimă, în cât suiletu-mi
sa umplut de o adevărată ve-

Vorba grecului:

„Faceţi

ca

englezii“. Să sperăm că se vor
găsi şi la noi doamne caritabile
cari să se însărcineze cu comba-

terea acestei plăgi sociale la noi,
procedând în îelul englezoaicei

de pe vapor şi al colegelor et din

elita societăţei

alexandriene.

E

0 operă mare, creștinească
Şi
socială, care trebuie realizată la

NOI.

„*
In ziua sosirei noastre în Alexandria era tocmai
serbarea
primăverei. Arabii eraii în plină
Sărbătoare.
Serbările populare

se desfăşuraii, mai ales, dealun-

numai

pe uscat ci se desfăşoară

şi pe apă. Canalul e plin de flotile de bărci încărcate de aceiaș
lume împestriţată şi veselă ca în
paradis.
In
fiecare barcă
se
află şi câte doui-trej muzicanți

cari

cântă

flaut şi mai

strident

ales bat

din

cobză,

din tobă.

Trăsura noastră se opreşte dese-

ori pe drum, spre a ne da Tăgaz
să privim mai deaproape serbările. Cei de pe canal ne fac sem-

ne de simpatie salutându-ne sgo-

motos.

Un scamator

anume

în onoarea

se produce
noastră,

sco-

țând pe nas un stol de pui de
găină. Trăsura noastră e încon-

$
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jurată de
cu poită
de îildeş.
rabii din
cei

din

sute -de.arabi cari: râa
arătându-şi dinţii
lor
Sunt foarte blajini aEgiptul de Jos, pe cînd
Egiptul'de

Sus

sunt

îoarte iuți. şi se înjunghie
ci pentru un lucru
Dela Alexandria

între

de nimic.
puteam pleca

cest interval spre a vizita orăşe-

lul arăbesc Benha.
O' murdărie
teribilă în toate părţile. Civili-

zația engleză m'a pătruns

Ză şi ei sosirea

primăverel

îelul celor depe

cu vaporul direct la Iafia. Un va- - cu
por austriac urma

să plece chiar

a doua

însă

mult

zi. Eram

timp

era cam

pe-apă

de

prea

şi apoi

uloasă. Am

marea

preterit,

deci, să luăm trenul până la PortSaid, traversând astfel
dintr'o
parte în cealaltă tot Egiptul de
Jos.

“In gara Alexandria
întâlnim
“pe d. Marm Dumitrescu,
directorul. Liceului Lazăr din
Capitală, cu care facem

drumul

până

Ja. Staţia Benha. F pe inserate
şi stația plină numai de arabi. D.
Dumitrescu, parcă îngrijorat de
rămânerea noastră întrun : me-

încă, :

se vede, în Benha. Orăşelul e în
sărbătoare. Arabii de aci serbeatot în

ţărmul Nilului,

plimbări pe asini, în căruciori saii strânşi în cercuri mari

în jurul scamatorilor şi cântăreților publici. In mulțimea indigenilor se văd, din când în când şi
grupuri de creştini cari locuesc
în acest oraş. Contrastul e isbitor între portul arăbesc şi toaletele elegante, după ultima modă,
ale femilor creştine din locali-

tate. Acestea aparţin unei colonii grecești. foarte importante
stabilită în Benha, unde
comerţ

de bumbac

se face

pe o scară în-

tinsă;.

diu atât de strein, intre păgâni,
ne îndeamnă să-ne urmăm. drumul până la Cairo. Noi însă, care
ne făcusem dinainte itinerarul, ne

coborâm din tren luându-ne rămas bun dela - distinsul dascăl,
Trenul porneşte ducând cu
pe singurul nostru compatriot

el
şi

râmânem:în gară ei.şi tovarăşul meă

de drum,

d. Cornică

An-

gelescu, spre a aştepta rândul
nostru de plecare.. Cum mai -e
un ceas până la sosirea trenului
pentru Port-Said, profităm de a-

Caatărej aa: i, =

TERUSALIN.
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l.a Pori-Said
zi

În fine soseşte şi trenul cu cate
pornim

spre

Port-Said,

trecând

prin numeroase stanuni
cari Zagazig şi Ismailia .

intre

Dela Ismailia trenul înaintează
dealungul canalului de Suez.
E întunerec. Totuşi, apele canalului se văd pe alocuri, ilumipe

De

Pee CT

e eo,

canţi italieni se produc
pretutindeni, bărbaţii cântă din man-

dolină iar fetele din gură. Văzduhul vibrează de cântecele Jor ve:
sele. În jurul meselor roiază vân-

zători

ambulanți de albumuri,

pene de struţ, evantaie și alte o-

E

Strada

nate

e

de consumatori. Tarafi de muzi-

de proiectoarele

Comerţului

puternice

ale bastimentelor cari merg spre

marea Roşie saii Port-Said. Dar.

vom. vizita canalul şi împrejurimile altă dată, la lumina zilei.
Port-Said e oraşul cel mai vesei din lume. Deşi sosim la miezul nopţii, găsim oraşul în- plină

însufleițre. Cafenelele din centru
elegante şi spaţioase, sunt pline

din Port Said

ti

biecte pentru . cadouri.. Deşi .aproape

de

miezul

nopţii,

nu nu-

nai casinurile dar. şi magazinele
sunt deschise, mai ales cele. din
str. Portului. Vitrinele, luminate
cu becuri electrice, sunt niste adevărate expoziţii de tot soiul de

măriuri, mai ales de obiecte

de

artă egipţiană... fabricate în.Europa.

19

V. MESTUGEAN

Port-Saidul,

zilei,

văzut

la lumina

e foarte plăcut.

Oraşul,

construit în plin pustiu, se compune din străzi largi
paralele,
țărmurite cu case mari, în stil
arăbesc cu verande la fiecare e-

tai.

Portul

acesta

atât

de

impor-

tant azi, nu datează decât din anul

1853

când

a început

să

se

oraşului.

Vagoanele

„deschise

ca

de

vară

sunt

mici,

şi conduse

de măgăruși. Conductorii sunt arabi îmbrăcaţi în halat şi în picioarele goale. Cu 5 bani te poţi
duce ori unde. Asta nu înseamnă însă că la Port-Said nu-s trăsuri. Din potrivă străzile sunt cu-

treerate de vechicule elegante
ca şi în Capitala României, ve4

Fi

imi.

Palatul

Companiei

Sape canalul de Suez. Primii locuitori aii îost iuncţionarii canalului şi legiunile de lucrători cari
ail lucrat
la acest canal. Azi,
Port-Said

locuitori

-numără -peste50 -miă.

în mare parte europeni,

iar restul arabi care îşi au cartierul lor aparte. Am vizitat ora-

i

Canalului

stită prin biriele sale.
Punctul cel mai imporant
al
oraşului, însă, e portul, portul acela imens

plin

de vase

giganti-

ce cari-vin din depărtări spre” 'a
trece

prin

Indii, China

canal

şi a se duce

şi Japonia.

în

In port

domneşte vecinic o considerabilă
şulîn lung şi în'lat; mai ales'cu” “animaţie atât ziua cât şi noăp-

tramvaiul

care

merge

la

gară,

la cimitirul arăbesc şi până în
colţurile cele mai depărtate ale

tea. Noaptea mai ales, e intereSant aspectul vaselor cari, sub
lumina torțelor încarcă cărbuni.

IERUSALIM

In jurul vapoarelor acestora îurnică sgomotos sute de hamali arabi, cari îşi descarcă sacii numărând cu glas tare, aproape
cântând, descărcărilor efectuate.
"Din toată zarva aceasta iese un
fel de concert nocturn al hamalilor arabi foarte interesant pen-

cutată de sculptorul Fremiet, reprezintă pe Lesseps în picioare,
cu capul semeţ, arătând cu mâna
dreaptă grandioasa-i operă, pe
când cu cea stângă ţine planurile

canalului de Suez. Pe soclu e bătută o placă cu inscripţia: Apert-

re terram gentibus, adecă, a des-

tru vizitatorii străini.

chide

Monumentul

ui

lui

pământul

naţiunilor.

Lesseps

.

In basin

se ridică şi

palatul

Companiei Canalului de Suez. E
o vastă clădire. în stil bizantin,
cu trei cupole, foarte imposantă.
La intrarea în port, în punctul
cel mai depărtat al digului, .se.
înalță statuia de bronz a lui Ferdinand de Lesseps, genialul inginer îrancez, care a executat planurile Canalului: şi 'a dus -lucră:

rile la bun sfârşit,

A

Statuia aceasta gigantică, exe-

Picioarele falnicului monument
Sunt vecinic bătute de
valurile
iurioase ale
Mediteranei.
Pri-.:
vind monumentul şi aruncându-ti

privirea asupra lucrărilor ingine-

reşti înconjurătoare;-e"peste pu- -

tință să nu te simţi cuprins
de
un adânc sentiment de admirațiune pentru geniul puternic al
lui Lesseps, care a putut transiorma cu desăvârşire punctul acela pustii al Mediteranei, cre-

p

“

nd,

ca. _prin

MESTUGEAN

Y.

minune,

un

oraş

tă
frumuseţea,
sezonului vine

grandios, uri port şi un canal uriaş între două lumi.
|
„In apropiere de port, se înalță

bună

se

învârteşte

noaptea

mâărei

grupuri

la de-

lafia,

lumina

îarului

mai bine
calea pe

marea furtunoasă,
Viaţa, la Port-Said,

e relativ

icitină. Cu

10—12

noastre prin acele străzi,
de

lucrâtori

munceaă

la

curățirea nisipului şi scoaterea în
evidenţă a pavajului, după cum
se procedează la noi cu zăpada

aces-

tuia ne-a luminat timp
de o oră, arătându-ne

de vânîntinde

la bariera oraşului. In "momentul
trecerei

părtări considerabile. Si mi-aduc
aminte, că plecând din Port-Said

spre

la plajă

sunt asialtate. Asialtul însă se a-

întocmai

până

de jos.

cari duc

coneră de nisipul adus
turi din pustiul care se

ca aripile unei mori de vânt.
Reflectoarele” acestui far sunt a.
tât de puternice, în cât luminează Suprafaţa

din Egiptul

Drumurile

un far gigantic, a cărui lumină
resfirată în patru. fâşii imense,

unde. în, „timpul
societatea
cea

după

o ninsoare

abondentă.

La

Port-Said am îost şi la cinematograî. O sală mare în care se
poate fuma, nu ca la noi. La noutătile săptămânei s'a dat, între
altele, deschiderea parlamentu-

lci pe zi, un

călător
poate găsi locuinţă Şi
pensiune la oteluri
de rangui
întâi.
Oraşul mai arc o plaiă de toa-

lui

român,

ca

şi

când

direcţia

cinematograîului ar fi voit să ne
facă o surpriză plăcută.

e
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Canalul

de
;

După cum se ştie, lucrările canalului. de Suez,. începute. în amul. 1859, s'aii terminat în 1869.
Inaugurarea canalului. s'a îăcut
cu mare pompă. Primul vas care
-a-Străbătut canalul, a îost iachtul

Aquila, pe bordul căruia se

jtaii Impărăteasa. Eugenia
tei, Împăratul Frantz

losef al:A-

ustriei, - Moştenitorul: Prusici
Khedivul. Vasul. acesta

a-

a Franera

Suez
-

3

,

mat.de o flotă formată
de baștimente. mari. .

PE

.

|din 48.
o.

Se susține că ideia săpărei ist-

mului de Suez era. îoarte veche.
Atât sub faraoni cât.şi sub domnia Caliiilor se agita proectul de a
se săpa istmul, spre.a sepune în
comunicare directăMediteranacu
marea koşie.. Inainte de săparea

şi

canalului, bastimentele cu îia-:Zr-

ur-

cături grele, spre a merge în In-
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dii,

eraii

nevoite,

se

aprovizionărei arntătei de lucră=

ştie, să ocolească toată Airica pe
la Capulde Bună Speranţă. Pen-

lucrărilor. Apoi, era chestia ali-

tru

mentărei cu apă

pasageri

după

cum

13

şi mărfuri

uşoare

se' jăcea transbordare, astiel în
cât călătorii trebuiau să străbată
istmul nisipos, pustiii, cu caravane de câmile. Cu cât comerțul
mondial: dobândea o extensiune

mai

mare, cu atât nevoia

|
comunicații

unei

tori şi juncţionari

din serviciul

a acestei

popu-

laţii de muncitori şi a uzinelor de
tot ielul.
Deci,

ceda

lL-esseps, înainte de a pro=

la săparea: istmului, 'a'“tre-

buit să aducă apele Nilului,
cu ajutorul unor conducte şi alte 'ca-

Canalul de Suez

directe - maritime in-

naluri, -prin

pustii,

şi anume

pe

tre cele două mări se simţea mai
mult. [deia a fost ventilată şi în
timpul lui. Napoleon f3onaparte
care cucerise Egiptul. Proiectul
insă n'a putut îi executat decât
de. Lesseps, - sub: kedivatul lui
Mohamed. Said Paşa. Se poa:
lesne ghici :greutăţile pe cari a
trebuit:să le” învingă - inginerul

distanţele dintre ismailia și Port-:
Said şi Ismailia Sirez. Canalul cu.
apă potabilă precumsi conductul
se vâd şi aciun dealungul cana=
lului cel mare și alimentează Îs-:
mailia. Port-Saidul-şi toate localităţile populate “dintre: „aceste

irancez pentru realizarea pr5isă-

la Port-Said: şi 'se sfărşeşte la:

tului -săii. Mai întâi. era chestia:

două oraşe.
- .
.
“Canalulde Suez incepe

i
deci
«

Suez, traversând pustiul, precum:
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şi Amare

ve o

distanţă de 160 kilometri.
„ Săparea canalului a fost relativ uşoară, terenul fiind nisipos.

Lesseps a avut marele noroc de

a nu întâlni în drumul

săii regi-

uni stâncoase,

|

Apele albăstrii ale canalului se
întind între două țărmuri aliniate
<a trotuarele unui bulevard modern. Canalul. de Suez n'are e<luse. Lesseps, săpând
canalul,
a avut în vedere decât nivelarea celor două mări. Țărmurile
canalului ai o înălțime de câțiva
metri,

de oarece

tot nisipul scos

în timpul săpării a îost aşezat pe

“maluri. Canalul are o lărgime de
-40 metri.

La prima

vedere

o lucrare simplă. Ideia
istmului era. de
poate de simplă.
Toată

chestia

altfel,
era

să

pare

săpării
cât

se

ai ideia

“Si mal ales, să:poți să o realizezi
învingând toate greutăţile. Se
Zice că Lesseps, când şi-a văzut
opera terminată.
devenise
un

moşneae.

Supărările

şi

surme-

najul il îmbătrânise înainte
de
vreme. EI nu mai semăna de loc
cu chipul înfățişat prin. falnica-i
statue care domină

marea. Şi pe

acest canal circulă vasele cele
mai mari. În primii ani al săpării Canalului, ' bastimentele
de
prea mare
tonagiii nu' puteaii
trece prin canal, care nu avea,
pe atunci, decât o adâncime de
7 metri. Acum însă, canalul are

o adâncime de peste 9 metri, ceace il iace uccesibil pentru cele
mai mari vase. De altfel, lucrările n'aii încetat -nici un moment
uriaşe săpând
pe canal. Drage
intr'una îundul canalului, pe deoparte distrug bancurile de nisip
ce se iormează şi apoi adâncesc

canalul din ce în ce mai

mult.

Alte drage lucrează la lărgirea
canalului. Am văzut mai. multe
din aceste maşini uriaşe, cari au
numai că sapă țărmurile dar și
scot pământul săpat
îngrămădindu-l dealungul malurilor. Canalul, la terminarea lui. costase
500 milioane. De atunci trebue să

mai îi costat multe zeci de milioane. Compania canalului de
Suez, o societate internaţională,
e una din cele mai mari şi mai
importante din lume. Din info:
maţiile ce le-am... cules, mi-am
format convingerea că sunt puține societăţi pe lume organizate
atât de bine şi conduse cu atâta
pricepere. Mi-am format, în acelaş timp, convingerea, că nu există instituție care
să aibă o

grije atât de părintească de funcționarii săi ca compania

lui de Suez.
de a

recruta

canalu-

Poate şi greutățile
oameni

capabili

contribuesc la această stare îmbucurătoare de lucruri.

Dealungul canalului, lă fiecare!
10 kilometri, se află staţiunile
canalului, cari se ocupă cu re-

gularea

mersului

vapoarelor şi
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Cu alte

treburi

administrative.

Staţiunile acestea, clădite în pustii,şi în cari locuiesc îuncţionarii respectivi cu familiile lor, sunt
prevăzute cu câte o şcoală şi o
infirmerie

condusă

de un

15

Said, funcţionarii companiei ai
liberă călătorie.
Toată armata aceasta de mun- citori

. de

şi funcţionari. e întreţinută
companie graţie
veniturilor:

medic.

colosale ce le are această socie-

" modul cel mai regulat. Funcţionarii Sunt plătiţi cât se poate de
bine. Fiecare funcţionar al com-

dividente considerabile. Venitu:
rile companiei se compun din. ta-

Aprovizionarea se face zilnic în

paniei are dreptul

la un concedii

de 3 luni la fiecare doui ani, precum şi la drumul gratis dus şi
întors până la Marsilia. De altfel, şi pe linia ferată Snez-Port-

late, care mai dă acţionarilor săi

xel= de trecere ce le percepe

de

la toate bastimentele cari tra-:
versează canalul, Taxele variază
între. 60 şi 100 lei. după

tonagiul

"bastimentului.: Şi se mai percepe
şi 10 lei de fiecare

călător,

Ismailia

Ismailia e un orăşel clădit în
mijlocul pustiului, anume pentru

Îuncţionarii companiei.

Toţi lo-

cuitorii sunt funcţionari. Şi 1smailia e mai mult o grădină cu
îlori şi plantaţii bogate. Străzile
aliniate şi asfaltate ar excita învidia oricărui oraş. civilizat din
Apus.

Ismailia

are

cartiere spe-

ciale pentru: muncitorii

creştini

şi arabi, cu căşcioare în stil 6u-

ropenesc şi arăbesc. Orăşelul deşi drăguţ, totuşi e tăcut şi monoton din pricină că viața acolo nu
se prezintă sub diferite aspacte
ca în alte părți. De altiel, aci nu
există nici un fel de comerţ, decât cel destinat nevoilor pur ]ocale. Şi nici între
Ismailia
şi

Port- Said. nu se face alt: comârţ
decât. acela al transportului, Adevăratul comerţ egiptean înce-

pe la Zagazig, unde se află ji:

„semnate fabrici pentru angrenarea bumbacului,

,

In schimb, Ismailia e înveselit
de un lac albăstrui ce se întinde
:
în apropierea
oraşului,
lacul
Timsah, prin care trece Canalul
— şi care are.o foarte îrumoasă plajă.
“ Drumul cu trenul între PortSaid şi Ismailia e foarte interesant. Terenul pe alocuri e băltos
şi se vede, în deosebi, lacul Menzaleh. Restul terenului e pustiii
nisipos. Câmpul, în unele locuri

e alb, ca acoperit de un strat de

16

V:

MESTUGEAN

zăpadă. Albeaţa: aceasta provine

vântului, ne-am

din sarea cristalizată ce acoperă

dem

solul.

Sarea

aceasta,

se întrebuinţează

purificată,

pentru

bucătâ-

rie.
Direcţiunea căilor ferate a făcut unele. plantaţii:
dealungul
drumului

spre a îinpedica

îngră-

mădirea nisipului pe linie. Dincolo de aceste plantaţii slabe,se
întinde. imensul

-pustiă

în.

care

nu..se vede. picior. de: om.. In
schimb. se văd păsările. uriaşe. ce
zbor în văzduh şi care îşi au: cuiburile în jurul lacului. Menzaleh:
Din distanţă în distanţă se vede câte o cătună
compusă din
câteva

căscioare

construite

la

umbra unui boschei de
palmieri, şi cari formează peisagii arabe: de o-neîntrecută: îrumuseţe:
- Cu prilejul acestei" zălâtwrii,
am putut vedea v scenă cir îur-

tună“ în pustiu: Vântul”: violent
aducea -nisipul : ridicându:] “ut

aer şi învârtindu-l după
țiul săi. Era' un adevărat
“cu-mult

mai

periculos

capriviscol,
de

cât

viscolele * noastre
cti zăpadă,
deoarece aci e nisipul care înlocucşte alba şi poetica zăpauă și
care dacă nu acoperă cu totul
pre călătorul surprins în drum,
cu siguranță că-l asfixiază, introducându-se în plămâni
prin
gură şi nări. De şi, la izbucnirea

toate

iotuşi

un

a găsit

grăbit să închi-

îerestrele

nisip

vagonului,

subţire

mijlocul

de

a

ca făina
se

intro-

duce prin crăpături imperceptibile prăfuindu-ne cum e tmai bine!
"“Dela' Ismailia însă decorul 'se
schimbă şi în locul deşertului a:
rid defiilăm acum'pe' dinaintea

unor câmpii

verzi, cultivate “şi

de o . incomparabilă : fertiiitate”
cari, grație inundaţiilor Nilului,
daii patru recolte pe an: de bumbac, de porumb, de: grâă. şi orez

şi nu se epuizează. - Canalul de Suez, care
viaţă

acestor

localități

a dat
e

o

o-

peră mai ales îranţuzească. To- tuşi,

de

câţiva

ani

încoace

en-

glezii ai început să lucreze din
răsputeri spre a- şi consolida
dominaţiunea” şi'a se afirma cat
mai mult. In timpii din: urmă, €i
aii înființat multe. aşezăminte. Îinanciare și
comerciale:
Tinta

englezilor pare a îi să! facă cu
neputinţă traiul celorlalţi curopeni în Egipt şi să. acapareze
totul. Şi nu numai din punct! de
vedere economic, dâr şi din: cel
militar, englezii, de şi pe tăcuute,
sc întăresc

din zi în zi, constru-

ind căzărmi noui, adevărate Citadele. cum e, de pildă, noua tâzarmă ridicată la Port- Said,
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VI
* Despre

uvabi

Arabii trăesc în cunoscuta in-

unul din aceşti arabi nu intră
în odaia conjugală fără a lua o
baie completă.

dolență orientală, lăsând ca alţii

să se folosească de roadele pământului lor. E adevărat
însă,
că fără intervenţia europenilor,

Egiptul ar îi rămas o ţară sălva-

tecă. Aşa dar, arabil, de şi uTăsc pe europeni, nu-şi manites-

tează pe faţă aversiunea, deoa„Trece câştigă de pe urma lor.

|

Cei săraci trăesc într'o cumplită murdărie, în
satele lor,
colibe de pământ. Copiii se hrănesc mâncând de prin gunoaie.

resturi

de

carne

intrate

în

pu-

treiacţie. Şi totuşi, nu se expun
_ Prin aceasta la nici o boală. Co> iii arabi, hrăniţi astfel, sunt vioi

X0 Şi sănătoşi, poate şi mai sănătoşi

3” ca copiii crescuți pe mătăsuri și

3? hrăniți cu lapte sterilizat. Faţă

S de aceste constatări, îți vine să
ie

întrebi

dacă

. întradevăr

e-.

xistă microbii şi dacă ei sunt a-

tât de periculoși cum se susţine

de savanții moderni. Hrana obicinuită a ţăranului arab se
compune din brânză,
miere şi
curmale.
Insă,
arabii mai cu
dare de mână, nu mănâncă mai
puţin de 10—12 feluri plus mai
multe îeluri de îructe,
Aceştia
Sunt şi foarte curaţi și, conform
prescripțiilor Coranului, se spală de mai multe or[ pe zi. Nici

AI

Traiul la arabii bogaţi e ceva
deosebit. Ei trăesc ca în paradis. Printre aceştia sunt şi numeroşi intelectuali ca profesori,
medici, farmaciști şi mai
ales
ziarişti. Acum se fac sforţări
pentru
redeşteptarea
simțului

artistic la arabi şi reînvierea ve-

chei arte arabe. In această privinţă, se dă
deosebită atenţie
-

pHOT0g

a

e:

i (TU CUTIA
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pentru bunul mers al şcoalei de
arte îrumoase din Cairo. Se ve-

litică. In Egypte nu se face 'politică, întâi din cauză că englezii au strâns
de mult şurubul aspirațiilor de
"mancipare
ale egiptenilor şi apoi... pe tropicalele călduri e greu şi chiar

de că şi actualii arabi aii aptitudini pentru arta plastică.
'Tocmai în zilele în cari mă aîlam în

Egipt, ziarele locale vorbeaii cu
mare laudă despre un tânăr fellah care ieşise cel dintâi la concursul de sculptură
din Paris,
bătând
pe toţi concurenţii săi în
număr de 120. Vorbirăm mai sus”
de ziarişi. Pe lângă ziarele redactate în limba arabă, mai a-

par în Egipt

vre-o 6

ziare

primejdios

să faci

un asemenea

sport.
|
De aceea, tinerii egipteni cari
îşi fac studiile în Europa. întorcându-se în ţara lor, lasă la de-

barcader

toate ideile

înaintate

ce aii dobândit şi se amestecă în

în

marea massă a indolențţilor,
Însuşi Kedivul n'are:
altă “ţintă

îranțuzeşte: L'Egypfe, Les Py-'
ramides, La Bourse
Eayptienne, Echo d'Egypte, etc.
Dar nici un ziar nu faca po-

decât

să-şi sporească din

zi imensa

avere

zi în

ce o posedă.

„NIL
da

Şi acum

destulă vorbărie.

d affa

Să

sunt golite în câteva minute. Pasagerii sunt foarte numeroşi şi
aparţin mai tuturor neamurilor
cari locuiesc în acele
ţinuturi:
arabi, greci, armeni, turci şi mai
ales evrei.
Vasul însă e mare şi încăpător. Cum Leopolis ancorase toc-

ne urmăm drumul spre lerusaiii.
O barcă ne duce la vaporul

austriac Leopolis, care la orele
7

seara

urmează

să

plece

spre

coasta Palestinei.
O flotilă de bărci

încărcate

Cu

şi bagaje

pasageri,

măriuri

mai în fundul basinului, spre a
ieşi din port şi a intra în Medi-

înconjoară vaporul
nostru. De
pe punte privim mişcarea febrilă de jos din jurul scărei. Barcagiii arabi se ceartă şi se înjură.
Asta nu-i opreşte însă ca să descarce măriurile cu o uimitoare

dibăcie.

Bărci

terană,:

maps

Să

pe

dinaintea

tuturor edificiilor. de pe cheiu iată-ne

şi înaintea

monumentului

lui Lesseps, iar de aci în plină

supraîncărcate
„m

defilează

mare,

Gigaticul

Said

ne indică drumul ce

.

ş:
.
.".

îar din

Port-

tre-.

-
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buie

să

urmăm.

Călătoria

prea e plăcută prin
marea
bate

e agitată.
de

două

faptul

Vântul,

zile,

se

cu cât se face noapte.
e nevoit

să urce

nu

amiiteatru

că

nul unei biserici.
laiia nare port,

care

întețeşte'

Leopolis

în vâriul

.

valu-

39

şi dominate

vapoarele

de

astiel

ancorează

turîncât

la largul

„mărei. Se poate deci lesne înţelege că, în timp de furtună, pasa-

Ta

Portul

Iaiia |

rilor şi să coboare în adâncimi.

Zerii aă de îurcă

Nu-i chip să umbli pe vapor. De
mâncat nici pomeneală. “ Mulţi dintre pasageri sunt nevoiţi să se retragă -în cabinele

barce.

Când marea e extrem de agitată, vapoarele nu pot ancora
la lafia şi-şi continuă drumul

lor

spre Caifa și Beirut. In

chinuindu-se

cu

ingrozitorul

Tăii de mare care, din fericire,
- nu Se poate atinge de mine.

- A doua zi: dimineaţă Leopolis
se opreşte la. lajia. |
. De departe se zăreşte

grămădire

de case

aşezate

pânăsă de-.

|

De

cazuri

de: acestea, cari sunt destul de.

dese mai ales în timpul:iernei,
pasagerii cari urmaii. să-.debar-

ce'la Iaiia, sunt siliţi 'să:colinde
o în-

în.

toată coasta Siriei şi Palestinei
inainte de a ajunge la destinaţie.
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Pe un astiel de timp am ajuns şi noi la laîîa. Totuşi, Leopolis a ancorat. Numeroase bărci
mari, trase de câte 10-15 barca„sii 10buşti, sosiră să primească
pasagerii. Se lăsă scara de de-

barcare. Dar chestia e că bărcile nu puteaii să se apropie din
cauza

valurilor

cari

le

azvâr-

leaii când într'o parte când în
cealaltă. Insuşi vaporul
făcea
nişte salturi de monstru accentuând şi mai mult învălmăşala

din jurul săii. Barcagiii

strigaiă

în cor. Unii căutaii să evite ciocnirile bărcilor, alţii se folsseaii
de. câte o clipă îavorabilă spre
a se agăța cu căngi de bordurile vasului. Câţiva. din ei izbutiră
să intre pe bord, îndemnând pasagerii să coboare, Lucrul însă

părea cu neputinţă, deoarece nu

când strigătele lor guturalecu
zgomotul apelor ce
spumegaa
din. toate părţile. Era ca în bătălie. Pasagerii eraii aruncaţi ca
mingea de sus depe scară.
şi
prinşi

în braţe

de cei din: barcă,

Odată ajuns în barcă trebuia
să te tereşti de a-ţi zdrobi capul
de scară din cauza balansului, să
te iereşti să nu-ți cadă în cap
vre-o geantă
aruncată de sus
Saii chiar vreun pasager. Orcâi
m'am îerit tot mi-a căzut drept

in braţe o femee după ce făcuse

un salt .în aer. Ceeace se petrece e din cale afară de intere sant,
cu condiţie

ca în

loc să joci un

rol în această tragi-comedie să
fii Simplu spectator. Câteva cnglezoaice de bună condiţie ai

debarcat

în

aceleaş

mod ex-

travangant. Totuşi ele erau veputeaii bărcile să se apropie de
sele căci aveai ceva mai mult
şcară şi chiar dacă se apropiaii, - de povestit la întoarcerea în țanu se puteaii menţine din cauza
ra lor.
valurilor. Trebuia
deci să aşBarca noastră, după ce iu întepți clipa, când prin jocul apelur " cărcată cum e maj bine, se debarca venea la nivelul scărei şi
părtă, cu chiu cu vai de vapor,
să sări în barcă fără a şovăi câValuri uriaşe se precipitail asutuşi de puţin. Leopolis nu se pupra noastră.
tea menţine mai mult. Trebuia
Atunci mi-am dai, seamă
şi
să-şi urmeze drumul.
Nu
era
mai bine cât era de agitată madeci timp de pierdut. Cei mai rea. Leopolis tăcea nişte salturi

curagioși începură

să

coboare

scara şi săriră în bărci. Geamantanele eraii aruncate
de sus.

Barcagiii de pe scară. şi cei din
bărci lucraii din răsputeri la ac-

barcarea

pasagerilor,

“ameste-

atât de mari

încât i se

vedea

fundul. Ancora amenința să se
rupă. Mai eraii pe mare, în ju-.
rul nostru încă vre-o 5-6 bărci,
Acestea, uneori dispăreau cu totul din ochii noștri, prinse în
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ziduri uriaşe de apă. Acelaş lu-

franceză a obținut dela guver-

cru

de câte ori coboram din vârtul

nul turcesc concesia construirei
unui port rmodern în laffa, Lu-

"nui

crările vor începe

ni se întâmpla

talaz

și nouă

în Spaţiul

ori

adânc

şi

larg dintre valuri. Din fericire
vântul bătea pe la spate, asa încât ne era oareşicum favorabil.

Totuş, drumul acesta a durat a:
proape o oră din cauza unor
îormalităţi

carantinare.

A

tre-

buit să balansăm multă vreme
intre valuri, primeiduindu
ne
viaţa,

pentru

ca

medicul

cât de curând

şi vor dura aproximativ 6 ani.
Aşa stând lucrurile, dacă vă te-

meţi de furtună, aveţi decât 'să
vă amânaţi plecarea până la ter-

minarea proectatului port. .
Vama portului Iaffa e un fel
de magazie” îngustă şi lungăreaţă, prin

care

trebuia

să trea-

portu-

lui, care

că zecile de mii de pelerini.
:In
se afla pe bord, să s: . mijlocul acestei” aşa zise săli e

întoarcă

la țărm

înaintea

noas-

tră. In fine, dete D-zeii, şi trecurăm

cu

bine

printre

o masă largă, murdară, pe care
stă în picioare vameşul cu; aju-

stâacile

torul săii. Ţi se deschide geamântanul,. vameșul aruncă o..privire
sată o deschizătură
destul
de
şi înseamnă cu tibişirul o; slostrâmtă prin. care trec bărcile 'vă turcească. Formalitatea e Șuca printr'o.poartă. E o. Chestie . “mară.E. vorba: însă . 'să- -ă * vină

lafiei. Intre aceste stânzi e'la-

ca să treci prin acest canal când

marea e rea. Din îericire, barcagiii de, aci, cum am mai spus,

Sunr de o rară dibăcie, astfel îni
câţ, oricât de strașinică ar i
îurtuna, rar se întâmplă aczidente grave. Şi apoi, să nu vă

îie nicio teamă

în caz dacă 'a-

veţi de gând să faceţi vre-un
drum la Locurile
Siinte, căci,
mai presus de barcagii, e Dumnezeul
asupra

pelerinilor cari veghază
d-voastră. Afară de a-.

ceasta,
nu

totdeauna

ce:

marea

rea, deci 'riu totdeaună pelerinii
întâmpină

greutăţile

de

debar-

care de cari am vorbit maj. sus.
Şi mai

este ceva:

o societate

rândul şi apoi, după obținerea mult așteptatului semn hierogliîic,. Să poţi străbate. “mulţimea
spre a eşi! din vamă. Inchipuiţivă că atât acei cari vin cât şi

cei cari pleacă străbat aceiași
poartă. Sunt două forţe opuse
cari se întâlnesc şi se neutralizează. Dealungul peretilor staii

în grupuri pelerini ruși

şi

meni

vetrele

cari :se întorc .la

lor.

ar-

|

Din vamă ieşim într'o strâdă
tot atât de strâmtă şi de populată cu representanţii tuturor nea-

murilor

din lume.

acestei mulțimi

Prin

mijlocul

înaintează ma-

„jestos un şir.de cămile încărca-.
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te “cu butoaie cu grăsime. Pe a-

biurouri. Mai departe, vine stra- -

cole de pielărie fabricate în Rymânia.
Profităm .de
cele câteva ore
pe cari le vom petrece în Îaiia,

da :principală,

aşteptând

ceastă stradă sunt înşirate diferitele

porțiune

agenţii

în

maritime
pavată
care

şi

alte

pe o-mică

-sunt

plecare

trenului,

spre

situate

a vizita orăşelul acesta vechiu şi
principalele magazine. In aceasistoric. care a îost. portul Ierută Stradă se află şi prâvălia de . <alimului şi pe timpul
regelui
galanterie şi alte, articole a d-lui
David. Prin .portul acesta a fost
Schonberg. D-l Schonberg e eadus. din munţii Libanului lem-

Gimnaziul evreiesc din Yaita

vrei din România,
stabilit în
laîfa de mal bine de 30 ani. D-sa

vorbeşte periect limba română,

nul necesar Templului lui Solomon.
Puţine sunt oraşele cari să fi

ține mult la ţara românească şi
face o călduroasă primire tutu-

indurat atâtea atacuri şi să îi
trecut sub atâtea dominaţiuni

Tor românilor

cari îl vizitează.

Tot aci am îăcut cunoştinţă
şi cu d-l Zilbermann, de îel din
Galaţi,
comisionar, cara
re-

prezintă mai multe
fabrici din
țară dela noi, căutând să intro„ducă în Asia Mică mai ales arti-

diferite. După

evrei, aă venit ro-

manii, ascalonii, cruciații, etc.,.
până -când -în 1799-a îost cuce-

rit de Napoelon

Bonaparte.

In

acelaş
an, după
retragerea
francezilor, lafia a trecut
sub
turci -în “puterea cărora 'se aîlă
și în prezent.

“
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Aşa fiind, laifa cuprinde multe urme
Ca

rămase

instituţii

din trecut.
religioase

cităm

mânăstirea Sf. Gnzorghe a
cilor restaurată în 1652;
" mânăstirea Sf.
Nicolae a
menilor restaurată pentru
ma oară în 1680.
Sunt mai noui mânâstirea
tolică şi biserica Copţilor,
struită în 1864 în miitocul
vaste grădini.
|

greapoi
arpri-

istorică şi prin îaptui că o aripă
a acestei mânăstiri a servit drept
spital pentru soldaţii bolnavi de
ciumă ai lut Napoleon Bonaparte, care locuia prin apropiere,
într'o casă modestă aparținând
şi vizita

aproape

zil-

nic pe soldaţii săi din
spitalul
improvizat.
In lafia se mai află şi câteva
geamii foarte vechi construite In
stil arab.

Ca oraşul cel mai apropiat de
leagănul creştinătăței
Iaiia sau
lope a fost unul din - primele
locuri unde s'a predicat Evanghelia.
„Aci, în lope,
apostolul Petre

a înviat din morţi pe îemeea Tabita.

Narațiunea

col se găseşte

acestui

în

Faptele

se apostolul în acele zile ca oaspete se afla la ţărmul inărei.
.
Tot aci Petru văzu deschizându-se

cerul.

lată cum se relatează în Fap-

tele Apostolilor (cap. 10 p. 9-16)

această vedenie a apostolului:

„Adouazi, Petru se sui pe casă
pe
la ceasul al şeaselea ca să se
cacon- | roage şi flămânzind voia să mănânce. Şi zăreşte cerul deschis
unor

Mânăstirea armenească mal e

mânăstirei

23

mira-

A-

postolilor, cap. 9, paragraiul 36
şi următoarele. Casa acestei femei 'era' situată: în partea de răsărit a oraşului, iar locuinţa lui
Simion Tăbăcarul, unde răma-

şi pogorându-se
la dânsul
un
vas ca o masă mare de pânză,

legată la cele patru căpătâie şi
lăsându-se în jos pe pământ. .In
“as eraii toate speciele de animale, .patrupede,
târâtoare
şi
zburătoare. Şi se făcu un glas
către dânsul: Petre, sculându-te
înjunghe și mănâncă. lar Petre
zise: cu niciun chip
Doamne;
pentru că niciodată nam mâncat fiece spurcat şi necurat. Și
iar un glas se făcu către dânsul
a doua oară: Nu zice că e spurcat aceea ce a zis D-zeii'
că este
curat. Aceasta se făcu până de
trei ori și îndată vasul fu ridi-

cat în sus spre cer“,
In fine, aci veniră

pe Petre

n
să-l

caute

oamenii lui Corneliu

Sutaşul ca să iniţieze pe stăpâ.nul lor în adevărurile credinţei.

Parte din aceste locuri cari aiă
îost martore minunilor realizate
de apostolul Petru aparţinea comunităţei armenești. din. lafia.
Iar apropiere se ridică îarul portului.
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Când Iehova
porunci profetului Iona să meargă la
Nineva.
tot prin lope profetul cău
tă să o
şteargă
la Tarşiş,
nevoind să
primească divina însărc
inare. Se

ştie, însă, că Iona a
fost aru

în mare de barcagii şi îng nzat
hiţit de

un peşte mare, gătit îna
dius de
Iehova şi în pântecele
căruia

profetul trăi trei zile şi trei
nopți.

VIII
Evreii

Acum să vorbim de
un element care pe zi ce tre
ce se îortiiică în Iaffa ca şi în
Palestina
întreagă, |
De şi nu există o Statis
tică în
regulă, se crede că lafi
a numără vre-o 40 de mii locuit
ori.
A patra parte din aceast
ă ).opulaţie o formează evr
eii, Aces-!

(a este

ne

elementul

Dropunem

câteva

cuvinte,

să

despre

ne

care

Ocupâm

în

”

In ani din urmă. imigră
rile evreeşti în întreaga Pal
estină <i
găsit o extensiune extrao
rdinară,
Numeroase asociaţii
evreeşi c:n
Furopa lucrează din răspatari
pentru colonizarea ace
stor ținuturi Cu

evrei,

Graţie capitalurilor
de cari
dispun şi Spiritului înt
reprinzător de care sunt dotați,
evr si ari
şi izbutit să acapareze
nu numaj
comerțul şi industria
dar şi mai
toată agricultura,
o
Şi germanii au câteva
colonii

în lafia şi. în Ierusalim,
vreii i-au întrecut şi i-a

Jar eu COvâr-

şit prin numărul lor
Şi prin afacerile
înfloritoare

ză,

ce le crea-

E adevărat că europe
nii, şi in
deosebi francezii
şi germ-inii,
Caută să câştige ter
en în aceste
brovincii turceşti,
să aibă cât de
multe interese, prin
înfiinţare de
bănci şi alte instituţi
y financiare şi ccmerciale, dar, tot
u! arată că
nu
vor putea

opri curentul

evr

eesc, care e din cale
afară de puter
ric.

Ivreij,

:

încetul

Pa

cu

cumpărat pe prețuri

incetul,

mici,

aă

în-

tinse terenuripe cari ie-ati
colo.
nizat şi pe
cari le cultivă int
en-

siv.

|
Acele terenuri, Dro
priztăţi de
ale arabilor indigeni,
crai „apro
ape

pustii şi nu aducea
ii

nici
un folos agriculturei
. Acele pământuri produc ac
um adevărate
bogății şi hrănesc
zeci de mii de
Suilete. Arabiy Sun
t foarta inulfumiţi

vreilor

deoca:ndată de sosirea
ccari le-aă

Cuinpărat

pământurile. Şi apoi,
ej mai sunt
mul

ţumiţi fiindcă, gra
ţie evreilor,
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mişcare comercială a luat un deo-

sebit avânt în Palestina, lusru de

care, la urma urmei, se îoloseşte întreaga populaţie.
Astiel, evreii posedâ în jurul
laifei peste douăzeci de colonii
prospere.
lată unele din acele colonii:
Petach-Tikwah, cea mai mare colonie evreiască din Palssti-

25

fiinţată în 1890 de evreij. bogaţi
din Rusia. Posedă, mai ales, întinse culturi de măslini şi migdali.
Ekron numără 300 suflete. Coloniștii se ocupă cu agricultura
şi cultura măslinilor.

In apropiere. de Ekron se. aîlă

localitatea
Abu-Schusche,
Chiul Ghezev, unde acum

. veCâţi-

Colonia evreească Petah: Tikvah
na, numărând 1.500 suilete. CoJonia aceasta se ocupă cu cultu-

ră de portocali,

Rischon le Zion, prima colonie

“evreiască din. Palestina, a fost
înfiinţată de baronul Rothschild.
Colonia

aceasta

este

săpături,

a desco-

perit case şi un sanctuar din tim:

pul cananeilor, precum şi un
rest dintr'un. palat al lui Simon
Macabeiul.

centrul

podgoriilor evreeşti din Palestina. Pivniţele acestei colonii sunt
iaimoase. In toată Palestina nu

se beaii decât vinurile
„„RiSschon le Zion“,

va ani, arhiologul englez Maca-

lister, făcând

coloniei

Rechobot e o altă colonie în-

Katra,

îundată în 1884 de un
din. Rusia, e o colonie prosperă în care
se cultivă grâul, migdalii şi viile.
Toate coloniile sunt dotate cu
sinagoge, şcoli, farmacii, poştă

grup

de studenţi evrei

.
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şi toate cele necasare pentru bunul trai al coloniştilor,
Cultura, pretutindeni, se face
sistematic

sub

conducerea

unor

specialişti diplomaţi din şcolile
cele mai înalte din Europa.
O altă colonie, de o irumusețe surprinzătoare, este, desigur;
Tel-Abib, situată la o mică distanță de Iafia.
Din. centrul oraşului-până la
Tel-Abib îacem drumul, cu tră-

sura, în zece minute.

lestina

şi Siria.

In Ierusalim

tate evreească cu toate facultățile.
,
me
Limba

de predare

mentului evreesc în Siria şi Palesiina. La

Caita

exisiă o şcoa-

lă politehnic evreească, în laî- *
îa una de agricultură, în lerusalim o şcoală
comercială şi
şcoli

climaterică europeană. Case co-

şi institutoare. Nu

mâi uimit.

|

|

Pe aleea principală a orăşelu-

Iu,în fund, se ridică ca un altar, gimnaziul evreesc, cu o fațadă severă şi impunătoare.

Gimnaziul acesta este frecuen-

va îi cea e-

braică şi vor îi admişi studenţi
fără deosebire de confesiune. Universitatea aceasta
va contribui enorm la consolidarea
ele-

Ajungând aci, ţi se pare că ai
îost transportat într'o staţiune
chete, spaţioase, străzi asfaltate,
grădini pline de îlori, o curăţenie exemplară pretutindeni. Ră-

se

va înființa în curând o universi-

normale

pentru

institutori

mai vorbesc

de şcolile elementare cari
pretutindeni
şi
_ţionează

îuncsunt

îoarte frecuentate. Un punct esenţial e că corpul profesoral e
compus din elemente bine pregătite, Sunt tineri evrei cu stduii superioare din Geramnia cari sunt
trimişi aci de câtre

organizaţiile

culturale evreeşi,
să proieseze
şi să răspândească cultura
și

tat de 800 “elevi interni şi externi şi formează unul din principalele focare de cultură evre-

spiritul evreesc.
|
Evreii caută pe de altă parte

iască în Palestina.

să

„Pe lângă gimnaziul acesta, la
TFel-Abib mai există şi un conservator evreesc de muzică.
Tel-Abib "se mai bucură și de
o completă autonomie
comunală. Autoritatea turcească nici
nu intervine în treburile acester
frumoase şi prospere colonii.
Dar elementul! evreesc e tare
nu numai în laffa ci în ivată Pa-

ințând cu încetul atât in școli
cât şi în. relaţiile lor particulare

izgonească

limba

jargonul

întrebu-

ebraică

Trebuie să adaog, că în Palestina se vorbeşte mai ales limba
arabă. Limba turcă e foarte puţin cunoscută şi nu se întrebuințţează decât în cercurile strâmte
ale oficialităței. Turcii aii încercat

pe

vremuri

să-şi

introducă
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limba în aceste ţinuturi, dar s'aii
izbit de rezistenţa arabilor, cari

27:

arab şi că limba de care s'a servit Profetul islamilor a îost cea

nea nu dela arabi, ci dela: unii e-.
uropeni, cari nu privesc: cu ochi.
buni întărirea "evreilor în. Pa-lestina.
Mi s'a părut ciudat articolul

arabă.

în chestiune.

ati

obiectat

Argumentul

că

Mohamet

a

fost

era destul de pu-

ternic pentru ca turcii să renunţe

la orice încercare de a impune
limbajul constantinopolitan.
Or, limba evrecască se vor-

beşte tot atât de mult ca şi cea
arabă în Palestina.

Arabii simt foarte bine că nu
e departe timpul când evreii îi
vor întrece în toate privinţele. Fi
par însă

resemnați, „pe denparte

Intr'adevăr,

e grei

de . admis
ideia
antisemitis.=
mului tocmai în Palestina! Or,
în Palestina evreii sunt la ei a-

casă, pe pământul moşilor şi:
strămoşilor lor. Sunt pământurile unde s'ai născut şi aii murit
Abraham şi Isac şi David şi Solomon şi toate îigurile sfinte din
Vechiul
-Testament. * Pământul

acela a îost de nenumărate ori
adăpat cu sângele evreilor cari,

fiindcă îac afaceri bune cu efaţă de barbaria timpului, ale invreii şi pe de alta pentru că ar fi. vaziilor, ale cotropitorilor de tot
scris în cartea ior cea sfântă, că “felul, au îost nevoiţi să ia toiava veni o zi, zi fatală, când egul pribegiei risipindu-se în. ce-.
vreii îşi vor redobândi țara lor
le patru colţuri ale lumei. .
pierdută.
|
Acum, când tihna domneşte:
Totuși, în Palestina a început
în acele ţinuturi sîinte evreilor,
să bată un uşor vânt antisemit,
şi când curentul emigrărilor e.
Am citit într'un ziar din Evipt
aşa de. puternic printre ei, e fi-.
un articol avânt ca titlu: „Periresc ca fiii lui Israel să se gâncolul evreesc din Palestina“.
dească a popula Palestina, a o,
_ In acel articol, vorbindu-se de
reînvia, a o reînilori, a o ridica
extensiunea formidabilă pc care
din punctul de vedere cultural:
o ia din ce în ce elementul evreşi economic, în speranţa bine înesc în. Palestina, atrăgea atentemiată că .va veni o zi: în care
ţia guvernului
turcesc
contra
vechia lor patrie să le aparţie şi
lui: Articolul'acesta:: fireşte; Dor- -politiceşte. ——.

>
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IX
Saronul

O plimbare în jurul oraşului e
nu numai interesantă dar şi îoarte plăcută. Sunt numai grădini de
portocali, rodii, smochini, migdali, caisi, persici, duzi, şi alţi

pomi roditori.

Cactusul, deasemenea, e foarte abundent şi: creşte, mai ales
dealungul drumurilor, între gră'dini, formând
îngrădiri
peste
cari nu S'ar putea sări din cauza ghimpilor acestei plante.
Câmpia Saronului, de şi nisi| poasă, e oarte fertilă, Aci se află
două colonii
germane : ioarte
prospere şi o colonie evreească,
Ploile periodice ce cad aci fac
din solul nisipos un pământ 'de o
mare fertilitate. Chiar când nu
plouă, se poate cu înlesnire obține apa, săpând solul la o mică
adâncime. De altfel, sunt şi irigații rudimentare cari cu ajutorul unor puțuri de grădinărie,
alimentează în mod
abundent
câmpiile când acestea sunt arse de soare.

„Se ştie că în

timpurile

cele

mai vechi Saronului era considerat ca un
paradis
pământesc
prin care curgeaii
te şi miere.

râuri

Isaia proiectul, cântând

de

lap-

viitoa-

rea glorie a lui Mesia, compară
Saronul cu Libanul şi Carmelul:

„Va înflori şi se va veseli. '
Da, se va veseli şi va înflori ca

roza
Da-se-va la mărirea Libanului,
Măreţia Carmelului şi a Saronului“,

lar
astiel

în
strigă

Cântarea
mirele

cântărilor,
după mirea-

sa lui:

„Roza Şaronului
Crinul văilor sunt ei”,

In jurul laftei nu sunt numai

grădini cu pomi roditori ci şi întinse livezi cu tot felul de legume
precum şi floră din belşug. Adesea se văd
pe acelaș
arbore
îructe coapte alături de flori abia
mijinde.
Şi câmpia “Saronului se întinde la infinit cu pământu-i nisipos și roşiatec care Străluce sub
cerul limpede şi lumina ce cade
în torente abundente
din Văz-

duh.

|

,

“Se văd, pe alocuri, arabi răzleți

ocupându-se

pacinic cu munca

câmpului. Unii ară cu boi, alţii
cu cai şi boi. Am văzut şi un
plug tras de un cal, un boi şi o

cămilă. Cămila mergea dinainte.

Nimic mai delicios decât acest ,
grup hibrid de animale muncind

IERUSALIM
laolaltă pentru binele agricultuTei, în cea mai deplină armonie.
Tot
Samson

în

câmpul

-Saronului,

a dat foc grânelor

29.

tenilor, cu ajutorul celor trei sute de vulpi cărora le legase de.

cozi făclii aprinse. .

îilis-.

Intre lufta şi Ierusalim
Până acum
doisprezece ani,
drumul dela laffa la Ierusalim
era

o

chestie,

deoarece

neexis-

tând cale ferată, pelerinii erai
nevoiţi să facă drumul îie cu di:
ligenţa, fie călare.
Drumul,
făcut în asemenea
condiţii, dura o zi întreagă şi era

obositor, terenul
de accidentat,

fiind

extrem

In 1902, înființându-se o linie

ferată, drumul laita-lerusalim e
joarte comod acum şi -se face în
patru ore maximum.
Până la Bab-el-Vadi

Văei). trenul

trece

(Poarta-

prin

câmpil

fertile şi pe lângă grădini de por-

tocali, de o rară îrumuseţe..
Bab-el-Vadi e situat la jumă-

tatea drumului dintre lafia şi lerusalim. De aci intrăm în mun-

ţii ludeei, astfel încât aspectul

drumului se schimbă cu totul,
Terenul devine deodată stâncos,
arid, şi trenul
înaintează
prin

mijlocul a'două şiruri de munți,
ocolind

râpe

adânci

şi făcând

curbe în tiecare moment. Prive-

liştea e sălbatecă, dar plină, în
acelaşi timp, de mult pitoresc.

Prima staţie importantă e Lyd-.
da saii Ludd care deserveşte orăşelul istoric cu acelaş nume,
Lydda are vre-o 7.UU8 locuitori, musulmani şi greci. Orăşe-.

lul acesta, ca şi Ramle şi alte localități

din

împrejurimi

a deve-.

nit pe vremuri teatrul celor mai
crâncene războae. Lydda a iost
în mai multe rânduri ruinat de
romani, perși, monzoli şi egip-.
teni. Sub dominaţiunea rOmană,.
orăşelului
acestuia
i se zicea.
Diospolis, adecă orașul lui TeZeii. Mai târziii, însă, venind 'a-.
rabii i-ai dat numele de Lydda.

"Aci sunt de remarcat

ruinele:

bisericei Sf. Gheorghe.
Cate-.
drala aceasta a fost
dărâmată.
în veacul VII de perşi, apoi, în:
1010 de arabi şi a treia oară Ia:
sosirea cruciaților. Aceştia
reconstruiră biserica, care însă îu
distrusă în 1191 de Saladin,
De atunci, biserica e în ruine..
Pelerinii greci, mergând la le-:
rusalim, obicinuesc să se opreas-.
că o clipă la Lydda spre-a'se ru-.
ga pe ruinele acestei
biserici,
despre care se crede că cuprin-.

:30
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de osemintele. Siântului Gheor-ghe. Se crede chiar că Si. (iheorhe Sar îi născut în Lydda.
In 1871, patriarchul
grecese
'din Ierusalim a construit o biseTicuță servindu-se
în parte de
materialul vechei biserici. Pe o“parte însă a locului unde a fost

„pe

vremuri

vechea

catedrală

se

„ailă acum o moschee.
î
In Lydda
apostolul
Petru a
vindecat pe paraliticul Enea. In
-414 s'a ţinut în Lydda un consi-

liii bisericesc

pentru

judecarea

“ereticului Pelaj care
“păcatul primitiv. Tot

tăgăduia
aci,
prin

“veacul al
:şcoală

V-lea

îuncționa

de rabini. Toate

o

acestea

denotă importanţa pe care Lyd-

da o avea pe vremuri.
- Gara *€ tixită de lume. NumeTOŞi vânzători ambulanți ne ofe-

ră portocale, limonăzi

'şi prăji-

turi. În mulţimea aceasta. îmi atrage

atenţia.

numărul

cel

mare

al celor ce suferă de ochi şi aflu

că zece
cestui

la sută din locuitorii aoraş

sunt

chiori,

la sută orbi.

iar cinci

|

Ramle, ceva mai mare ca Lydda, e locuită de musulmani
şi
greci. Orașul se ailă la câţiva
chilometri de gară. De departe
se zăresc mai multe
minarete,

turle de biserici și mai ales celebrul

turn

pătrat

de

pe: înălţi-

mea căruia se 'vede Mediterana,
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câmpia

Saronului

şi munţii

lu-

deei.

" Turnului

din

Rainie î.se mai

zice şi Moschea Albă.

Aci s'aii

descoperit numeroase cripte des-

pre

cari musulmanii

susțin

că

sunt mormintele celor 40 de tovarăşi ai lui Mohamet, iar creştinii că sunt ale celor 40 de marliră sait mucenici.
De
aceea,

creştinii din partea locului dai
turnului din Ramle
denumirea
de Turnul celor 40 de mucenici.
Ramle, ca şi Lydda e un oraş
îoarte vechii. Unii susțin că ar
îi vechiul Arimatia, patria
luă

iosti din Arimalia, care şi-a ce-

dat mormântul săpat pentru dânsul, lui Isus.
Oraşul, murdar,
dărăpănat e
înconjurat de bogate
plantaţii
de portocali şi măslini. Palmierul, deasemenea, e foarte abon-

dent pe aci. Ca şi Lydda, ora-

şul acesta a' avut multe de su-

ferit din

cauza

invaziilor. In

1099, crueiaţii, intrând

în Ram-

le aii găsit oraşul pustiii, deoarece

toţi locuitorii

ră căminurile.

işi parâsise-

Pe lângă numeroase moscitee
ioarte vechi, la Ramle
se mai
află o mânăstire grecească, una
armenească și alta catolică.
Gara şi aci' e un furnicar de
lume împestriţată.
Un tânăr a-

rab, Zărini cocarda tricoloră pe
care

tovarăşul

meii

o purta

la

8

butonieră, întrebă cărei ţări aparțin culorile acelea.
— România, îl zic.
„ Intr'o îranţuzească stricată, arabui ne făcu sa pricepem că avea cunoştinţă despre
această
țară, Situată la Dunăre, lângă
Bulgaria şi care a impus pacea
popoarelor balcanice.
Arabul
mai ştie că la Bucureşti s'a ținut

congresul păcei.

— Bravo rumeno, încheiă arabul cu un surâs sincer care în
da prilej să-şi exprime pe deo„parte admiraţia pentru poporul
românesc, iar pe de alta să-şi arate dinţii albi ca zăpada.
„Dela Iafia la Ierusalim e o distanță de 87 kilometri.
“La fiecare kilometru dai de

o. amintire biblică. Astfel, la ki-

lometrul 37 se vede colonia evreiască Tiran, în apropierea căreia se ailă Ekron. Filistenii cari
luaseră dela israeliți chivotul lut
D-zeii, văzând câte pacoste cad
asupra lor, din cauza acestui sacrilegiii, fură siliți să trimită chivotul, cu mari onoruri, înapoi la
Ekron.
|
Mai
departe,
trenul
trece
peste un pod de fier. In apropiere

se întinde valea Sorek, unde lo-

cuia Dalila, iubita lui Samson.
Aci, frumoasa Dalila a trădat pe
Samson. Colosul care se lupta: cu
leii şi răpusese mii de vieţi cu e

simplă îalcă de asin, nu putu să

reziste rugăminților infamei, că-

o
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reia îi destăinui

secretul

puterei

sale. Aceasta dovedeşte că în
toate vremurile sexul cel slab a
fost cel mai tare, In ce priveşte
pe Samson, se ştie că îilistenil
i-aii scobit ochii şi l-aii aruncat
în temniţă să învârtească râşnița.

Pe la kilometrul 79 se vede,
pe o înălțime, satul Malha, des-

pre. care se crede:că ar îi locul

unde David
unțe

prăjite

a dus o eîă cu gTăşi

zece

pâini

pen-

tru frații săi Eliab, Abinadab şi
Şamma, cari eraii în tabăra re%elui Saul, precum şi. zece caşuri comandantului

armatei,

Ceva mai sus, se întinde localitatea
Vadi-el-Vard
(Valea
trandafirilor). Tot pe aci
este
câmpul războaielor
victorioase
purtate de David contra îilistenilor.
Mai departe, şi anume la ki-

lometrul 83 se vede pe o înălţi-

me localitatea Katamun. Aci, se
zice că a trăit şi a murit Bătrâ-

nul Simeon, care a avut marea

consolare de a vedea născânduse Isus şi care, strângând pruncul în braţe a rostit celebrele cuvinte: „Şi acum slobozeşte Dumnezeule, pe robul tăi, căci o-

Chil mei văzură mântuirea
raelului“.
|

[s-

Mai sunt câteva momente şi
ajungem
la ţinta
călătoriei

noastre.

De departe se şi văd înălțimi-

le oraşului

sfânt. Câteva

turle

sclipesc în bătaia razelor soarelui ce apune. Ne atrage deosebita luare aminte îrumoasa mâ-

năstire
rusească
cu cele cinci
turnuri, spitalul de leproşi, colonia germană așezată în preaj-

ma Ierusalimului, cu căsuţele-i
cochete, mânăstirea
Si. Ilie a
grecilor, vila
patriarhului gre„Cesc, etc,
În fine, trenul nostru se opreşte în gara
lerusalim.
O gară
construită

de

piatră

care

sea-

mănă cu orice altă gară. Peronul e plin de lume. Sunt de față

şi elevele unej şcoli evreeşti vemite să primească
cu Îlori
şi
cântece pe directoarea care se

întorcea din concediii,
Dragomanii otelurilor

malii

fac

un

zgomot

şi haasurzitor.

Străbatem cu
mare
greutate
mulţimea şi ne suim într'o birje ce ne duce în oraş.
E cu neputinţă ca, intrând în
lerusalim, să nu- -ţi Simţi
suiletul pătruns de oarecare emoție.
Gândul că te afli lângă mor-

mântul

Mântuitorului,

în apro-

piere de
Golgota,
de muntele
Măslinilor, de grădina
Getsemani şi că păşeşti pe pământul.

pe care a

te turbură.
vezi

Sacre,

mai

trăit și a pătimit Isus,
Af vrea să zbori, să

repede

locurile

al căror nume

acelea

se ailă a-

dânc tipărit în
sufletu-ţi, din.
cea mai fragedă
copilărie. [In
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momentul acela trec pe dinaintea
ochilor mei toate
paginele
evangheliei.
Văd pe
Mântuitorul intrând triumial
în cetatea
Siântă, prin Poarta Aurită, în
mijlocul cântărilor şi osanalelor
mulţimei

lui

îmi

mintesc

îanatizate.

sună

în

Preceptele

urechi.

de - persecuțiile

Imi
ce

ale-a

.
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altceva decât străzi aliniate şi
case
europeneşti
Așteptarea
mea, însă, nu fu de lungă durată,
căci, intrând pe poarta
[aîfei,
mă găsii în coasta turnului lui
David. Era o piaţă strâmtă şi neregulată pe care se deschideaii
o mulţime

îndurat acela care a propovăduit

cesta

iubirea

originalitate

Calvarul

şi văd

pe

cu crucea

Isus

urcând

în

spinare,

cu coroana de spini pe îruntea-i
sângerândă, urmat de jalea ce-

lor cari Vaii iubit și Vaii ascultat. Câte amintiri nu deşteaptă
în mine pământul acesta pe care
calc. Şi toate locurile acelea le
voiii vedea îndată. Caut să ghicesc mai dinainte impresiile ce

e

voiu avea. Imposibil. Imi ur-

mez

druinul

ca prin vis.

“Mergem, mai intâi, pe un drum
cuprins între două coline, apoi
eşim la şes, înaintând dealungul
- văei Hinnom şi al vastului reservoriii,: Birket-es-Sultan.
La
dreapta drumului se vede clinica oftalmică englezească. iar în
Stânga, dincolo
de vale,
mai
multe vile moderne
de toată
frumuseţea. Trecând
pe lângă
vechile ziduri ale Ierusalimului,
Suim

o pantă

uşoară

şi ieşim în-

tr'o stradă bine aliniată, cu două
șiruri de case cu etaj şi cu ma-

gazine dedesubt. Spun drept, că
eram cam desilusionat. Mă aşteptam să găsesc în Ierusalim

de stradele

întorto-

chiate, pline de lume. Punctul apresenta

Abia

când

mă

o

extraordinară

ca aspect general.
instalasem în hotel,

dragomanul

otelului se şi

oieri să ne conducă,
pentru a
douazi şi zilele următoare, Ia vizitele şi escursiile ce urma să le
îacem.

Ştiam

că, conform

tradiţional

pelerinii

obiceiului
încep

prin a

iace o vizită şeiului spiritual al

ritului căruia aparţin.

|

Pelerinii ruşi, greci, români,
bulgari, etc., adecă toţi acei cari
aparţin Bisericei ortodoxe greceşti se duc la patriarhie.
Acolo sunt primiţi de arhimandritul de serviciii care le urează bunvenit şi le spală picioarele,
Apoi, pelerini işi scot diplomele de hagialâc în schimbul
unei donaţiuni benevole, fiiplomele sunt tipărite în diferite
limbi. Fiecărui pelerin i se- dă
diploma în limba naţiunei căreia aparţine.

Noi insă nu ne-am ţinut de a-2
ceastă: regulă. Aşa încât, prima
a

LI]
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întrebare ce am pus-o ghidului
a îost:
a
— Unde este
Siântul Mormânt?
— In biserica Sfântului Mormânt,
— E departe de aci?
— Nu; câteva minute,

Piaţa

Era pe la orele 7 şi se însera-

să până la orele 8; putem face
vizită

sumară,

rămânând

cari vom vorbi
sunt

cuprinse

mai

departe,

sub bolțile uriaşe

Terusalimului

se deabinelea.
— Se poate vizita acum? întreb, din noii, pe ghid.
— Cum nu; biserica e deschio

că Golgota e un munte
sterp,
pustii, pe care te poți urca pe
cărările croite de pelerini.
Or, lucrurile staii cu totul altîel. Atât mormântul cât şi Golgota şi alte locuri sacre,. despre

ca

să vizităm biserica, în detalii,
altădată.
|
|
La noi sa scris prea
puţin
“despre Ierusalim. Mulţi dintr'ai
noştri cred: că mormântul iui 1“sus se află pe.câmp deschis şi

“ale unei vaste biserici care .se
numeşte Biserica Siântului Mor-mânt,

„a:

.

De şi destul de obosit, mai a
les.după furtuna depe Mediterana şi păţania dela Iaiîia, nu putu„Tăm

rezista dorinţei ce o aveam

-de a vedea Mormântul imediat.
leşirăm deci din otel, eii şi
prietenul Cornică Angelescu şi,
conduşi de ghid, ne îndreptarăm
„spre Biserica Sfântului Mor- mânt,

!
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:. Trecând piața din îaţa turnului lui David, ne angajarăm într'o ulicioară care cobora în va-

stradelă sunt inşirate prăvălioare unde se vând obiecte: de -Ie-

te prăvălioare unde se vindeaii
zarzavaturi; apoi: băcănii, măcelării, etc,
- Drumul era extrem de populat, aşa încât, abia puteam răzbi prin mulţimea
care
venea
spre oraş.

bă, lungăreaţă, cu o cruce ma-

Tusalim: cruciuliţe, icoane, mălumânări, şi: iar
tănii, tămâie,
mătănii şi cruciuliţe,
din aceste
unora
Deasupra
dughene fâlfâie-câte o pânză al-

le. De ambele părţi eraii înşira-

re, neagră, la
— Ce sunt
întreb din noii
— Nu sunt
de cămăşi cu

— Cum,se numeşte strada aceasta? întreb pe ghid.
— Drumul lui David.
Cotim
la stânga
şi trecem
printr'o ulicioară lungă, dar tot
atâț de strâmtă. Pe această

se scaldă în

mijloc. :
steagurile astea?
pe bietul ghid,
steaguri ci un îel
cari pelerinii ruşi

lordan.

Pelerinul

păstrează apoi cu siinţenie cămaşa aceasta cu care ţine să ie
înmormântat,
N

XI
La

mormântul

lui Isus

— Pe aci, ne spune ghidul.
jestate care te pătrunde Si-ti
Pe mâna dreaptă o portiţă ve- | impune.
che, aproape dărăpănată. * TreIncinta, la ora aceea, era aCând prin ea și intrăm într'o uliproape pustie. Ici, colo se strecioară, în pântă, cu trepte: largi
curaii, ca niște fantome, câţiva
şi neregulate, închisă între două “călugări cari se
duceaii spre ceZiduri înalte. Ajungem astiel, înlulele lor. Căci, să nu uit a. Sputr'o incintă vastă, acoperită cu
ne, că în jurul acestei incinte
lespezi mari, şi înconjurată :din
se ailă -mai multe capele, pretoate părţile cu ziduri vechi cu
cum şi “locuinţele călugărilor de
aspectul sombru.
diferite rituri cari fac de gardă
Pretutindeni nu vezi decât pespre a supraveghea drepturile ce
cetea veacurile scurse; totul e
le are îiecare rit la Siântul Morvechiă, dărăpănat,
înegrit, dar
mânt. Dar şi despre aceasta voi
din totalitatea aceasta de pietre
vorbi în altă parte.
“îngrămădite se desprinde o ma» In fund, văd două uşi mario-
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givale,

cu două

ferestre

deasupra.

mari

Una din uşi e deschisă şi prin
ea sc intră in biserica .Sfântului Mormânt. Pășim cu capetele
descoperite

prin

vasta

incintă

și intrăm prin uşa cea mare întun fel de vestibul întunecos,
Sufletu-mi e cuprins:de un îel
de pietate amestecată cu un puternic simţimânt de curiozitate.

In fața noastră se vede un şir

scumpe, ducându-se spre chiliile.
lor. În faţa noasiră se întinde o
vastă biserică de o construcţie
ioarte complicată
și cu numeroase cavităţi ce se'pierd în întuneric.- Nici bolțile nu se văd
din cauza obscurităței.
In Sciimb, deasupra noastră
arde o profusiune de candele colorate cari
sclipesc
ca
nişte
stele.
Ocolind nişte stâlpi de piatră

de opt candele albe şi mate im-

cari ne mascaii vederea,

ne a-

podobite

îlăm în îaţa mormântului

Mân-

cu

stropi

roşii,

ca

de

sânge, cari ard tainic deasupra
unei pietre îunerare. La cele do-

uă capete ale pietrei
sfeşnice enorme
cu

se înalță
lumânări

tuitorului, mormântul unde, de
doinăzeci de veacuri,
creştinii
din toate unghiurile lumei vin să
se închine.

jurul

Mormântul acesta stânt, e un
fcl de capelă, construită în in-

cu

cinta bisericei şi care își înalţă

lacriunile în ochi. O feinee nu-şi

îruntea până sus spre bolți.
Fațada capelei strălucește de
sutele de candele de aur şi de

groase

rini

de

Stau

acestei

ceară.

Câţiva

îngenunchiaţi
pietre

şi se

pele-

în
roagă

mai deslipeşte fruntea depe marmora rece, pe care 0 acoperă
din când în când
cu sărutări

fierbinți şi plânge:
—

Aci,

îmi

şopteşte

ghidul, :

este locul unde a fost întins I-

sus după ce fu'dat jos depe cruceşi unde

losif din Ariimatia

Nicodem

întăşurară

şi

corpul

Mântuitorului în fâşii. de' pânză
cu aromate.
“La: câțva paşi

nişte cântări
preoţii

armeni

şi noapie.
Sus, deasupra intrărei, se ve-,
de

o icoană

mare,

representând

înălțarea lui Isus. Pe fațada aceasta este întrunită tot ceeace spiritul omului a putut să imagineze ca podoabă
în cin-

stea celui mai sacru dintre morde

noi se aud

bisericeşti.
cari slujesc

Sunt
la

Mormântul lui Christos. Cântările încetează şi preoţii trec pe
lângă
noi,

argint şi de lumânări cari ard zi

îmbrăcaţi

în odăjdii

minte. Capela e pe deantregul de
marmură. la intrare se văd co„loane de marmură îrumos sculp-

iate deasupra

cărora:

se înşiră

în semicerc alte candele precum.
şi icoane în; email,
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In faţa capelei stă un şir de
pelerini ruşi cari îşi aşteaptă
rândul

să intre în sfântul

Mor-

Pe

sie

în Ea ei,
area
>

Tie

i PS

Ț sta

pdli
Sete

s

i eter

mânt. Nu pot intra deodată

"cât două persoane.
ocupăm

RER SE

ce era zugrăvită

ay

Mormântul

Ne

curia cerească

a

ex

Iapa

noastre aşteptând să ne vie rândul. Nu voiii uita nicicdată bu-

ISC yin ae DIDI

PZUIA
TISA TI AIE:
Ă
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şi

lui Isus

de-

pe

Christos.

îeţele „acelor

„bătrâni
noi

locurile

cu

plete

pelerini - ruşi,

lungi, băr-

boşi, cu frunţile brăzdate

şi: îe-

3
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mei bătrârie, în zdrente, abia putându- -se ţine pe picioare, rezemate de toiagul lor de drum.
Credinţa lor nemărginită
însă
le da putere de a rezista. Era
momentul pe care femeile ace-

E o încăpere micuță, îngustă
şi lungă ca de doui metri,
Dealungul peretelui din dreap:
ta se vede o piatră de marmură

din două

lea îl aşteptaii cine ştie de-câte
decenii, momentul de a săruta
mormântul
Mântuitorului.
Pe

nalt de o jumătate de metru.

Deasupra acestei pietre o icoană mare se pierde prin pusderia de lumânări şi 'candele de

măsură ce se scurgeaii minutele

înaintam domol, pas cu pas spre

interiorul capelei.
Acum, suntem într'o încăpere
„îngustă

care

ca

este

de

trei

un fel

a mormântului

metri

de

“aur

acea

piatră se află locul

unde a-îost depus corpul lui I-

pătraţi,

zis.

şi argint ce ard vecinic.

Sub

anticameră

proprii

bucăţi egale, care se

intinde dela un capăt la cellalt
al peretelui, pe un piedestal în-

sus Christos.
Stânca de odinioară acum e
acoperită cu plăci de marmură,

|

O intrare îngustă, prin
care
nu poţi trece decât încovoindute deabinelea,
ne desparte
de
locul unde a îost îngropat Chris-

după

cum

tot cu marmură

e a-

coperită şi Golgota. Pretutindeni, însă, sunt părți lăsate în=
tos, după groaznica tragedie de
nadis în gol, aşa încât se pat
pe Golgota.
vedea şi pipăi stâncile seculare.
Prin
această intrare
aud
Acesta era
deci mormântul
plânsetele celor
doui
pelerini
lui Isus Christos
cari ne ' precedaii.
Persoanele La capătul pietrei - sfinte, todin jurul mei se închină şi se
cită pe alocuri de buzele milioaroagă cu braţele “înălțate spre
nelor de creştini cari s'aii perincer. Par a se “pregăti cât mai
dat pe acolo, văd sclipind o momult pentru supremul şi solemnedă turcească de nikel. Ce canul moment în care se vor găsi “ută moneda asta pe
mormântul
îață în faţă cu Sf. Mormânt.
lui Christos?
Cei doui pelerini, eşiră, în fiMă simt
o clipă” oareşicum
ne, afară,
deabuşile, cu ochii
scandalizat. Un preot tânăr
și
plini de lacrimi şi cu o nespusă
blond stă rezemat de perete cu
serenitate pe feţele lor obosite.
ochii ţintă la mormânt, într'o a“Era rândul mei.
titudine de contemplare şi evlaMă încovoi, trec prin mica invie. Era atâta melancolie pe îa-

trare de piatră şi mă aflu în fa-

ţa mormântului

lui Christos.

ţa

să-l

acestui

preot

ei drept

un

încât

sfânt.

puteai

El

era

IERUSALIM

„însărcinat cu primirea celor cari
veneaii să viziteze
mormântul,
martor de îiecare zi al lacrimnelor ce se vărsaii. pe mormântul
încredințat pazei lui.
Stătui câteva
minute ca încremenit

privind

marinura,

i-

coanele, şi pe preotul cel tânăr
care părea o umbră.
Moneda de nikel
turcească
imi

aduse

aminte,

că un prieten

“de la Bucureşti, căruia îi spusesem de câlătoria mea la IeruSalim,. îmi dăduse un leii cu rugămintea de a aprinde o lumânare pe mormântul lui Christos.
Scosei un leii şi-l întinsei pre-:
otului rugându-l să aprindă lumânarea,

lucru

pe

care

îl îăcu

îndată. Apoi mai aprinsei o serie de lumânări, fără să ştiii precis pentru cine, simțind numai o

nevoie iresistibilă
de a aprinde
cât de multe lumânări ca un
prinos de evlavie, ca o datorie
de creştin şi de pelerin.
In încăperea aceea, unde mă
aflam aproape singur
cu mormântul lui Christos, isvorea un
parfum vag de tămâie şi o căldură plăcută.
”

|
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celui: mormânt, îie lacrimile ce
se vărsaii, rugile ce se înălţaii
în jurul meii, făcură ca să îi cuprins de o emoție. zguduitoare
şi dulce în acelaşi timp, o emoție de o nuanţă cu totul deosebită şi cu totul sublimă. Desigur,
mă gândeam, o scânteie divină

s'a coborât în sufletul mei.
Mă

întrebam:

cari îapte

ale

mele mă învredniciseră să mă
aflu
în fața
acelui
mormânt
dumnezeesc, care, în clipa aceea; echivala, pentru mine, cu un
colţ al cerului?
Mi se părea că văd pe Isus în
momentele cele mai tragice ale
vieţei sale; că acel Isus îmi era
îrate, îmi era tată şi că eii eram
dator
să-l
îmbrăţişez
şi să-l
mângâi. Ideia lui Isus nu-mi inspira teamă. ci o nespusă înduioşare. Tandreţa divină stăpânea cu desăvârşire sufletul mei
şi simţii că ochii mi se umplură
de lacrimi. Ghicii, în acelaş

timp, că glasul mi se îngroşase

noastre,

şi că, dacă aș deschide gura să
pronunț
măcar
o silabă,
aş
plânge. EX
Atunci, împins de credinţa țără margini ce parcă se revărsase in mine, izvorând din adân:

îşi reluase atitudinea de tristeţe

cimile acelui mormânt, câzui în:

Preotul, care isprăvise
prinderea

lumânărilor

cu a-

şi contemplarea de mai înainte.
In momentul acela, un simţimânt Straniă, pe care nu-l cu-

noscusem niciodată, îmi străbătu sufletul.
*

Fie

vecinătatea

a-

genunchi” şi sărutai

piatra

rece

_a mormântului. Şi, eşind deabuşile din sfântul locaş, cred că aveam, ca şi pelerinii ruși, ligura omului. fericit care crede.şi
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care, cu o clipă mai
fost în contact direct

MESTUGEAN

înainte a
cu Dum-

nezeirea,

tul omenesc. Eram un om noii,
curat ca un copil. Moment sublim cu care, de Sigur, nu mă
voii mai întâlni niciodată! |
Toată noaptea n'am visat decât de Isus, de îngeri, de pele-

|

M'am întors direct la otel fără a schimba cu însoțitorii mei
nici un cuvânt, covârşit de im-

presia puternică ce încă mă stă-

rinii ruşi, de preotul

pânea,
Sufletul-mi plutea într'o seninătate pe care nu i-o cunoşteam.
Ma simţeam transivrimat, uşu» fericit. Parcă eşisem
dinta purgatoriu unde mă purificasem de tot ce amărăşte sufle-

care

păzea

Mormântul Sfânt. Şi acele viSuri, cari eraii mai mult nişte
vedenii, în loc să mă torture,
din potrivă, mă făcea
fericit,
căci îmi ofereaii spectacolul cel
nai sublim şi consolator ce s'ar
putea dori,

XII

La casa românească
“.. Dimineaţa,
primul
nostru
gând a fost să vizităm Casa roâneascd, acest colţ al ţărei pe
pământul Palestinej.
In zadar
£hidul

caut să

nostru

despre

conving + pe
existenţa

in lerusalim a unei case saii capele româneşti. Ghidul
nu ştie

nimic, de şi e un om

inteligent

şi cunoaşte toate colțurile oraŞului pe de rost.
“Pe 'când stam nedurmneriţi în

poarta otelului, neştiind încotro

să apucăm, vedem doui călugări
apropiindu-se de noi
şi vorbiudu-ne româneşte,

"—

Sunteţi

întrebă

unul

din România?

ne

din ej.

„— Da, părinte; de unde Știuși?

—

Păi,

vă .auzii

vorbind

pe

româneşte.

„— Ne pare bine că vam
întâlnit, părinte, Puteţi să ne canduceţi la Casa românească?
:'— Cum să nu, cu plăcere.
— E departe?
— Nu tocmai; ici în vale.
— Dar, Sfinţiile
voastre, ce
căutaţi aci?
— Suntem. închinători; am
venit

tocmai

din

Neamţ.

|

— Mai sunt şi alți închinători?
— Mai sunt câțiva, precum
şi cinci. maici bătrâne dela Agapia,
Şi cei doui buni Căluzări se

oferiră cu multă bunăvoință să
ne conducă la Casa românească.

|
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“Eşind prin- poarta laiici şi ajungând în strada cu acelaş nume coborim într'o vale. In faţa
noastră se ridică o clădire veche, cu etaj.
— Aci
e Casa
românească,
imi spuse unul din călugări.

—

E destul de mare.

Casa

numai

patru

încăperi.

lu

celelalte odăi sunt alți chiriaşi.
Intrăm printr'un îel de gang
murdar, plin de
tot ielul
de
mobile vechi şi obiecte sfărâma:
te şi eşim

“cupată de cele cinci maici venite din Moldova.
Urcăm etajul. La capătul scărei ne întâmpină o femee 'bătrâHă care ne urează bun venit. E
văduva preotului Foti, mort de
curând în Ierusalim.
Părintele Foti, împreună
cu

românească

— Păi nu e a noastră toată; avem

Al

într'o curticică,
în ju-

rul căreia se înşiră un rând de
odăiţe, dealungul unei prispe.
Una din aceste odăiţe era o-

părintele

rada

motorii

Marinescu,

d. Th. Bu-

şi alţii, era unul din pro-

ideei de a.se ridica o

biserică

Sfânt.

românească

în Oraşul

Ma

Venind vorba despre defunctul preot, biata preoteasă începe
să plângă şi-şi şterge ochii cu
„fota. Ne spune că părintele Fo- .

ti a murit:

de pneumonie. . Tot
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preoteasa
lil asupra

ne dă oarecari detaperipeţiilor grin cari

a trecut Casa

românească

dela

infiinţarea ei. Acesta este al
treilea local unde se instalează
casa. Se plăteşte o chirie de două mii de lei anual, din sumele
realizate depe urma subscripţiilor şi donaţiunilor benevole ale
închinătorilor” români cari vizitează casa.
Aceasta
însă, ne

spune preoteasa, e casa provisorie.

S'a

şi in curând

cumpărat

un

Regina-va

pământ
construi

o biserică mare cum e a ruşilor.
Intr'o a treia încăpere locuesc
vre-o patru călugări. De şi erai
orele 9, călugării
noştri
dor-

meaii cu somnul dulce -al dimineţei.

Deschizând

uşa,

suntena

loviți de aerul viciat din odaie,
în care domneşte o perfectă de-.

zordine. La zgomotul
nostru
doui din călugări se deşteaptă
şi-şi scot capetele
de desubtui
plăpămelor.
Inchidem
binişor
uşa spre a nu ie turbura somnul.
— Dar unde e paraclisul, întreb pe preoteasa?
— E jos,
- Preoteasa ne deschide o uşe
şi intrăm într'o încăpere întunecoasă şi igrasioasă, situată
în
parter.

“Când ochii noştri încep să se
deprindă cu întunericul, zăresc
în peretele din fund
o măsuță
cu 0 iconiţă deasupra. Era altarul. Pe măsuţă se vedeaii o cru-

ce din sidef, două sieşnice şi câteva cărți bisericeşti. In faţa icoanei ardea o candelă, Se mai
vedeaii și pe pereţii laterali încă câteva icoane. Pot spune că
aceasta era tot mobilierul para-

clisului românesc

din

Ierusa- |

lim.

Mărturisesc că între pomposul nume de „Casa
românească“, şi între ce vedeam aci era
o nepotrivire aşa de mare, încât ne simţiam oareşicum
umi-

iți faţă de ghidul nostru, un italian.

— Domnule, îi zic, să nu crezi
d-ta că toate
bisericile românești Sunt ca paraclisul acesta
atât

de

sărăcăcios

şi

răi

insta-

lat. Să poiteşti la noi în ţară să
vezi biserici cum
nu-s
multe
nici în Ierusalim.
— Vă “cred, răspunse ghidul.
— Şi apoi, Regina noastră...
ai auzit de ea? -

— Carmen-Sylva.
— Da, Regina noastră, Carmen-Sylva. a luat iniţiativa înălțărei unei biserici româneşti aci.
Veţi vedea ce clădire monumentală o să fie.
Terenul cumpărat de curând
de comitetul pentru clădirea unei biserici româneşti în lerusalim: se află prin apropierea bisericei ruseşti şi e situat între
zidurile vechiului Ierusalim Te:
renul acesta, în întindere de două
mii coţi pătraţi, e abia îndestu-

IERUSALIM
lător pentru
rici.

Pentru

clădirea

unei

construirea

bise-

unor 102

depărtate. De ce, adică; grecit,
armenii, germanii,
ruşii — a-

Bura-

ne să-şi aibă bisericile lor la [erusalim şi numai românii să îie

cuinţe pentru găzduirea pelerinilor, trebue, îireşte, să.se cumpere

alte

13

terenuri. D. Th.

aproape

toate neamurile creşti-

da mă asigură că se aîlă destule
lipsiţi de un
asemenea -aşeză:
pământuri în jurul locului -cum.mân pios.
părat, numai bani. să fie.
Fără îndoială că întreaga suPărerea părintelui Marinescu -îlare
românească se va grăbi
e, insă, că ar îi îost'mai nemesă-şi ofere obolul pentru viitoarit ca biserica românească să se
rea biserică care, pe lângă cele.
construiască în afară din zidurilalte foloase va mai îi un act de
le vechiului oraş,
unde s'ar fi
recunoştinţă către memoria Reputut găsi terenuri cu mult mai -“gelui Carol.
Biserica
aceasta
vaste şi pe un preţ eftiu,
urma să se înalțe cu prilejul îmOri cum ar îi, nu mă îndoiesc
plinirei a 50 ani de' domnie a macă odată ce M.S. Regina Elisarelui Rege. In ce mod românii:
beta a binevoit
să ia inițiativa: de pretutindeni
şi-ar “exprima

- ridicărei bisericei, procctul acesta atât de creștinesc şi de îoIositor va ajunge la un bun sfârşit. -

Biserica
rusalim

va

românească:
fi de mare

din lefolos

pe-

lerinilor români. Numărul aces-.
tora va spori considerabil odată cu

ridicarea bisericei,

Apoi această biserică va contribui mult
la cunoaşterea numelui de român în acele regiuni .

mai bine tecunoştința lor către

Cel de Sus, care a dăruit: țărei
un: Suveran atât .de înţelept,. decât ridicând în: amitirea lui o biserică măreaţă chiar pe locurile
unde a trăit şi pătimit Mântuito-

rul,

Cu. actuala aşa zisă Casa' ro-

_mânească

nu

merge

şi, decât

O

asemenea casă,
care nu ridică
de loc prestigiul neamului față
de străini, mai bine de loc.

xl
Aspeetul or: şului. — Populaţie.
Ca aspect general

diferă

cu

Ieruszlimul

nor

alt

gul

totul de oricare

oraş. Mare parte din străzi sunt
arcate, sombre, cu înfățișarea u-

— Clim nă a.

ganguri nesfârşite,

acestor

străzi

se

Dealun-

ridică

zi:

duri inalte, ca de cetate, cu
câte-

"va ferestre în părțile de sus şi
cu

44
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porţi

mici,

colţuri, aproape
poţi bânui că în
duri locuește o
laţie. Cartierul

nat

din

ascunse

stradele strâmte

cari abia dacă
doui inşi.

prin

secrete, Nici nu
dosul acestor ziîntreagă
poputbeduinilor e forpot

„ Panorama

prin

trece alături

Ierusalimului

“Locuinţele, .în acest .cartier,
Sunt aproape
subterane şi nu
poţi ghici nici unde e poarta nici
unde-s
ferestrele. Vezi
numai
câte un beduin saii câte o beduină
voalată, cari apar
dintr'o
gaură Sai dispar
printr'alta ca

largi, lucrul ce predomină e zi„dul, zidul care iţi astupă tot şi
care răspândește o atmosferă de
taină. Casele evreeşti sunt toate
spoite, pe dinafară, în albastru.
Bineînţeles, că în oraşul ce!
NOI, Situat în jurul zidurilor înconjurătoare ale vechiului Ieru-

„văzută

din

salim,

Turnul.

sunt

Antonia

case

. moderne

şi

străzi aliniate, cum am mai spus.
Dar interesant e orașul cel vechiă cu ulițele-i intortochiate,
strâmte

şi arcate

prin

care

mi-

şună o lume atât de împestriţată,

In Ierusalim, mai mult ca ori-

nişte vieţuitoae subterane.
"In aceste cartiere ca şi în al-

unde, se întâlnesc laolaltă toate
neamurile de pe pâmnânt. Creşti-

tele mai curate, cu strade

nil vin să se roage la Mormântul

mai

IERUSALIM
lui

Isus,

mahometaniila mos-

.

|

15.

ropa, din Asia şi Africa în por-

toate străzile. Aci găseşti evrei
din toate colţurile lumei,
unit
stabiliţi in colonii, alţii veniţi ca
simpli vizitatori. De altiel, mai.
mult de jumătate din populaţia.
de o sută de mii de locuitori a.
Ierusalimului, se compune
din.

turile

evrei.

cheia lui Omar, evreii vin să
plângă pe mormintele strămoşilor lor şi pe ruinele „vechei lor
glorii.

Aci

găseşti

creştini

lor naționale,

din

tu.

creştini

cari

se deosibesc atât de mult
ei, ca obiceiuri, înfăţişare.
şi chiar ca culoarea pielel.
mântul lui Christos e locul

între
grai
Morunic

pe

lume

creştinii,
francezul

unde

se întâlnesc

toţi

unde
englezul, rusul,
„grecul, etc., etc., se

freacă cu coreligionarul săi asi-

rian, copt sai abisinian.

Numai

creştini de ar îi vizitatorii leruSaliinului şi tot ar îi de ajuns ca

să producă acea împestriţare extraordinară de neamuri.
- Dar, pe lângă creștini, sunt c:
vreii ruşi, evreii - bucovineni, €vreii siriani,: saii spanioli, apol,

mahometanii din Constantinopol,

din Arabia, din Caucazia,
din In:
dii, algerieni,

tunisieni,

etc.

Vedeți, prin urmare, că nu exagcrez de loc afirmând că lerusalimul e singurul punct al lu-

mei unde se adună aproape toate
neamurile de pe pământ.
Prin mulţimea trecătorilor îţi
atrag atenţia, în primul rând, fe-

meile indigene cari umblă învelite de sus şi până ios cu un cearceai alb. De le-ai vedea noaptea,
le-ai lua drept fantome!
Evreii, de asemenea, umple

U'stradă din lerusaiim

Cei mai mulţi din ei sunt oa-.
meni din: popor, în antiriii, ci
bărbi mari, peri încâlciţi şi cu:
perciuni lungi, buciaţi cari îlutură pe lângă
urechi în bătaia
vântului. Suni foarte plăcuţi la.

vedere copiii

evreilor de pe aci

imbrăcaţi ca şi părinţii lor iîn antiriă de stambă vărgată, cu pălării de pluş cu bordurile largi şi

[A
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cu perciuni

lungi.

pii ai căror
peste

până

Am

văzut

Co-

perciuni le atârnată
umeri,

acesta,
a îost

numărul
de

peste

pelerinilor

ruşi

treizeci

mil.

de

Din toate unghiurile marelui imperii
moscovit vin mujicii ruşi
să se închine la Mormântul lui

Christos.

Vapoare speciale ru-

seşti îi aduc dela Odessa direct
la Iaifa. Pelerinii aceştia sunt în
mare parte săraci şi o duc cam
greii, deşi: clerul rusesc de aci le

dă multe înlesniri.

Ruşii ai în

Ierusalim patru
biserici mari,
spital şi locuinţe vaste, construite
anume pentru pelerinii ruşi. Si
tot oraşul,
toate locurile sfinte,
„toate
drumurile spre Betleem,
spre Betania, spre lerichon, ţărmurile
Iordanului şi ale Mărel
Moarte sunt pline de acești pelerini. cari merg pe jos în câr-

duri, cu desagile în spinare, pe

Tipuri

evreeşti

din

Ierusalim

Arabii şi aci sunt ioarte numeroşi. Ei şi evreii formează marea majoritate a locuitorilor. Aci,
ca şi la [afia, turci nu prea se

văd. Şi nici nu se vorbeşte limba
„turcă. Limbile” cari domină aci
Sunt cea arabă Și cea evreiască.

drumurile arse de soare. Şi cei
mai mulți nu numai că-s săraci,
dar sunt şi bătrâni. Astiel, ei mor
cu duiumul de oboseală şi lipsă
de ingrijire chiar în lerusalim sai
pe unde îi apucă ceasul din urmă. Ceilalţi merg înainte, plini
de credinţă, cu suiletele exaltate, săruiând
pietrele, zidurile,
târându-şi
paşii prin
câmpiile
pietroase, pe suişurile anevuioase, sprijiniți pe tolagurile lor de
drum.

Dar, marea parte a populaţiei
Pelerinii ruşi sunt atât de nuilotante a lerusalimului o formeroşi în cât nu-i negustor în
mează ruşii, pelerinii ruşi cari . Ierusal
im
care să nu cunoască

vin

în toți anii în număr

derabil.

cousi-

Mi s'a afirmat, că anul

destule

cuvinte

ruseşti

ca să se

poată înţelege cu un client rus.
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- Seara, tot furnicarul acesta de

lume se retrage, dispărând parcă pe după ziduri. Dela orele 9
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electrică, baie, în:

fine ot confortul european.
In restaurantul otelului chelseara în sus nu mai
vezi pe ninerii servesc în îrac şi vorbesc
meni pe strade, În lerusalim nu
îranțuzeşte.
există viață de noapte şi nici un.
După masă pasagerii se strânfel de petrecere
saii spectacol.
geaii în salonul comun, mobilat
Nici măcar
cinematograiul nu -cu 0 rară eleganţă, CU covoar
e
există în oraşul sfânt. Mi s'a spus
scumpe, în stil oriental, Intâlnică un grup de cântăreţi italieni
rea aceasta a pasagerilor
dura.
a încercat să se producă serile
foarte puţin. Pe la orele 10 toți
într'o
cafenea de aci, dar n'a
se retrăgeaii ca călugării în ceiSbutii, nefiind cine să-l asculte, lulele lor.
Şi nimănui nu-i părea
Cântăreţii aii fost nevoiţi să părăii pentru aceasta. Ierusalimul
răsească oraşul spre a nu muri
nu-i oraş de petrecere ci de rude foame. Cât stai aci nu te gângăciuni şi reculegere.
Influenţa
deşti nici la teatru, nici la mumediului acestuia aproape monazică, nici la baluri, la nimic. Mehal e atât de: covârşitoare,
în
diul te transformă şi- ți inspiră “Cât chiar cei cari,
la reşedinţele
gusturi noui, inocente. Nu te alor, obicinuesc să facă din zi
trage nimic ce nu-i Christos, ce
noapte și din noapte zi, în lerusanu-i Solomon saii Omar, ce nu e “lim îşi schim
bă cu totul apucătu“-vechiii, părăginit, şi ce n'are lerile şi încep o viaţă nouă, devin
gătură cu Vechiul saă Noul Tesoameni cuminţi. Păcat că dureatament,
cu
Koranul saă Talză prea puţin!
mudul. Singura muzică e' sunetul:
Poate ar îi locul să spunem aci
clopotelor şi singurul spectacol
două vorbe şi despre clima leservi

ciile divine ce se celebrează

„cu un fast deosebit la toate bisericile,
In Ierusalim sunt câteva hoteluri. ioarte confortabile. Hotelul

„New Grand Hotel, unde am tras,
e cel mai mare şi poate rivaliza
cu hotelurile 'cele mai bune de
oriunde.
|
Odăile curate,
cu:pardoseala

de-marinură

aşternută CU COvoa-

re groase, paturi curate cu per-

rusalimului. E greşită ideia cum
că la Ierusalim ar domni o căl-

dură

tropicală

insuportabilă.

Situat într'o regiune muntoasă, la o altitudine de 7—800 metri de Mediterana şi de 1200 metri de Marea Moartă, Ierusaliniul
se bucură de o climă temperată.

Iarna plouă aproapeîn fiecare

zi, spre marea bucurie a locuitorilor, cari; cu modul acesta, îşi

-ROt face

provizii de apă în cis-
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“ternele de cari sunt” prevăzute
toate casele.
Uneori

se deschide o piațetă care e un
fel de punct de trecere intre o:
raşul vechiii şi cel noii,
Ă

se intâmplă să şi ningă

și atunci orașul sfânt se ît:braca
cu vestmântul imaculat al zăpezei. Nela Aprilie şi până în Sep.
tembrie cerul e pnruri seniu. ln
Aprilie, când mă ailam la ierusa-

Femei

li, nopţile eraii atât de reci, în
cât am fost nevoiţi să facem îoc
la sobă. În toiul verei chiar căldura e suportabilă. Numai în zilele când
bate vântul de suv,
vânt care se numeşte, în fimba.
giul local, Ramsin sati Simun, atmosfera devine inăbuşitoare. Dar

aceste
vânturi bat rar şi trec
repede.
Am spus în altă părte că în
trând în oraş, prin poarta iailiei,

Piaţeta
cu

ocazia

aceasta a fost lărgită
vizitei

pe

care

a

îă-

cut-o la Locurile Sfinte,
acum
vreo 15 ani, Împăratul Wilheln
al Germaniei,
*

din Betleem

Incă câteva vizite de acestea
şi Ierusalimul” şi-ar schimba aspectul arhaic spre desolarea celor cari. vin aci să vadă urmele
trecutului. Şi aceasta ar îi un
marc

păcat, căci tot farmecul

o-

raşului
constă în originalitatea
acea plină de pitoresc şi de o îrumuseţe

specială.

Dâr, mi-e teamă că şi fără aceste

vizite

împărăteşti,

tot nu

va îi respectat mult timp aspec-

.
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tul antic âl Ierusalimului. Chiar

să-şi

19

poată

continua

. drumul.

pe
în anul “acesta ai început. lu- "cărările întin
se și pustii ale Pacrările pentru „înirumuseţarea'”*
lesuinei. Materialul de cari se
stradei patriarhiei greceşti. Straservesc cârpacii aceştia e strâns
da a îost tăiată şi lărgită, Alături
de prin gunoaie şi stă grăui iadă
se construeşte o nouă mănăstire
la îndemâna meşterului,
Cu agrecească pentru pelerini, o clăcest material se repară ciobotele
dire somptuoasă cu trei etaje înbeduinilor, cari, în materis de în-

tr'un.stil cu totul modern.
Tot în apropiere am mai vă-

călțiuninte, nu prea caută h;cru
subţire. Ori cum, colecția aceasta

zut:imai multe clădiri noui;'construite pe un drum larg. Departe
de a-ţi face plăcere, europenizarea aceasia a Ierusalimului
îţi
produce o impresie penibilă şi-ţi
strânge

de 'cârpaci octogenari e una din
curiosităţile lerusalimului

inima.

Dar. să ne întoarcem în piaţeta
..!

de lângă poarla lafiei. | î
.
Pe.piaţeta aceasta se aîlă tur-'
:nul lui David,
transformat
în
cazarmă turcească,

.

“La: picioarele acestui turn. se
:ailă -un teren viran care e maj
jos de nivelul
stradei cu vreo
două metri. Un zid lung desparte

terenul 'de stradă. Rezema: de

„acest zid
ca ,de o balustradă, nu
mă satur privind terenul acesta
viran unde sunt înşiraţi în semi-cerc:vreo-două duzini de cârpaci
Datrâni.:cari lucrează din zor,
Cei. nai :mulţi. dintre ei sunt
băirâni actogenari, cu barba albă
şi turbân verde în jurul capului.
“Şi toți ait de lucru din belşug,

Lângă fiecare: cârpacii stai jos

câte 2--3-beduini, în mantalele
lor: de păr de cămilă, aștep*ând
“să li se predea ciobotele cu cari

Beduini

O altă curiositate, de iin gen
deosebit, Sunt ieimeile dela Betleem, cari' vin în oraş cu provizii. Cele tinere sunt îrimoase- şi
sdravene.. Ele poartă” pe cap un
îel de bonetă înaltă ca un DOt7
+
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cap; acoperită cu un.voal alb ce
le cade pe umeri. In jurul bonetei

tuate pe brațe şi pe îigură. Aceste tatuaje constaii din steluțe

sunt înşirate:salbe de monezi de

desenate

argint, cari formează podoaba şi
bogăţia acestor femei. Apoi, ele
mai aii salbe de acestea in jurul
gâtului saii atârnate cu un lănţişor de la o ureche la cealaltă pe:
sub bărbie. Ele mai poartă inele

bie saii în vâriul . nasului, -: saii
din constelații întregi presărate

la toate degetele, inele groase de
argint cu pietre mari fără valoa-

re şi brățări
cioare;

la - mâini şi la pi-

Pe

lângă

îrunte,. pe : bâr-

pe. îrunte,-:
SIR
Să
E. de prisos să spun, ccă aceste

ornamente nu adaogă nimic la
frumuseţea acestor “îemei. Din
potrivă. Cele bătrâne însă sunt
oribile cu aceste tatuaje rămase
din

giuvaericalele

pe

tinereţe

şi

amestecate

cu

sbârciturile . figurilor lor osoase,

acestea, îemeile acestea sunt ta-

XIV.
Biserica

Intr'un capitol precedeni
vorbit

despre

Mormântul

Si,

an: puri
Mân-

tuitorului.

Aci voi căuta a face

0

a

descriere

care
se

vastei

biserici

se ailă Mormântul

numeşte

Biserica

Mormânt

în

şi care
Sfântului

compacte conduşt de câte
un preot care le dă' cuvenitele
“explicaţii,
iar călătorii izolaţi
“sunt conduşi de ghidul otelului
unde aii tras.
Toate

capelele

şi. altarele

a-

Mormânt,
| “fate în Biserica .Si.. Mormânt
Biserica aceasta, de o arhitecsunt împărţite în primul rând întură neregulată și foarte complitre greci, armeni, catolici, apoi,
cată, cuprinde sub
bolțile ei,
între copţi şi abisineni.
pe lângă Mormântul
Domnului,
Posesiunile acestea sunt domuntele Golgota. pe care a fost
bândite în baza unor iirmane îm.-.
răstignit Mântuitorul, precum şi
părăteşti obţinute cu mari sacrialte
biserici şi altare
amintind
“îicii:de către căpeteniile diieriteiaze din ultimele zile ale lui Isus.
lor rituri creștine. Posesiunile a„Astiel, Biserica Sfântului Morcestea aii dat loc la numeroase
mânt nu se poate vizita de câ:
conflicte grave şi chiar
sângesub conducerea unui bun ghid.
roase între representanţii diferiPelerinii aparţinând diferitelor
telor rituri. Şi azi chiar, călugărituri vizitează biserica în grurii greci, armeni:şi catolici sunt

IERUSALIM
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ciunci, schiopi, cerşetori plini de
plăgi înfiorătoare, în mare parte

arabi saii beduini, staii acolo re-

Biserica

Aşa: dar

Să .iacem

ar
DP

„Ta

pi

24 7,

ae ra
Treri 5pr
i Bi di einoeperu

vecinic pe picior de război,. pentru apărarea . posesiilor respective,
-

”

Sft. Mormânt,

v a doua

vizită. Biseticer Si. Mormânt, de
astă: dată inCursul zilei...
“La intrareaîn curtea bisericei
Sunt înşiraţi cei maf hiduoşi cerşetori ce se poate imagina. Orbi,

zenuţi

Fațada

de

ziduri,

cletinându-şi

capetele ritmic şi implorând mita

trecătorilor.
“Aspectul .acestui
drum. al. miseriei . îţi. produce
o indescriptibilă impresie de desgust,

ct
9
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* Curtea cea, mare, acoperită de
lespezi, e un adevărat târg de o_biecte sfinte ca mătănii, cruci, iII

turile

de

coloane

admirabil

TIE

E

coane, etc,

Incinta aceasta,” ioarie. vastă,
făcea parte 'din Biserica Sf. Mormânt, după cum se vede din res-

=: Vu colț din interorul bisericet
Sf, Morniâut
Negustori arabi şi evrei işi în- - sculptate, cari
datează de pe
tind mărfurile pe rogojini deatimpul cruciaților
“hiligul' zidurilor şi chiar în mijloIn jurul acestei curţi sunt sicul curţii,In jurul acestor negusînate Mănastirea lui
Abraharmn,
“toră Sunt grupați sute de.pelecapela armenească Sf. lacob, bi“rii ruşi cari. cumpără diferite oserica Apostolilor, Capela. Mabiecte sfinte pe câri le vor. duce
-riei Magdalena şi alte capele pe
la căminele lor.
cari le menţionăm în planul Bi-

IERUSALIM

'sericei Si. Mormânt,. E de hotat

rea: de-pe cruce, - nu-s

că în apropierea Minastirei lui
“Abraham se ailă un.măslin în-

grădit cu -ziduri despre care se
zice 'că ar îi locul unde îu găsit
berbecul: cu -coarnele * incurcate
în desiş-în momentul când Abraham se pregătea . să jertieasct

„pe fiul săii Isaac.

Capela Mariei Magdalena, du“pă. tradiţia greacă, ar fi locul

“unde. Isus S'a arătat

pentru a

“treia oară Mariei Magdalena.

In

apropiere de pragul. biseri-

53

câțiva

Cea

Biserica
.

paşi.

de

cât

ee

mai frumoasă

capelă: dia

Sfântului: Mormânt e

catedrala grecească unde se află
scaunele patriarhilor Ierusalimului şi- Antiohului, Această. capelă
e situată în mijlocul Bisericei Sif.

Mormânt, în: faţa

Mormântului

Domnului,
Catedrala grecească este de o.
“rară bogăţie; fiind
împodobită
Cu icoane

încadrate

în aur şi în-

cărcate cu bijuterii .scumpe, po“cei se vede mormântul cruciadulicandre de aur, picturi şi alțe 0lui Filip d'Aubigny.
biecte sfinte
donate în cursul
Intrând :pe uşe, primul lucru „
Veacurilor de regi şi împărați
care te isbeşte este un îel de
creştini şi mai ales de țarii şi ţapat acoperit cu rogojini, instalat
rinele Rusiej,
în colțul din stânga..
In biserica aceasta, în dreptul
Patul acesta este locuinţa garcupolei
împodobită
cu arcade
" dienilor cari păstrează: cheile
foarte artistic lucrate, se vede.o
sfântului locaş.
piatră de formă sferică
despre
Gardienii sunt musulmani
şi
care, după 0 tradiţie veche, grestăpânesc cheile bisericei din
cii spun că ar indica centrul pă.
tată în fii ca un drept ereditar
„mântului,
de familie.
Tot în biserica aceâsta se ailă
Fi fac paza zi şi noapte îu- - păst
rată şi tezaurul comunității
mând ciubuce şi bând' cafele cu
greceşti din Ierusalim,
Cupriunaerul unor spectatori cari se disZând odăjdiile : scumpe ale difetrează privind manitestaţiile de
riţilor patriarhi, mitre episcopaie
evlavie ale pelerinilor
creştini. : cu pietre nestimate,
cruci de aur
Prezenţa acestor - gardieni turci
şi argint cu lemnul sfânt, evanŞi îelul lor de a iace serviciul e,
uhelii împodobite Cu diamante,
fireşte, jignitor pentru orice creș„rubine şi smaralde,
precum -şi
tin, mai ales că de la faimosul! alte obie
cte de mare valoare, o“pat cu rogojini şi până la piatra
| ferite bisericii în decursul anilo
r
Ungerei, unde a îost întins corde persoane pioase,
pul Mântuitorului după coborâ“Să ne urmăm drumul prin la-

bi

„
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birintul Bisericei Si. - Mormânt
spre a vizita şi celelalte capele
şi altare.
ă
A -palra închisoare. — In partea de nord a catedralei
grecești, în punctul numit cele şap:te.arcade ale Fecioarei, se vede
o capelă întunecoasă care îniă'țişează . Inchisoarea a patra a lui
Isus. Se zice că această capelă
+ e construită deasupra unei peş-

“tere unde Mântuitorul a fost închis împreună cu cei doui tâlhari până la: pregătirea unelte-

lor de tortură. Capela aceasta e
“împărţită. în trei cavități
cându-se astiel numărul

trei deţinuţi. Lângă

indi

celor.
intrare se

coasta celui Cruciiicat a vindecat ochiul bolnav.al soldatului.

Capela

împărțirei vestminte-

lor. — Capela aceasta. aparţine
armenilor, după cum cea precedentă aparţinea grecilor.
Pe locul
aceasta,
călăii jeîuiră pe Isus de vestinintele sa„le; împărțindu-le între ei.
“Biserica :Si: Grigore Lumină“torul. — Biserica aceasta apar-ţine armenilor. şi are două altare dedesubtul unei cupole ce se
reazămă pe patru stâlpi de mar-

moră. Se zice că de aci Si. Elena
cute

supraveghea săpăturile jă-.
din ordinul-ei pentru des-

coperirea Crucei pe cart a fost

vede o piatră găurită în două
ristiguit Christos
|
locuri. in aceste găuri fură vâ:
Capela .unde
a fos!
săsită
râte picioarele lui [sus sprea îi “Crucea. — Alături de biserica
legate în lanţuri. Deasupra piearmenească se află locul unde
trei acesteia

delă pâlpâind

arde

vecinic o can-

în ' semiobscuri-

tatea capelei.

Capela

Si.

Longin. — Ceva

mai departe se află capela SF.
'Lonzin, soldatul care, spre a se
încredința dacă Isus era saii nu
mort pe cruce, îi străpunse coas„ ta cu sulița făcând să curgă diu
rană sânge şi apă. La vederea
acestei ininuni, Longin crezuîn
„Sus şi veni în acest loc să i se
“roage

pentru

ispăşirea

păcatu-

lui săvârşit.
|
Să nu uităm a spune că solda
tul acesta era chior de un ochii.
'O picătură de sânge căzută din

sa descoperit Crucea pe care a

“îost
ristignit
Mântuitorul.
O
scară de piatră cu 13 trepte, uzată de picioarele
milioanelor
de pelerini, duce la această capelă.
Iată împrejurările
în cari a
fost descoperită Crucea.
Siânta Elena, ajungând la le
rusalim, a dat poruncă
ca
să
se nimicească toți idolii ridicaţi
de păgâni pe Golgota. Apoi a
procedat
la săpăturile
pentru
descoperirea Crucei. - ..
„Pe vremea aceea evreii obicinuiail să îngroape în apropiere
de locul supliciului toate unelte-

|
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» le întrebuințate

pentru. tortura:

"rea :şi. uciderea
naţi...

celor

În preajma Golgoiei

condam-!
ÎN

era un

cruci de lemn. Aceasta
se petrs-

cea în anul 326.
.
Acum,
rămânea: să se ştie
care din cele -trei .cruci era a-

ceea pe

care

îusese

ristignit

Christos. Credincioşii de atunci,

Sub

conducerea. . preoțilur, se

ae,

loc adânc unde ei îngropaseră
crucile precum şi lanţurile şi celelalte unelte
întrebuințate de

5b

at

a

ft

pe

Golgota

călăi: pentru ristignirea lui Isus
şi a celor doui tâlhari
Locul acesta,
situat în aiară
din zidurile oraşului,
se umpluse din ce in ce, cu gunoaiele aruncate acolo în: decursul a trei
veacuri,

Săpăturile incepură după indi-

Caţiunile date Sfintei Impărătese de bătrâni și, în cele din ur

mă,

Înră

descoperite

cele

strânseră
in jurul crucilor rugându-se lui Dumnezciă să le indice

adevărata

cruce.

In .mo-

mentul acela iu adusă lângă
groapă o femeie în agonie.

Femeia îu.

pusă

succesiv în

contact cu cele trei cruci. Contactul cu cele două dintâi cruci,
cară erai acele pe cari fuseseră

ristigniţi tâlharii, nu produseră
niciun” efect asupra stărei de să

trei „nătate a femeei care rămase în
.
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însă

îemeia

fu

adusă lângă Crucea Domnului
şi când simţi contactul. lemnului pe care pătimise
Mântuitorul, se însănătoşi pe deplin. Tot
în ziua aceea se iăcu experienţă
şi asupra unui mort pe care îl
duceaii la groapă.
_
Mortul inviă. Faţă de aceste

miracole

nu

mai 'rămase. nicio

îndoială că Crucea era într'adevăr aceea. pe, care îusese ristig nit Christos.
ă
In' capela aceasta :se vede o
statuie

de

bronz -

pe Si. Elena

.representând

îmbrățişând

Cru-

cea. Statuia aceasta, care e o vperă de artă, a fost dăruită ca-

pelei de Impăratul Frantz Iosif
Capela flagelaţiei. — In acea
stă capelă se vede
stâlpul de

piatră de care a fost legat Mântuitorul spre a fi biciuit. Tot aci
i Sa pus pe
spini.
Golgota. —

cap şi.coroana de

dele şi lumânări.
Altarul cel
mare indică locul unde a fost în.
fiptă crucea
lui Isus. Printr'o
deschizătură lăsată înadins libeTă, se poate vedea stânca care
s'a despicat de: sus. şi până jos
în momentul când Mântuitorul
îşi da. spiritul. „Şi iută cafape-teazma
templului se sfăşiă
în
două

de sus până

tul se culremură

Jos şi. pămân-

şi pietrele se

despicară“

Despre despicarea. * stâncei,
necredincioşii Susţineaiă la: început că era ceva - artificial. Un
învățat englez
cercetând amănunţit crăpătura,

se convinse

că

nu era nici artificială: şi nici provenită de pe urma unui
cutremur obicinuit. Intr'adevăr, mo
dul cum Sunt desprinse părțile
“acestei

stânci

arată

că

această

crăpătură n'a putut proveni decât prin influenţa unei forţe ex-

cepţionale şi cu totul inexplica-

Alături de capela

flagelaţiei se află o scară cu
18 trepte care duce la Golgora

saii locul calvarului.
Tradiţia
spune că strămoșul
nostru Adam, după ce a fost izgonit din rai şi şi-a dat obştescul sfârşit, a îost transportat în
Iudeea, iar capul lui a îost îngropat întrun loc care a primit

denumirea de Cranion, adică locul creştetului saii Golgota.
Sub o boltă
joasă
se
văd
două altare împodobite, Cu Can-

bilă pentru ştiinţa omenească.
lată ce
spune
savantul englez:
„Incep

să

deviu

creştin,

An

făcut o minuțioasă cercetare şi
sunt convins. că această crăpă-.
tură nu provine de la un cutremur firesc şi obicinuit. Un astîel de cutremur poate să despi
ce diferitele părți ale
blocului
stâncos, cu condiţie ca să urimeze vinele stâncei şi să distrugă

părțile slabe. Aci, însă, se pette-

ce cu totul altceva. Stânca e de- .
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spicată - deacurmezişul,

crăpă-

tura trecând peste vine, ceeace.
denotă,

că

nui

straniu

caz

ne

aflăm.în

faţa

u-

și supranatural.

Avem deci a face cu o minune
care nu poate îi nici “rezultatul
unui artificiu, nici consecința unuj cutremur obicinuit. Mulţumesc lui Dumnezeii că m'a con
dus în aceste locuri şi m'a învrednicit să văd această stâncă

care confirmă puterea divină şi
mă facesă văd în toată lumina
ei dumnezeirea

lui

Isus

-Chris-

tos“,
"La Golgota ca şi la Sf. Mormânt se slujeşte necontenit. In
capelă domneşte o nespusă atmosferă. de iale. In iurul altarului. staii îngenunchiați, rugându-

se şi urmărind cu evlavie serviciul divin, sute. de pelerini.
Altarul cel mic indică
locul
unde Isus a îost întins pe cruce
şi pironit la mâini şi picioare înnainte de a fi răstignit.
Altarul
acesta are o icoană
representând pe Maica Domnului cu lacrimele în ochi. Icoana
aceasta are o expresie de tristețe atât de profundă în cât impresionează pe toţi cari o privesc, Icoana e împodobită cu bijuterii fără preţ dăruite, în deosebi, de o țarină a Rusiei
In îaţa acestor altare îmi înfățişez groaznicul
spectacol al
celor trei cruci în vâriul munte
lui sinistru; îmi înfăţişez pe I-

Zi

sus, plin de sângele ce-i curge
din răni, în intunericul cumplit,
- ristignit între. doui. tâlhari, strigând: „Dumnezeul “mei, Dumnezeul meii, de ce m'ai părăsit!
Pe locul unde mă găsesc în. acest moment, Isus a fost obiectul batiocurilor mulţimei incon„ştiente, care în mijlocul torturi

lor oribile, îi dete să bea oţeţ
dintr'un burete . legat în vârtul
unei.. trestii,
pe. când
Maria
Magdalena şi femeile cari urmaseră din Galilea pe Isus slujindu-l, plângeaii cu disperare
la
poalele crucei înfiptă în stânca
Golgotei.
.
.
„
Istoricii spun că spre a se pu:
tea construi capela și cele două
altare, a trebuit să se modifice
culmea Golgotei şi să se trans-

forme înir'un fel de platou pen-

tru înlesnirea lucrărilor. Eu cred
că a avut o inspirație. nu
se
poate mai nenorocită acej cari
S'aii apucat, din evlavie
bin&înţeles, să modifice locurile ace
stea sfinte, să sape, să umple, să
acopere stâncile
cu plăci
de
imarmoră şi pietre nestimate.
Ar fi fost cu mult mai prefe-

rabil ca locurile acestea să rămână absolut intacte. S'ar fi putut. lua mormântul,
Golgota şi
celelalte locuri sub acelaş acoperământ uriaş, dar nurnai atât.
Acoperământul acesta putea îi
împodobit cu tot aurul de pe pă-

„mânt şi cu toate briliantele din

DB
lume,
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dar

nu

era

nevoie

za

înviere,

şi

de

aceea

locaşul

a-

- Mormântul . sfânt,: săpat în piacesta siânt se numeşte biserica
tră,şi Golgota. să dispară sub . Aparițiunei.
nişte podoabe omeneşti, aproaBiserica aceasta are în faţă-i
pe idolatre, cari nu adaogă nio incintă largă care se numeşte
mic la majestatea acelor locuri
Grădina,
|
ci, din potrivă,. le răpeşte far- Intâlnirea Mariei cu Isus avu
mecul,
A:
loc în acest loc. lată ce spune
Ce sguduitor. ar.“ii iost pentru | Evanghelia în această privinţă:
pelerinul creştin,.ca' după două„Şi Maria
zăreşte
pe
Isus
zeci de 'veaculi, :să vadă nu o stând şi nu ştia că e Isus. Fe:
biserică ca' ori. care alta, ci înmeie, îi zice
Isus: pentru
ce
săşi stânca; nu o câpelă de marplângi? Pe cine cauţi? Ea, gânmoră, ci chiar mormântul.
dind că este grădinarul, îi zice:
Acum să ne intoarcem înapoi,
Doamne, daca tu l-ai dus în aliă
să trecem din noii. pe lângă piaparte, spune-mi unde l-ai pus şi
tra Unzerei spre mormântul lui
eii il voi ridica. Maria, îi zice
Isus.
Isus. Ea întorcându-se îi zice:
In parteu stângă a mormântuRabuni, adecă' învățătorule. Nu
lui e biserica armenească, iar în
mă atinge îi zice Isus, căci încă
dreapta biserica catolică. In spanu m'am Suit la Tatăl meii; du“tele: Mormântului
vine
altarul
te la îraţii mei şi le spune: mă
Copţilor.
sui la Tatăl meiişi la Tatăl vosIn partea armenească se vede
tru la Dumnezeul
meii şi la
un loc împreimuit cu un grilaj
Dumnezeul vostru“.
de îier şi purtând
o
inscripţie
Despre altarul copţilor, situat |
veche în limba armeană. Din loîn spatele Mormântului, se zice
cul acesta Fecioara Maria a vă
că ar îi locul de unde îngerul,
zut pe Fiul sâă ristignit pe cruîmbrăcat în vestmiite aibe, a
ce şi a căzut leşinată în braţele
comunicat femeilor sfinte învie
îemeilor :ce o înscșeaii. După o
rea lui Isus.
altă versiune, acesta ar îi locul
Să reproducem din Evanghede unde siintele femei asistară
lie şi pasagiul referitor la aceala ungerea
corpului
Mântulstă apariţie:
torului de către losii dinArima„lar târzii Sâmbătă, când se
tia şi Nicodem,
luminează de ziua întâia a săpDespre
biserica catolică se
tămânei, veni Maria
Magdalezice că ar îi locul unde Isus ana şi cealaltă Marie să privea:
păru Mariei
Magdalena
după
scă mormântul.
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“Şi iată se făcu cutremur mare,

căci îngerul Domnului pogorân-

59

terior al mormântului . văd o
piatră în formă de coloană care
“se numeşte .piafra.-. îngerului, şi

“du-se din cer şi. venind prăvăli
piatra și sta deasupra ei. Şi era
pe care a- apărut unul
înfăţişarea
lui ca lumină de îul - geri, imbrăcat. în alb.
ger şi îmbrăcămintea :lui albă
ca zăpada. Şi de spaimă de dân- |
Sul păzitorii sc: cutremurară
. şi
“fură ca niorţi. lar” îngerul răspunzând zise femeilor: nu vă temeţi voi,: căci ştii că pe Isus,
care a fost ristignit, îl căutaţi.
-Nu este aci; căci s'a sculat după cum a zis; veniti, vedeţi locul unde era pus“
Aşa dar, capela care conține
mormântul Domnului se află înconjurat de aceste biserici
de
care e despărțită de coridoare
largi.
Acum văd mai bine disposiţiile
capelei. Fa se află
într'o
ro
tondă a cărei bolți sc rsazămă
pe 18 coloane de marmoră unite

între prin arcade măreţe. Partea de sus a bolţei e tâiată de
_ numeroase îerestre din cari se
. revarsă fâşii largii de lumină,
Aflându-mă din nou în preajma mormântului mântuitorului,
nu mă- pot abține de a-l vizita
pentru.a doua oară.
Descoper
lucruri .pe cari nici nu le observasem la prima mea vizită,

Sub impresia

puternică

ce mi

produsese mormântul aosorbindu-mi toată luarea amiute
dă
toate simțurile,
Astiel, în compartimentul ex-

Piatra

din

?u-

îngerului

Deasupra acestei pietre sunt
15 candele în trei şiruri de câte

5. Cele din dreapta aparţin grecilor, cele din miiloc: catolicilor,
iar

cele

Candelele

din

stânga

ucestea

armenilor.

sunt

de

ar-

gint şi ard ziua şi noaptea.

Tot
din compartimentul acesta, care precede mormântul,
se întind două deschizături una
în dreapta, spre biserica 'catolică şi cea. altă în stânga, spre
biserica armenească.
a
Din

co

MESTUGEAN

:ceste deschizături strâmte, făcute :ca să încapă

braţul

unui

om, se dă lumina în noaptea în-

vierei, mulţimei
enorme a ctedincioşilor. strânşi în vasta bi.

serică,

“Deasupra

[Sus

sunt

|

mormântului — lui

trei icoane

represen-

tând Invierea. Cea din mijloc a-

parţine grecilor şi e sculprată în

marmoră, cea din stânga a armenilor şi cea din dreapta a catolicilor.
Aceste din urmă două icoane
sunt admirabil lucrate în fire de
aur şi argint. .
Numărul candelelor cari ard

deasupra mormântului sunt în

număr de 43. Grecii, armenii şi
catolicii au câte 13 candele, iar
copții 4. Fiecare din aceste ri-

tură creştine mai are în îaţa
mormântului câte 6 sfeşnice şi
câte 4 vase cu ilor.
Toate amănuntele acestea nu
le putusem desluşi la prima mea
vizită,
Pe mormântul Domnului p'aii,
dreptul
să
slujească
de
cât
- grecii, armenii şi catolicii,
fie
care la rândul !or. De
câţiva
ani,

grecii

au

început

să-şi cedeze rândul
Totuşi,

uneori

ruşilor.

un preot grec

ia parte

la slujba săvârşită de clerul rusesc,
.
,
- Mormântul Iu. Iosif din
Arimatia.— Acum Să vizităm mor-

mântul lui

Iosif din

Arimatia.

Trecem printr'o. portiță strâmtă,
şi . coborând. deabuşilea
câteva
-trepte de piatră, intrăm . într'o
subterană

situată

în

apropiere

-de altarul copţilor.
La. lumina
palidă şi tremurătoare a lumânărilor de .ceară ce le ținem in
mână, zărim mai multe
morminte săpate în stâncă. Unul din
aceste morminte -este
al iuj
lusiî din Arimatia.
In apropierea acestui .cavou

se vede un coridor care duce la

o altă capelă armenească, precuin şi ia locuința clerului ar.
menesc de serviciu la Si.. Mormânt.

.

,

Astfel de locuinţe în preajma
bisericei şi în comunicaţie. directă cu interiorul bisericei au
şi grecii pentru preoţii lar,
Din cele ce am arătat până
acum, se vede cât de mare şi
cât de complicată este, ca ariui- .
tectură, Biserica Si. Mormâne,
cu puzderia de biserici, capele,
altare, subterane locuinţi preoțeşti, coridoare
prinde.

și tribune ce cu-
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XV...
Lormuali dă |(ile

pentr u deschidere: 1 uşei

Biserica Sf. Mormânt

fiind în

"posesia grecilor, armenilor
şi
catolicilor, sunt -regulamentate
toate: raporturile

-dintre

acesie

“Fiecare

rit

cu îndârjire

işi

S'aii mal îndulcit,” astfel.în cât,
nu

Se mai

înregistrează

supraveghiază

posesiunile

ce le

atât

des ciocniri sângeroase
preoţii. diieritelor rituri.

Ca să dăm

rituri adesea invrăibite.

bBiserieci

despre

mânt,

de

între

cititorilor o idee

regulile - dela Si. Mor-

să arătăm în câteva

cu-

arce în biserica Sî. Mormânt,
vinte
îormalităţile cari preced
Daca s'ar, întâmpla ca un preot
deschiderea bisericei.
grec să se atingă, de pildă, de
După cum am spus în alt caun sieşnic saii de o candelă arpitol, cheile bisericei sunt păsmenească, saii, din potrivă, daca. . trate de musulmani. Sunt două
un preot arimeau ar îndrăzni sa „familii arabe cari stăpânesc chemăture
un
covor
aparţinând
ile din tată în fiii.
|
grecilor, se iscă cele mai marl
Una din aceste familii păstreaconflicte.
.
m.
ză “cheia, iar. representantul- cuPe: vremuri, aceste neînţeleleilalte are.singur.. dreptul de a
geri ai dat loc chiar la lupte
deschide uşa bisericei;.. sângeroase între. călugării. difeAmbii arabi trebuie să fie. de
ritelor rituri; :nu numai. în: biseîaţă la deschiderea uşei..Unul arica -Sî. Mormânt ci şi la Betleduce cheia, iar cel l'alt i-o ia din

em, .ceeace-a 'obligat

guvernul

mână, se urcă pe o scăricică: cu

turcesc . să.ia măsuri de ordine
prin soldaţi musulmani.
- Atât grecii cât şi armenii. şi
catolicii întreţin la Locurile Siin-

cinci trepte,. întoarce: cheia în
broască, se dă jos şi înapoiază

te congregaţii numeroase... Mem-

brii: acestor congregaţii, cari, în
primul rând, aii misiunea de a a:
păra un patrimoniii, sunt, în general, 'oameni 'robuști porniţi
mai mult pe bătaie şi gata, la ne"voie, să-şi verse ::sângele - spre
“a-şi îndeplini misiunea, .
".-.De-o vreme însă, moravurile

cheia. Uşa se deschide pe dinăuntru-de către
preotul. ritului
care a cerut deschidere.
„Numai . superiorii
preoţilor
greci, armeni şi catolici aii drep-

tul de a cere deschiderea. bisericei. Nimeni altul nu poate:să dis-

pună deschiderea uşei.

a

- Şi iată cum..se procedează:
Fiecare din cele trei.rituri are
«câte un representant-cu denumi-

w2
rea

V., MESTUGEAN
de: al douilea

Secundul.

interpret

sau .

tieniă din veniturile portarilor a-

Secundul ritului gre-' “rabi

cesc se mai numeşte şi Vestito-

Deschiderea: bisericei

rul. Când,.de pildă, armenii sau

catolicii vor să deschidă biserica, se adresează prin interpretul
“lor Vestitorului care, la rândul
săi, anunţă pe cei doui portari
arabi,
Vestitorul “trebue să îie

chide din ordinul
Superioruluu *
grecesc, atunci mai întâi sună
clopotul grecesc, apoi cel arme-

nesc și catolic: dacă deschiderea

totdeaunala slujbăşi să asiste
la deschiderea : ușei. - Pentru a-

a îost cerută de

Superiorul

ar-

mean, atunci în primul rând sună

cest serviciii, atât el cât şi inter-

pretul respectiv

se mai a-

nunţă şi prin tragerea clopotelor.
Astfel, când biserica se des-

clopotul armenesc

-şi

apoi

grecesc şi aşa.mai departe.

pritmesc o tan-

cel

XVI. „IStor icul

Disericci

-Biserica Si Mormânt na. iost
totdeauna
aşa cun. se presintă
azi, ci, în urma invaziilor, incendiilor şi altor calamităţi, a trecut
prin diferite faze.
Să îacem- un scurt
istoric al
acestei biserici scumpă întregei
:
suilări creştinești.
Se ştie că după Invierea. luY
Christos, apostolul lacob a fost

ales episcop al Ierusalintului.
După

Iacob,

pe scaunul leru-

salimului se urcă Simeon.

„Acesta, ailând de invazia romanilor, -comandaţi
de
Titus şi
Vespasian, luă pe creştinii din

Ierusalim şi trecu Iordanul adăpostindu-se în oraşul Bella.

Si. Simeon
iar sub Adrian,

a murit

ristignit,

13 episcopi aili

îost martirizați. Impăratul roman

sr.

Morinâni

a res construit. oraşul dărâmat de
Titus, dându-i un carcter cu totul păgân și denumindu-l Celina
Capitolina.
Spre a şteige orice 'urmă a
creştinătăţei, Adriana transtor-

mat

Temp'ul

evreesc . într'uia

teniplu al lu? Jupiter. :
EI mai ridică pe Golgota'o statuie a zeiţei Venus, iar. pe locul
Mormântului

un alt

templu

son-

sacrat tatălui: zeilor.
Dar monumentele

acestea ido-

latre aii dat un rezultat cu totul

contrariii

celui aşteptat de ro-

mani, căci aii rămas ca niște
semne
neclintite
pe
Locurile
Sfinte.
Când Si. Elena dete ordin ca«

să se dărâme
ridicate

de

templele păgâne

Adrian,

de

desuptul
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ge

a

ile

pauni

azai80 Asii
sent?
Planul zica
îi) Pasagiul care coboară lu lisevică. —- b) Drumul Muristan, — 1. Incinta. — 2. Monăstirea lui Abraham.
'— 5. Magazinele grecilor. — Capela
armenească S[. lacov.:— 5. Capela
copților. — Capela abisineană. — 7.
jos: Capela Mariei Epitene; elajul

de sus: Capela
8.

Capela

celor şeapte dureri.—

grecească

Capela;
Sj. Tecla.
riet

Alagdalena.

40 “martiri.

—

—
—

Sf. Iacob.

10, Capela
11.

Capela

Mormântul

—

9.

Macela

lui F. de

Aubibny. — Pâzitorii musulmani. —
44,. Piatra de ungere. — 15. Locul

unde « leşinal S[. Fecioară, — 15. Ca
pela lngerului. — 17.
Capela
Sf.
Aormânt. —- 15. Capela Copţilo, - —
19. Capela. Siriana. — 90. Odaie tăia-

0.

30

+0

Sf.. Mormânt .
25. Vestibulul capelei
Apariţiei. —
(26). 27. Sacristia latină. - 28.. Mo-

năstirea
greacă,

latină.

—

—

99.. Catedrala

30. Centrul

lume,

—

35. Capela

lu! Longin. —

41.

Capela

Capela

unde

s'a

descoperii

Cru-

cea. —
— 43.
Drumul

42. Capelu ridicărei crucri,
Capela
'crucițicărei, — 44
spre Dasar. — 45. Alonăs-

lirea

abisineană.

—

monăstire copților. —
cisternei Sf. Elena. —

zvonul, —

grec,

(23;

31.

Impărțire! vestmintelor. --- 37.
Capela încoronărei cu spini. — 38. Capela Si. Blena. -— 39. Altarul bunului talhar, care s'a conrertil înainte
de a muri. — 40. Altarul Sf. Elena—

tă în stânci. — 24. Scara Care” condiite la tribuna armeană: —: 92. Am93. Galeria cisierna. —

—

Tronul Patriarhului. — 32. Corul. —
35. Partea laterală gq bisericei Cruciaților.. — 34. Inchisoarea lu! Christ.

16.

Intrarea

47.
48.

Intrarea
Ospiciut

.

ii

E
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lor răsăriră Golgota şi Mormântul Domnului
ailând
Constantin-cel-Mare
de la Siânta lui mamă,
Elena,
despre 'aceste

mari

descoperiri,

dete poruncă ca pe Locurile acele Sfinte să se construiască ov
biserciă care să întreacă în

splendoare toate bisericele existente pe acele vremuri.

Construcţia
bisericei începu
în anul 326 şi se termină în 335.

mului,

îiind

lipsit de miiloace,

construi în locul graidioasei biserici dărâmate, patru capele şi
anume:
Capela. Invierei, : care
cuprindea
Mormântul,
Capela
Golgotei, Capela Crucei şi Capela Sfintei
Feciorei.
Abatele
Modestu clădind capelele acestea s'a servit în parte şi de materialul vechei biserici a lui Con-

stantin-cel-Mare.

Urmele

aces-

cinte vaste cu arcade de o rară
frumuseţe împodobite cu mosai-

tul material, care datează de 17
secole, se pot vedea şi în actuala
biserică, mai ales în incinta cuprinsă sub cupola principală.

curi. Mormântul era cuprins în-:
ir'o capelă boltită şi ocupa puuc-

cupat de arabi,

„Biserica aceasta avea cinci în-

tul cântral al edificiului. Golgota
se afla într'una
din
bisericele

din spre miază-zi.

Capela: unde

a fost descoperită
Crucea
lui
Christos” era impodobită cu aur
şi pietre preţioase.
Din nefericire, cum am mai spus, nevoile

„architecturale
Structorilor

aii
să

impus. conmodifice

unele

părți ale terenului şi să
astupe
„Chiar
prima escavaţiune. ce se
aila lângă Mormânt.
* Târnosirea bisericei se îăcu în

“presenţa mulțimei credincioşilor
şi a preoților şi episcopilor creştin.

Această

. biserică

miăreaţă

a

:jost dărâmată în anul 604 de că-

tre 'perşi cari ocupaseră” Ierusa„mul.
In anul 629 abatele Modestu,
mai târzii patriarh al lerusali-

In -anul 637, Ierusalimul îu- oconduşi de ma-

rele calif Omar. Acesta nu se atinse nici de creştini, nici de in-

'stituţiile lor pioase. .
In:800 *Charlemagne a trimis
la ierusalim o însemnată

sumă

* de bani pentru restaurarea

bise-

ricei şi
latine.
acordat
clerului
lice de

clădirea unci monăstiri
Caliiul Harun-el-Raşid a
cele mai mari înlesniri
catolic. Posesiunile cato.
la Si. Mormânt datează

din acea

epocă.

Cele patru capele despre
am vorbit ajunseseră în
1010 în stare de ruină, Ele
restaurate în anul 1047 de

împăratul

cari
anul
fură
către

Constantin al | IX-lea.

In anul 1099 cruciații: cuprinseră cele patru capele subt bolțile unui edificii uriaş şi introdu-

seră în biserică mai multe mo-
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dificări, construind şi clopotnița
care există în parte şi azi.
In 1342 se făcură unele reparaţii, iar în 1555 capela Sf. Mormânt îu reconstruită din temelie.
In anul 1808 isbucni în biserică
un incendii violent,
dărâmând
cupola principală și vătămând

cheltuiala grecilor şi armenilor.
In fine, în 1868 cupola amenințând să se năruie, . fu reclă.
dită pe spesele
Rusieişi ale
Franţei cari oferiră în acest Scop
200.000 lei.

capelele. Stricăciunile

bisericei Si. Mormânt.

pricinuite

de

incendii

îură

reparate

cu

Acesta. este, pe scurt, istoricul

XVII
Autentic

* Până

acum:o

tate: 1 L.ceuriler

jumătate

veac, nu se discuta

dz

de îel auten-

Sfinte

creştinii, atât de evlavioşi în acele timpuri mai ales, să îi uitat
ristignit şi :
înmormântat Christos? Tradiţia
a îost, de sigur,
transmisă din

ticitatea Locurilor Siinte. De a„tunci însă, unii archeologi
aii
căutat să sdruncine credința a-

locurile uride a fost

-ceasta universală şi să pună sub
„îndoială
autenticitatea
Locuri-

„tată în îiii. Şi, deci, nu se poate
“admite nici o clipă ca în intervalul
scurs intre ristignirea lui
Isus- şi venirea pe tron a Impă“ratului
Constantin- cel:- Mare,
“tradiţia să se fi şters din sufle“tele celor trei generaţii de Creş-

lor Siinte.
Acești archeologi se întreabă.

1) daca tradiţia n'a îost alterată

„de la Isus şi până

la Constantin-

-cel-Mare, sai, în cazul cel mai
bun, de la Constantin-cel-Mare
- încoace;

2). cum

se poate

ca să

„se ia drept loc al Mormântului
punctul acesta situat între zidurile oraşului, când se ştie din Evanghelie că Christos a fost ristignit afară in

oraş în apropiere

de una din porțile Ierusalimului?

Ca atare, susţin archeologii în
chestie, Mormântul lui Isus trebuia căutat mai danarte.
Or, este oare admisibil ca în
„intervalul scurt de trei veacuri

tini.

O altă dovadă a autenticităţei
mormântului, este faptul că atât
Crucea lui [sus cât și cele-l'alte
două cruci, ale tâlharilor, ai îosr
descoperite în apropierea acsstor locuri,
|
In al treilea rând, în sprijinul
acestei afirmațiuni,
vine fapțiuu
că Adrian a ridicat monumente

idolatre în aceste locuri, în unicul scop de a le acoperi, dârdu-le uitărei. Or, cum am arătat

-
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în capitolul precednet, aceste
temple păgâne, ai contribuit şi
mai mult la fixarea în memoria

„creştinilor a locurilor unde a pătimit Mântuitorul.

Dar, se va obiecta, în locul acela mai era şi un alt mormânt,
acela al lui Arimatia. De unde se

poate şti care a fost mormântul
- Nici obiecţiunea
aceasta
nu
poate
rămâne în picioare,
din
cauză că mormântul lui Isus era
noi. Evanghelistul Ion spune că
în mormântul acesta, al lui losif
din Arimatia, nimeni n'a mai fost
înmormântat
înaintea Mântui-

torului şi că se găsea într'o gra|

„Deci luară corpul lui Isus şi-l
legară în făşii de pânză cu aromate, după cum ai obiceiii Iudeii
să înmormânteze. Şi era grădină

în locul

unde fu ristisnit şi în

grădină un mormânt noii în care

nimeni nu fu pus vre-o dată“.
Jar

evanghelistul

Arimatia,

om

cu stare, fiind um-

plut. Şi, întradevăr, după cum
„arătăm în altă parte, cavoul acesta se află în apropiere şi conține mai multe despărţituri,
Tot atât de puţin admisibil e
ca tradiţia să îi pierit de la Con-

Stantin-cel- Mare. încoace.

Domnului?

dină.

Probabil că mormântul acesta:
jusese săpat, cavoul familiei lui

Mateu spune:

„Și Iosif luând corpul îl întăşură în pânză curată
Şi-l puse
în mormântul săi .noii pe care îl
săpase în piatră“,
Se vede deci clar că e vorba
de un singur mormânt, deoarece
încă nimeni nu fusese îngropat
acolo; că mormântul era situat

în apropiere de Golgota şi că era

săpat în stâncă în mijlocul unei
grădini.

Nică-

eri nu se menţionează
cum că
S'ar fi schimbat
vreodată locul
mormântului.
Locul a fost tozdeauna - acelaş şi numai
acolo
S'aii închinat creştinii în toate
vremurlie până în prezent. Afara
de aceasta, rămăşiţele bisericei
clădite de Constantin-cel- Mare,
cari se văd chiar şi acum,
denotă cu prisosință că actuala bi“serică se află în acelaş loc. lată,
deci, încă o dovadă că tradiţia
ma putut fi alterată nici de la
Constantin-cel-Mare încoace.
Cât priveşte obiecţiunea cum
că locul unde a îost ristignit şi
înmormântat Christos se afla în
afară din oraş, iar nu

în interio-

rul oraşului,.se poate răspunde,
pe temeiul constatărilor archeologice serioase, cum că pe vremea lui Christos zidurile lerusalimului eraii altiel dispuse, iar
cele două fragmente de ziduri
descoperite în partea de răsărit

a Bisericei Sf. Mormânt,

dovu--

desc
topograiiceşte şi în mod
irefutabil autenticitatea Golgotei
şi Sî. Mormânt, cari se aflaii din-
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videnţa lucrurilor
arată că nu
poate îi nici o îndoială în ce pri-

exterioară.
" Prin urmare,
atât rezultatul
cercetărilor archeolgice cât şi e-

veşte autenticitatea

Golgotei şi

Sf Mormânt.

XVIII
In Noaptea

In

săptămâna

rusalim

mare,

domneşte

o

în

Ie-

animaţie

nedescriptibilă. Stradele înguste şi arcate cari duc la Biserica Sf. Mormânt devin aproapv

împracticabile. Pelerini veniţi cu
miile din toate unghiurile lumei

creştine,

umple

bisericele asis-

tând la procesiunile şi serviciile
religioase - ce se desfăşoară cu

îast mare şi o solemnitate
im"punătoare.
In noaptea Invierei
Biserica
Si. Mormânt e arhiplină. ImbulZeala e aşa de mare, în cât ordinea e menţinută de trupe cu
baioneta la armă. Cu toate actstea,

accidentele

şi îurturile sunt

destul de numeroase şi nu odată
se întâmplă ca să fie scoasă pe
braţe câte o femeie ieşinată sai

- să fie arestat câte un pungaş

de

buzunare.
Şi nu numai vasta biserică e
arhiplină, dar şi incinta exterioaTĂ, şi terasa ce se întinde alături
de clopotniță, de unde se poa
vedea interiorul bisericei prin ferestrele cupolei. E aşa de greii
să obţii un loc bun de privit tn

Invierei

noaptea
Invierei, în cât turiştii
cu dare de mână nu esită să-şi
cumpere locurile plătind câte
20—30 îranci de persoană.

In

noaptea

Invierej,

Ia

Si.

Mormânt slujesc prelați armeni
şi greci. Asistă la Sluiba divina
patriarhul grecesc şi cel 'armenesc, înconjurați de un cler numeros îmbrăcat în odăidiile 10r
cele mai scumpe.
Bolţile întunecoase ale biserjcei răsună de cântările preoților
şi murmurile de rugăciuni plecate din buzele miilor de pelerini.
Toată lumea aşteaptă. lumina
ce va pica din cer pe mormântul
Mântuitorului,
„Am arătat că în vestibulul capelei mormântului
sunt două
deschizături
cari comunică cu
exteriorul

unde

aşteaptă

credin-

cioşii.
In momentul
suprem, prelații
oiicianţi, aflători în interior, oferă lumina prin acele deschizături înguste, prin cari nu pot
trece decât braţele prelaților
respectivi.

CA
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“Credincioşii

cari se ailă mai

tuarea acestei lumini sacre, pe
care o conservă, ca pe un tezaur

aproăpe îşi întind lumânările priminid

lumina

cerească,

dă se transtormă într'o mare de
lumină

care se întinde şi cuprin-

de întreg orașul,.
“Atunci cântările- devin mai vi-

oai6,

mai

al îamiliei în îaţa icoanelor lor
” A doua zi după Inviere nu nu-

pe care,

imediat, o transmit vecinilor lur.
Intr'o clipă, vasta
biserică şi
imprejurimile până afară în stra-

vesele şi din

toate

mai pardoseala bisericei, dar şi
incinta exterioară şi terasa sc.a"coperă de un strat alunecos de
ceară provenită din picăturile
scurse dela zecile de mii de lumânări purtate de credinciosi.
Incată ce trece Paştele, mare

parte din pelerini. începe să plece, aşa în cât, în acele câteva

piepturile pleacă acelaş
strigăt
de ijericire care chintezizează intreaga credinţă creştină: Christos a înviat!
Toţi creştinii se duc pe la casele lor cu lumânările
aprinse.
Pelerinii mai pioşi găsesc miilocul de a duce lumina aceea ema:
nată dela Sf. Mormânt, în ţările
lor depărtate,
trecând cu mare
grije lumina dela o lumânare la
alta şi dela o candelă la alta. Ruşii, mai ales, ţin mult la perpe-

zile aglomeraţia în trenul. lerusalim-lajia şi pe vapoare
este
enormă,
" Totuşi şi după trecerea. Siintelor sărbători mai sosesc numeroşi pelerini. Aceştia o duc mai
bine în toate privințele ne mat
domnind
îmbulzeala din zilele
de sărbători şi pot vizita mai în
tihnă şi bisericile şi orașul,

XIX
“Cum

se roază

pelerinii

rate a pelerinilor se duce să se

care te ingrozeşte şi te mişcă
până la lacrimi, în acelaş timp.
Aci, cel ce se
roagă se simte

închine.

mai

Foarte

puţini

merg

la

lim să studieze. Marea

lerusa-

majori-

Inchinăciunea la Sî. Mormânt
diferă mult de modul
cum se
roagă credincioşii la ei acasă.
Aci, rugăciunea e mai lungă,
mai călduroasă, şi uneori ia un

caracter

de

fanatism

-religios,

aproape

de

D-zeii

ca

ori-

unde,
Sunt pelerini cari stau neclintiți ceasuri întregi cu braţele înălțate murmurând rugăciuni ce
nu se mai isprăvesc. Alţii stau
îngenunchiaţi în
completă ne-
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lipite . de

puscularăce. se revarsă. din ia-

marmora rece a pardoselei.
"Şi sunt pelerini, mai ales prin-

restrele cupolei devine tot mai
slabă, văd câte o femeie
sau

tre ruşi, cari îşi fac cruci peste
cruci cu gesturi cari te înfioară

câte

mişcare

cu “frunţile

un

bătrân

îngenunchiati

în

rugându-se

<u

faţa mormântulu?

şi sărută cu patimă toţi stâlpii,
îrunțile lipite de peretele sân.
toate zidurile, roate sfeșnicale şi
tului mormânt,
icoanele. E un potop de lacrimi Intr'o zi, tot pe înserate, mi-a
şi Suspine
cum nu poţi
vedea
fosi dat să asist dela distanţă la
nicăeri.
spectacolul
înduioşător al unei
Piatra Unzerei situată pe loc
tinere fete în rugăciune.
deschis, e obiectul
celor
mai
Era in ajunul plecărei
mele

_fervente

adoraţiuni..

Pelerinii

din

Ierusalim.

Mă

dusesem

stau îngenunchiaţi în jurul pietrei

mai văd odată, pentru

sfinte, unii închinându-se
alţii
plângând sau sărutând-o de ne:

oară,

numărate ori. O îemeie îşi pune
mâna

dreaptă

pe piatră, apoi se

îreacă cu putere pe cu, pe faţă,
pe sâni parcă voind să introducâ
în modul acesta harul divin în

orgănizmul
femeie
icoanele

înşiră
şi

ei suferind. O
pe piatra
cruciulițele

altă

- siântă,
-cumpă-

rate. Le freacă una după una de
piatră, să le sfirițească 'prin acest contâct şi.le aşează cu pietâte în bocceaua ei: de driun.

Pelerinii ruşi, bărbaţi - şi femei,! colindă biserica în grupuri
de 'câte 'trei-patru;
cor

imnuri

cântând -. în

bisericeşti.

ii

Unii găsesc . mijlocul. de a
dormi noaptea 'în :biserică -sau

mai bine 'de :a -perrece: noaptea
întreagă în rugăciuni
Golgotei:
stu.
Pe inserate, când
-rică se goleşte, când

în preajma
.--,
vasta biselumina cre-

biserica

aceasta

să

ultima
care, -ne-

îndoios, exercită u putere extraordinară de atracţiune . asupra
pelerinilor.
Tânăra fată. se afla
într'una
din scobiturile zidului rotondei .

şi avea aerul: unei. statui sfinte.
Era

înbrăcată

.în

negru

din vestmântul . ei. sombru

şi

se

"distingea - cu mai. multă
putere .albeața chipului şi mânuițelor ci.
”
Părea transportată cu totul în
alte regiuni. Avea mâinele împreunate şi ochii îndreptaţi. spre
bolțile. cupolei, păstrând : o .atitudine :de completă..imobilitate.
Numai buzele -îi. tremurau
din
când în când şi atunci îşi. închi-

dea şi ochişorii contemplând cu

ochii: ei sufleteşti ;Jumea: celor
drepţi, plină 1e flori, de îngeri
şi nevinovăție,
.în care,.de sigur,

ar îi dorit să trăiască. .. ,„.. ;
Nu mă săturam privind spec-
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tacolul acesta induioşător, Rămăsesem chiar țintuit
locului.
„_Micera teamă să nu produce cel
mai

mic

sgomot

ca să nu

trez şi să nu-i deranjez

o dis-

ciunea. M'am ijurişat pe vâriul
picioarelor
până la uşe şi am
ieşit din sfântul locaş, lăsând pe
tânăra iată singură cu Dumne-

rugă-

zeul

ei.

XX
Tatuagiul

Trecând, într'o zi, prin îaţa
unei biserici, văzui câteva magherniţe despre cari ghidul nostru ne spuse că aparţin acelora
cari tatuează pe pelerinii amatori de a duce cu ei semnul indistructibil al hagialâcului.
Spusei ghidului în treacăt și
mai mult în glumă că aş îi şi eu
"doritor de a mă tatua, apoi vorbirăm de altele, uitând cu totul
de chestia tatuapiului, ::
Ghidul însă nu uitase de do-

rința exprimată, astfel -în

cât,"

chiar”în aceiaş zi, pe seară, ne
“pomenirăm la otel cu un maestru
al tatuagiului gata să ne opereze,
“ Eram

în aceiaş

cameră

cu

to-

varăşul meu de drum, d-l Cornică Anghelescu, eu citind Biblia,
iar el scriind prietenilor
cărți
poştale

ilustrate

Ierusalim.
* Cineva bătu

cu

vederi

discret

în

din

ia

Subțioară un pacheţel învelit: într'o pânză albă, vărgată.
Fără a pronunţa o vorbă, gealatul îşi desiăcu
pachetul
pe
masă, scoțând un briciu, un bisturiu şi un îel de călimară.
Prietenul
Cornică o sfeclise
neştind

ce

întrebuințare

voia

să facă arabul de instrumentele
sale tăioase,
— Ce doriţi, întreb pe negru?
..— Ma trimis interpretul duimneavoastră,
"— Pentru ?

— Pentri tatuagiu.
— A!.. Şi cât costă ?
— Cât voiji să daţi,
— Nu merge aşa; să
lim imai dinainte. prețul;

stabi-

Dorinţa mea era mai mult să
scap oierindu-i un preţ derisoriu.
|
Tipul cunoştea câteva cuvinte

franțuzeşti şi-mi răspunse:
uşe

apoi văzurăm strecurându-se în

odaie un om înalt, spătos şi
brun ca un gealat. El avea la

— Patru franci pentru amândoui.
— E prea mult ; doui franci
dacă vrei...
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"— Fie şi aşa,
Nu nai era
nimic
de
zis;
Vrând nevrând
trebuia să ne
tatuăm,

spre

a nu

rămâne

ridi-

coli în fața arabului.
Aciun urma să decidem care
din nui dou să se supună
cel
dintâi oLeraţivnei .
"
— Treci, Cornică, invit politicos pe tovarăşul meu.
o

Dar, prietenul Cornică, îoarte
politicos la rândul
dează întâietatea.

—

său,

Ba, mă rog, nu se

îmi

Ce-

cade,

începeţi d-voastră.
Mă “'aşezai pe un scaun,
în
fața operatorului, care îmi ridică mâneca de la cămaşă, netezi

i-am

”

indicat

îL

pe „ bratul

stâng.

meu

.

Câte odată cam apăsa tare cu
bisturiul, să țţâşnească sângele. şi
atuuici, ce-i drept, mă pisca deabinelea.
.
:Mă țineam însă inte” un calu
perfect spre a nu speria pe: prietenul Cornică care mă tot înureba:
A
— Te doare >
— Nici nu Simt.
“Operația nu dură
mai
«ault
de

un

siert

de

oră,

Arabul.

de

altfel, perfect desenator în genul său, se executase admirabil.
Eram

tatuat,

Acum, venise rândul prietepielea cu briciul; şi muiă bistinului Cornică. Imi luă locul pe
riul în cerneală de China.
scaun şi, plin de curaj, îşi exApoi mă întrebă în ce mărinie
primă dorinţa ca să fie tatuat
să facă tatuagiul şi ce ânunie
absolut Ja iej.
să represinte semnul meu de haCând arabul începu să pişce
gialic.
cu bisturiul, prietenul
Cornică,
Il rugai sâ-ii facă sus 9 cru-:
ca prins într'o cursă, îmi
înciilliță iar “dedesupt să serie
dreptă 0 privire în acelaş timp
ânul, incOnjurându-le într'o. codesperaâtă şi furioasă.
roană de mărimea unei monede
Apoi, scrâşnind: din dinţi, Înută
de o jumătate de franc.
| observă :
Şi arabul, fără a pierde vreme,
"— Parcă ziceai că nu doare;
îticepu să Iucreze pe punctul ce "Eu mă tăvăleam de fâs..

XXI
Via

Dolorosa

Drumul Dureros sau Calvarul
începe de la palatul lui Pilat şi
„se

siârşeşte

la

Golgota.

|

e

.

pe

unde

Isus a păşit cu crucea.în
spre locul supliciului,

“Acesta - este

drimul

spate

322
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"Pe locul unde se: ridică palatul lui Pilat acum se află o cazarină turcească dărăpănată,

„Im faţa palatului lui Pilat se
întindea o plață unde se strângea mulţimea evreiască. O parte
din piața aceasta se numea în
ebraică

Cab

bata,

iar pe

de: diferitele

faze

ale: supliciilor : Mântuitorului.
"Punctele acestea sunt în număr de 'paisprezece și se
numesc

staţiuni,

- Prima

Stațiune

tul lui Pilat
Mormânt. -

iar

este la Palaultima

la Sf.

pm sd
tă De Sena a iale

Dai

a

limba

cari amintesc

po

i

A treia staţiune

areceşte Litostratos. Aci. se afla
“A -doua staţiune se află la pipalatul lui. Erod: Ştim din Evancioarele. scărei. cazărmei, unde
„ghelie că Isus, trimis. de Pilat
[sus-a luat crucea în spinare;
înaintea lui Erod,
îu batjocorit
In faţa cazărmei .se- vede mica
de -acesta:şi de--ostaşii lui.. Tot
capelă a.Flagelaţici
construită
" Erod îmbrăcă pe Isus, în bătaie
în 1836 de franciscani. Isus;;pre:
de joc, în veseminte
străluci
dat evreilor, a îost adus aci, bitoare . şi-l
trimise
înapoi iu
ciuit, maltratat şi încoronat cu
Pilat.
spini. Tot aci se află coloana de
Pelerinul care urcă
drumul. piatră pe care a fost înfiptă senacesta al durerei se simte cutinţa cu condamnarea la moarte
prins de o vie emoție și se oa “lui: Isus. In: aceste locuri 'se
preşte -Cu evlavie lâ: -punctele
văd şi urmele vechei fortărețe
i

.

a...
za
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zice: bateţi-l voi şi răstigniti-l,
căci ei nu, cunosc. vină intr'ân-

române a lui Antonio, care ser„vea drept locuinţă, pentru: judecătorii romani.
- Drumul durerei are uni aspect
trist şi desolat. Pe alocuri cerul
e mascat de arcade care
dau
acestui drum

un

aspect

prin

sul“.
“Ceva

serica

mai

departe,

lângă

armenilor
. catolici,

bi-

la o

cotitură a drumlui, se află a tre-

ia stațiune unde Isus a căzut

şi mai

Ssombru. De ambele
părţi
se
înalță zidurile diferitelor mânăstiri, biserici şi ospicii.
Clopotele sună toată ziua şi
se aud după pereţii groşi cântecele şi. murmurele de' rugăciune ale credincioşilor strânşi

m

pentru prima oară sub povara
crucei ce o purta pe umeri.

.

biserici.

De: la mânăstirea Surorilor
Sionului se desprinde,
traversând
: strada,
arcada
EcceHomo. In bolta aceasta istorică
se'ajlă o încăpere cu două îerestre, transformată în locaş de
rugăciune pentru musulmani.

“De

aci Pilat a presentat pe

Isus, travestit în rege, mulţimei

strârise : afară
Omul.

zicând:

lată
|

'"Spre a înprospăta amintirea
cititorilor, voi reproduce
din Evanghelie pasagiul referitor :
„Şi Pilat ieşi alară şi le zice :

lată vi-l aduc alară că să cunoaşteți' că inu găsesc nici o 'vină. într'ânsul.. Deci: Isus 'eşi afară, purtând cunuria de: spini
și vestmântul 'de purpură. . Si
Pilat le'zice:: iată omul. -Dar
când mai marii preotilor şi 'slu=
jitorii îl văzură strisară -zicând:
răstieniți-l, răstieniți-I; Pilat: le

„A.ciucea staţiune

La intrarea -unei alte stradeie se ajlă o placă aplicată pe'un
perete. câre indică locul unde
Isus, în drumul
său spre Golgota,'a întâlnit pe mama sa. Aceasta este a patră staţiune.-In
apropierile acestui punct se află

casa săracului: Lazăr şi un edificiu
de pietre muiticulore despre
care se zice că ar îi casa . bogatului cel rău.

N?

>
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“A cincea Stațiune

este punctul:

unde Simon Cireneu, care trecea întâmplător pe acolo venind
de la câmp, luă-crucea că să 0
ducă el în urma lui Isus,

pânza pe care Siânta iemeie v
ține în mână se vede reprodusă
figura
suferindă a mântuitoru:
lui. O călugăriţă. catolică.
dă vizitatorilor explicaţiunile
necesare şi vinde -amatorilor, în fo=
losul capelei, cărți poştale ilustrâte cu vederi din Biblie și alte
obiecte:'sfinte....
Ceva: mai Sus se vede Poarta
„judecăţei: pe unde
Isus a' fost

scos: afară din oraş : spre a

îi

dus la locul supliciului. Tot aci
e locul unde Mântuitorul a căzut pentru a doua oare. Prin a-.

ceastă poartă. erau scoşi pe u-

cele vremuri toți condamnații la
moarte. Locul acesta formează a

șaptea

staţiune.

“ Continuând drumul spre Gol.
gota, vedem pe zidul
mânăstirei greceşti
Sf; Haralamb o
cruce neagră, care indică locul
unde Isus vorbi femeilor,
-lată cum evanghelistul Luca
povesteşte
tucea ud

episod:

mulțime.

„.

mare

de

popor 'şi femei şi cari se băteau

A şasea staţiune

A şeasea stațiune este locul
unde Sf. Veronică a întâmpinat
pe Isus şi i-a şters sudoarea de
pe-faţă: Pe locul-acesta.se-află.0

capelă catolică,
numită
Siintei Veronica. In fundul
săli se vede reconstituită,
Statui
de
ceară,
şcena
Sf. Veronica se apropie de
spre a-i şterge sudoarea.

acest

„Şi-i urma

casa
unei
cu
când
Isus
Pe

in : piept şi-l
plângeau. lar
Isus
întorcând-use
către. ele
zise: îiice ale Ierusalimului, nu
Plângeți de mine, ci plângeți de
... voi--inşi-vă şi de. copiii
voştri.

Căci iată

vin zile în care

zice : Iericite

sunt cele

vor
sferpe

şi pântecele curi n'au născut si
(âtele “cări n'a aplecat, Atunci
vor Începe u zice „munţilor, cădet peste noi şi dealurilor : a-
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“ scundeți-ne“. Pentru că dacă ei
fac aceste cu copacul verile, ve
va. îi cu cel uscul“ ?
Punctul
acesta
formează a
opta staţiune. A noua staţiune
este aceea
unde
Isus a căzu:
pentru

a treia oară

locului unde acum
pelă a copţilor.

în

dreptul

se ailă o ca-

Casa

15

lemn şi alte alimente de către
negustori arabi.
Pe inserate însă, drumul devine deşert şi din cale afară de
sombru,

din

înconjoară.

cauza

Nu

mai

zidurilor

puţin

ce-l

apasă

sufletul pelerinului și amintirea
tragediei petrecute. acum două:
zeci de veacuri in acest loc. In

Sf. Veronica

Cele alte trei staţiuni sunt la
Golgota, iar ultima, cum
am
spus, la Si. Mormânt.
|
Drumul calvarului, după cum
am arătat, are multe:
cotituri.
In timpul zilei drumul
acesta,

declinul zilei, drumul acesta uu
mal e animat de cât de rugăciunile muezinilor cari cântă plîn-

gător din balcoanele câtorva mi-

foarte frecuentat, e plin de a-

narele. Apoi totul se învălue de
o.nesfârşită.tristețe:şi de jale.
Afară de aceasta, drumul cel

rabi şi beduini care circulă grâ-

vechiu al. Calvarului
n'a rămas

biţi. Tot pe o porțiune a acestui

întreg

drum .se-aîlă. un--bazar: acoperit -- Ceva

în care se vând legume , untde-

ca pe
mai sus

timpul lui Isus.
de Casa
sfintei

Veronichii drumul

e interceptat

16
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de zidurile : unei clădiri : vechi.
Aşa în cât, spre a continua drumul ia Golgota, trebuie sâ înaintăm pe un alt drum care nu
mai e acela pe unde a trecut
Isus,
Fireşte că în decursul veacurilor
drumul
acesta a suferit
multe modificări. In primul rând,
drumul actual e cu mult
mai

sericei-Sî. Ana, în urma -săpăturilor făcute în ultimii timpi,
S'aii găsit, insă, urmele -vechiului drum, pavat cu' lespezi mari
de piatră, pe cari a păşit Isus
cu: Crucea în spinare. Pe una
din acele lespezi am văzut urmele 'foarte distincte ale unui
joc de șodron,

joc cu care, pro-

babil, îşi petreceaii orele libere

înalt ca cel vechiu. In curtea bi-

Soldaţii

romani.

p
Pia

XXU
- Zidul evreilor

Intr'un cartier depărtat al be-

duinilor,

trecând printr'o .sume-

denie de ulicioate în pantă,

tortochiate şi extrem de

înmur-

dare,am ajuns, într'o zi de Vi-

neri,; după amiază, î zidul
mentaţiilor evreilor.

la-

templului lui Solomon şi e for--:
mată de blocuri mari de piatră.
“Aci se strâng în toate
zilele
şi mai: ales Vinerea sute de peI6rini evrei,
bărbaţi şi femei,
tineri: şi "Bătrâni plângând pe aceste ruine ale gloriei: Străbiine. Zeci “de iemei, mai ales diui

Popor, âcoperite pe câp cu şa-"
liră” colorate, îşi vâră fizutile în
crăpăturile dintre blocurile” 'de
piatră şi: plâng siâşietor, 'vărsând şiroaie 'de lacrimi. Bărbaţii plâng şi ei dar mai discret.

Cei mai mulţi citesc cu glas tare şi mişcând ritmic din cap
- găciunile din cărțile ebraice

ruce

le ţin în mână. Când o femeie,
terminându- -ŞI: plâsul, se retrage
dela zid spre a lăsa locul. liber
alteia, o -vezi cu ochii umflași
de plâns .și. transiigurată de durerea simțită. Plânsetele acestor

iemei, amestecate cu rugăciuni-

le bărbaţilor,

produceun

fel de

urlet indescriptibil care, “ însă,
departe de a îi ridicol, din po-

trivă.

e înduioşător,

chiar

pen-

tru persoane streine de durerile
Şi aspiraţiunile niult încercatti-

luă popor” evrcesc;

“ Aci' se - întâlneşte evreul spa-

niol cu -cel polonez şi evreul Tus
cii

cel“ algerian.

Portul

și tipul” fiecărei

din a-

ceste: categorii de “- evrei : "nu-i
mai puţin interesant,
i
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Toţi

însă,

rieni; sau

fie spanioli,

polonezi, sunt

alge-

cinu

uniți

- sunt

sub rămăşiţele
templului sfânt
“în aceleaşi simţiminte de pietate
şi plâng cu aceleaşi lacrimi îier-

-

pietrelor
arse, —

73

pretioase - cari
din pricina regilor

noştri cari lau disprețuit..."
La care poporul răspunde re=
petând

după

fiecare

îrază:.

binți nenorocirile. iără .. seamăn

„Stăm

cari aii ruinat țara lor şi ii tre-

O altă rugăciuie::

cut-o sub jug strein. Şi se. roagă necontenit lui Iehova ca să
le înapoieze gloria trecutului.
lată şi unele din rugăciunile

„ce se fac în fața zidului:

-.

Zidul

solidari şi: plângem'“.

„le rugăm,
Strângze

pe

ai milă de Sion.

copiii

lerusclimulul.

Grăbeşte-te, grăbeşte-te, libera-

tar al Sionului. Vorbeşte Inimci
Ierusalimului.

Frumuseţea

evreilor

:

şi

,

Cântărețui:
„Din pricina pulalului care e devastat, — din
pricina templului care e distrus,
— din
“pricina
zidurilor
cari

“majestatea să înconjoare

suni

„găie pe cei cari plâns pe lerusalim. Pacea şi fericirea să intreîn Sion. Şi ramura să îniloreas-.

dărâmate, — din

pricina

majestăței noastre care e stinsă,
— din pricina marilor noştri băr
baţi cari sunt rorți, —- din pri-

nul.

Ah!

Sio-

Intoarce-te

misericor-

dios spre 1erusalim.

In curând:

regatul

să apară

că la lerusalim.“

în Sion.

Mân-=
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Intre crăpături
' zidulu
lei am
văzut capetele a mii de cuie bătute acolo de evrei. Ghidul mi-a
explicat

rostul

acestor

legătură între el 'şi locul sfânt
şi, în momentul despărţirei, se
roagă lui D-zeu să-l
învredni-

cuie spu-.

Arcada

nându-nii că fiecare evreu, plecând dela acest loc de lamentaţie, bate un cui în zid, ca o

cească

Ecce

ca să

vină

să

moară

Ilomo

Ierusalim şi să îie îngropat pe
acelaş pământ unde se odihnesc
rămăşiţele strămoşilor săj,

la -

IERUSALIM
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XXIII
Moseheia

Monumentul

lui Omar

cel

sau Naram-ceh-therit

mai

impo-

(Iacinti sacră);

ia lui Omar. De altiel, chiar în

tului Sunt acoperiţi de plăci de “
porțelan împodobite cu îlori şi
ici colo se văd tot în porțelan

lumea

inscripții arabe luate din verse-

sant din Ierusalim este moscheîntreagă,

puţine

sunt

mo-

numentele cari să
egaleze
in
măreție moscheia aceasta clădită pe locul unde odinioară a
îost templul lui Solomon.

Ierusalimul

e

construit

pe

coastele a patru munţi şi anume: Acra, Sion, Bezatha şi Moriah,
|
Pe platiorma vastă din culmea muntelui Moriah, transiormată într'o esplanadă de o suprafaţă de aproape 500 m. p,
se înalţă acest edificiu aproape
fantastic.
Esplanada are un aspect trist
şi desolat. Intre lespezii mari de
marmoră care o acoperă creşte
iarbă si flori de câmp ca într'un
loc părăsit.
Şase porticuri, cu arcade şi
coloane de marmoră de o rară
frumusețe, conduc pe un platoi,
în mijlocul căruia sclipeşte la

razele solare un ediiiciii din poveştide culoarea cerului,
Edificiul este de formă

tele

Coranului.

Imbrăcămintea

aceasta

“ianţă a moscheei
fect încântător.

de

îa-

este de un:e-

Prin culoarea albastră care
domină se văd reflexe
uşoare
de' rubin şi smarald. Ansamblul
îți face impresia unui giuvaer.
Alături de corpul principal al
moscheei,

se

cărui cupolă
loane

vede

un

cheosc,

e susținută

de marmoră

riate, sculptate

a

de co-

de culori va-

în diferite

sti-

luri.
Despre

chioscul

acesta

se zi-

ce, cu drept cuvânt, că formează el singur
ce

reprezintă

un muzeii,
întreaga

deoareartă

ar-

hitectonică a trecutului 'sub toate maniiestările ei.
Interiorul moscheei lui Omar
e de o bogăţie şi de o eleganță care te uimeşte şi te lasă în
- extaz,

octo-

gonală şi are o cupolă bine pro-porţionată şi elegantă.
Suntem în fața moscheei caliîului Omar.
Pereţii exteriori al monumen-

Primul
sionează
nade de
nală şi a

lucru care te impree dublul şir de
colomarmoră, una octogodoua circulară. Fieca-

re coloană este un monolit antic
şi se deosebeşte

de celelalte

a-

80
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tât ca culoare cât şi ca
mentaţie

și

orna:. - me. Contempli fără să te saturi,
“ mozaicurile cari impodubesc pe-

sculptură.

Sunt admirabile coloanele ro- şii de porfir şi cele
verzi
ca
smaraldul.
' Dela ferestrele clădirii, aşezate sus, în apropiere de cupolă,
se revarsă o lumină dulce.

Moscheia

Lumina

aceasta,

trecând

prin

vitrourile împodobite cu flori, a"“devărate capo-d'opere, dobândeșşte 'o nuanţă specială de im
îarmec indescriptibil.
Jocul
a-

cestei lumini care se strecoară

reţii şi plafondul, mozaicuri pe
cari, în primul moment,
le ei
drept nişte covoare scumpe aplicate pe pereţi.

|

Nu te saturi privindu-le căci
nici o figură nu se aseamănă cu

lui

Omar

cealaltă.
La fiecare aruncătură de ochi
vezi ceva nou, un alt produs al
geniului omenesc. lar ansamblul
tuturor

acestor

colonade

şi mo-

de culori, este de un efect surprinzător
mai ales când sunt în-

Zaicuri e tot-ce poate îi mai perîect ca artă şi ți dă o desfătare
sufletească neobicinuită,
[n mijlocul
edificiului, după

chise uşile moscheei.

dublul

prin părticelele de sticlă în sute

““ In mosclieia lui Omar te simţi
transportat

într'o

lume

din

bas-

șir de colonade,

se mai

vede un dublu şir de grilaje, unul de bronz, iar celalt de lemn.

IERUSALIM

In mijlocul celui de al doilea
grilaj se răsiaţă o stâncă. negricioasă, goală, ondulată, care
e
vâriul muntelui Moriah.

E “stânca sfântă.

- Tot luxul acesta extraordinar
„e în cinstea acestei stânci, care,
e
în: golcinnea ei, parcă pare ru-

Interiorul moscheej

Şinată de fastiul ce o inzonioară.
-MoScheia are, patru. uşi mari,
de bronz, «cari rămân vecinic. deschise. şi sunt păzite de - hogi cu
peri. albi. Una din aceste uşi are
denumirea de . Poarta
ParadiSului. . |
Pe când eii şi prietenul Cornică căscăm gura la. toate îrumuseţile acestea neînchipuite, un

hoge

sl

mai tânăr, un adevărat pe-

hlivan, cu turban: verde,
se apropie de noi şi, într'o. . îranţuzească stricată, ne propune să
ne arate intrarea îîn Paradis.
Primim bucuros,
Conduşi de hoge, păşim
pe
covoarel scumpe aruncate pe

cu stânca sacră

jos. şi ne oprim în pragul aşa zi-.
sei Porţi a Paradisului.
|
„Fnge a se aşeză jos şi ne atra.
ge atenţia asupra

unei pietre, de

0 suprafaţă may mică de un me:
tru pătrat. .

Pe
câteva

această

piatră se

vedeai

capete de cuie,

inconju-

răte de. nişte” găurele din cari,
probabil, cuiele fuseseră Scoase.
6.

ti»

&
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“Priveam, nedumeriţi, nevutând pricepe nimic.
In fine, hogea ne explică:
_— Aci, ue spuse el, cu vocea

planada e inundată de
orbitoare.

solemnă, erai pe vremuri
16
cuie din cari, după cum vedeţi,

tă a moscheei lui Omar, inainte
de a trece mai departe, să ară-

unele aii dispărut. Mai rămân aceste trei cuie şi jumătate.

tatea istorică a

— Ei bine,
|
— Ei bine, când vor

şi cuiele acestea,
va

îi sfârşitul

lumei; cei drepţi vor
aci drept în Paradis.
— Şi când
acestea?

vor

dispare
trece

dispare

pe

cuiele

— Vezi, asta nu se ştie; şi aCum puteţi să-mi daţi un bacşiş.
Dădui
piesă

mucalitului

de

cinci

primi zâmbind
teţi

spălaţi

de

piaştri

pe

hoge

o

care

ov

şi adăogă:

de

toate

din

moscheie

păcatele

tăm

în

câteva

cuvinte

însemnă-

acestui. monu-

ment faimos al Ierusalimului.
David a cucerit lerusalimmul în
anul. 1048 înainte de
Christos,

“învingând, pe lebuseişi stabilindu-şi reşedinţa pe muntele Sion,
leagănul evreimei.

In anul 1017 (înainte de Chr.)

„David, procedând la numărarea
poporului săi, îu aspru pedepsit
de lehova, care, trimiţându-şă în-

gerul,

ucise

“crul, când

70.000 de persoane.

braţul

săii

ucigaş

îu

oprit de Cel:de-Sus. David, spre
a-şi

exprima

recunoştinţa

către

lehova, ridică un altar pentru o_locauste

încântați unde

saii mai bine zis extaziaţi sub
împresia celor văzute.
Platiorma e deşartă şi tăcută.
„In jurul

După această descriere succin-

Ingerul urma să intre în leru„Sun- ..
salim spre a-şi continua masa-

d-voastre“.
|
Frumoasă baie. pentru un preţ
atât de modest! .
Eşim

o lumină

şi

sacrificii

încetase

în punctul:

măcelul.

Acest

punct ar îi culmea muntelui Mo- riah. lată dar de unde începe însemnățatea biblică
a acestui

ei se ridică numeroase

punct. Unii, şi în deosebi musul-

construcţii mici, în stil arab, nu-

manii, susțin că tot pe vârful a-

mite

cesta :Abraham a voit să: înjunghie pe fiul săii Isaac, în urma
poruncei lui Iehova.::

mastuba, cari servesc

de

locaşuri de rugăciuneşi de locuinţe pentru un număr considerabil. de

hogi.:

Pe 'vasta esplanadă nu se văd

„După

moartea

săii Solomon

lui "David,

construi.pe

fiul

acest

decât ici colo câțiva chiparoşi,

loc un

aşa încât, lipsită de plantaţii, es-

reţ. Aceasta se întâmplă în anul

palat

şi un

templu

mă-
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480 dela ieşirea fiilor lui Israel
din pământul Egiptului.
In cartea 1 a Regilor (cap. 6)
se ailă o descriere
amănunţită
a acestui templu zidit de Solumon în cinstea lui Iehova. „Pereții casei pe dinăuntru erau îmbrăcaţi de cedru dela pardoseala
casei până la acoperişul ei. Şi

Solomon a acoperit casa pe dinăuntru cu aur curat şi întinse
lanțuri de aur
dinaintea oraco-

lului şi-l

acoperi cu

aur. Aco-

peri cu aur şi toi altarul ce era
înaintea oracolului. Şi înăuntrul
oracolului iăcu doi cherubimi

de lemn de oliv. Şi puse pe che-

rubimi în îundul cel mai dinăuntru al casei; şi se întinseră ari-

pele cherubimilor aşa, că aripa
unuia atingea
de un
perete şi

aripa celuilalt cherubim atingea
cell'a!t perete. Şi arivele lor se
atingeau între
ele în mijlocul
casei. Şi acoperi şi pe
cherubimi cu aur“,
După cum se vede, Templul

luă Solomon

era o splendoare.

Tempiul se compunea din două părţi: Sfânta şi Sfânta Sfintelor.
In fața primei părţi
era
vestibul, la intrarea
căruia

un
se

pitelul Stâlpilor
crin.

de

vedeai doi stâlpi. Stâlpul
din
dreapta îl numi "1ochinul, iar pe
cel din stânga Boazul, Şi pe caerati

chipuri

so.

Templul acesta îu distrus
şi
reconstruit în nenumărate râriduri de către arabi, filisteni: şi egipteni..
- Ezechia restaură templul ca«
re însă îu distrus din noi de că-

tre Nabuchodonosor,

regele Ba-

biloniei. Acesta, nu numai

că je-

în

robie

îui templul, dar duse

mii de evrei. O revoltă a evreilor
rămaşi

în lerusalim

îniuriă atât

de mult pe babiloneni
ceştia

dărămară

oraşul

parte și incendiară

încât ain bună

templul.

|

Evreii, întorcându-se din. exil,
reclădiră oraşul şi templul, şi se

bucurară un timp de linişte. Dar

în anii 175—164 (înainte de Chr.)

Antiochus Epiian, revenind din
Egipt, jefui templul.
In cele din urmă interveniră
romanii. Pompei asediă lerusalimul, îl cuceri și ucise 12, U00 evrei cari îi opuseseră o rezis-

tenţă disperată. Generalul : roman, spre marea desolare a evreilor, intră în Sfânta Sfintelor

dar nu-şi însuşi tezaurele,
pe
cari le ridică mai târziă Crasus,

In anul 39

(inainte

de; Chr.)

se urcă pe tronul Iudeei“ Erod:

cel-Mare, care

înfrumuseţă 6:

răşul, își construi un somptuos
palat, ridică îortăreaţa Antonia
şi reclădi templul,
|
Abia
trecuseră. cinsprezece
- ani dela
terminărea' “lucrărilor
somptuosului templu, când îu. a-

si
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dus acolo, spre a îi
presentat
Domnului, un Prunc născut la
Betleem.
* Bătrânul Simeon,
primindu-l
din braţele mamei spre a- -|'binscuvânta, recunoscu în el pe Mesia, iar profeteasa
Ana
salută

Pruncul ca'pe Mântuitorul, lui
Israel. |
“Ştim din Evanghelie că Isus,
fiind

încă

copil

de: doisprezece

pă crâncene bătălii

în cari e-

vreii pieriră cu miile.
Fortăreaţa Antonia şi toate e-

dificiile somptuoase clădite: de
Erod aii îost distruse, lerusalimul întreg cra: în flacări. Legiunile romane,

înfuriate,

distru-

geail tor ce le eşea în cale. In
turbarea lor soldaţii romani n'aii
cruțat nici templul.
Titu, fermecat de îrumuseţea
acestei clădiri, a voit să o cruje; dar i-a fost cu neputinţă.

“ani, predică în acest templu,
stârnind admiraţia bătrânilor şi
învățaţilor. Tot. aci, plimbânduIn zadar s'a aruncat el în mijse mai iârziii cu apostolii săi, îi locul soldaţilor săi poruncinduînvăţa preceptele
divine
şi le
le să nu distrugă templul.
Nivorbea - de: impărăţia
cerurilor.
ineni nu. voia să-l asculte.
„In cumplita învălmăşeală, un
Aci, Isus'a iertat pe femeea păcătoasă, şi a lăudat ofranda văsoldat roman asvârli în templu,
duvei care îşi dăduse. ultima lăsprintr'o . fereastră
aurită,
un
stâlp
aprins.
caie. Şi tot din acest templu, lImediat, Sanctuarul iu cuprins la rându-i de flasus, intrând în Ierusalim în ziua
Floriilor,

a

isgonit

pe

vindeau şi cumpărau
tuar, şi 'a

răsturnat

acei

cari

în sancmesele

schimbătorilor și scaunele celor
cari vindea porumbei.
Dar 'nenorocirile templului acestuia nu se sfârşiră aci. De alt

îel, Isus proietizase nenorocirile
viitoare

spunând

într'o zi apos-

tolilor' să: „Adevăr zic vouă, nu
va îi! lăsată aci piatră pe
care nu va fi: despicată“.

piatră

Catastrofa se întâmplă în a“nul: 70 “după Christos. Titu, înipăratul: romanilor, cuceri
Jerusalimul “precum şi Templul, 'du-

cările mistuitoare,

cari

îl trans:

formară
întrun
morman
de
ruine îumegânde.
|
Incinta Templului era acoperită de cadavrele miilor de luptători

evrei.

Peste o jumătate de veac, evreii scuturară pentru un scurt
timp jugul romanilor,
cuceriră

lerusalimul şi voiră să reclădească “Templul. Iulius Sever îi pe-

depsi, însă, cu asprime, şi-i scoase cu

totul afară

din

lerusalim.

interzicându-le accesul în oraş.
Sub' Adrian, lerusaliriul . deveni

o

cetate

romană

şi,

după
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cum

Spuserăm

'în

altă

parte,

primi denumirea de Cilena
pitolina.

Pe

Solomon

şi al lui Erod

locul

Ca.

Templului

lui

se ridică

un. templu în cinstea lui Jupiter,

Constantin-cel-Mare

a dărâ-

mat templul acesta păgân, înăl
țând la Golgota
Mormânt.

Biserica. Sf.

691. şi restaurată sii
Moscheia această

transformară

locul.

tem-

plului în gunoi,

_ Califul Omar. cucerind lerusalimul în 637, găsi lucrurile în a;
ceasță stare şi dete poruncă să
se curețe vasta incintă,
“Moscheia î insă a fost construită, după, “spusele istoricilor
arabi, de către Abd-el-Melik în

aparţinu un

moment şi Cruciaților. cari după. ce cuceriră oraşul, în 1099,
transformară. moscheia în biseri:

rică, aşezând. altarul ! pe Stânca

cea sfântă.
Odată

“Din dispreţ pentru evrei, creş-

îrumuseţa-

tă de succesorii să

Harem. ech- Cherit

tiniă

35

cu

ocuparea

Palestinei

-

de către turci, monumentul | a
trecut definitiv în posesia religiei "musulmane.
Moscheia lui Omar, după Me:
ca, este locul cel mai sfâni „al

musulmanilor,
“ Până

acum

.|

vre-a “două dece-

nii, creştinilor e. era cu

desă:

vârşire interzis, să. viziteze II105cheia. Nu' puteau intra în mMOs-

N

i

Y.,

chee

de

cât

creştinii

de

MESTUGEAN

seamă,

şi numai în virtutea unui firman
împărătesc. Moscheia era
aşa

de straşnic păzită de o legiune
întreagă de hogi fanatici, în cât
își riscau viața chiar acei dintre creştini cari îndrăzneaii să
se

apropie

de

moscheie.

însă, moravurile-s'aii

Acum

mai- îndul-

cit,

zată

pe un palmier

râi

al Paradisului:

udat

de

uu

pentru

că:

aci s'a rugat Mohamed şi a declarat

că

o rugăciune

la stâncă

face cât o mie în altă parte; tot
de pe stânca aceasta Mohamed
s'a înălțat la cer călare.
Se mai spune că stânca, la su-

Creştinii pot să viziteze moscheia

că se află puțul suiletelor; peutru. că „această stâncă este aşe-

cu

autorizaţia

sirea lui Omar, a vorbit salutând pe calif. In îine, tot pe această stâncă îşi va aşeza D-zeii

zuvernato-

rului oraşului şi chiar prin sim-

pla recomandaţie a vreunui ghid . tronul la judecata din urmă.
mai influent, care ştie să tacă
Iată, deci, atâtea tradiţii, care
uz: de bacşiş.
„mai de care mai extravagantă,

De ce /Haram-ech.

Cherif este

un loc atât de sacru

pentru

sulmani?
Pentru

şi cari îac din moscheia lui. Omar, localul: cel mai siânt al islamismului, după Mecca.

Mu-

|
că

sub

această

stân-

XXIV
Gr a jdumile

Intr'un

colț al incintei se ve-

de o portiţă

de fier, ermetic

în-.

chisă.
Un gardian schiop, noge şi el,
în urma cererei ghidului nostru,
aleargă cu o cheie enormă să
ne deschidă.
.
Intrăm pe nişte scări de piatră, intortochiate, şi ajungem în

lui Solomon

impresia că ocupă un

loc

tot

atât de întins ca şi incinta .Moscheei sub care se întinde.
Aci, ne aflăm
în grajdurile
lui Solomon, de caci s'aii servit,
mai târziu, şi alţi stăpânitori ai
Ierusalimului. Chiar până acu

se văd

belciugele de

fier

de

cari erau legaţi caii împărătești.
Dar, cea ce ni se pare curios
noasă, împodobită cu. şiruri nes- e curăţenia exemplară ce dom:
fârşite de. colonade. Subterana .. neşte în această subterană. Pee aşa de vastă în cât îmi face
reţii, arcadele,
coloanele sunt

tr'o subterană

destul

de lumi-
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spoițe cu .lapte de var, ca de
paşte, şi strălucesc într'o albeață imaculată.
Şi am aflat că autorităţile turceşti
procedaseră la
această
curăţenie cu prilejul vizitei împăratului Wilhelm II, în 1898.
Fără a-şi da seamă că valoarea acestei remăşiţe a
trecutului constă chiar în păstrarea
intactă

a

vechimei

ei,

care ne spune că ar îi locul unde

a îost pus leagănul lui Isus.
Subterana

să repare,

aceasta

a jucat

un

mare rol în timpul războaielor
defăşurate
în jurul templului.
Ea era în primul rând adăpostul
celor mai slabi, cari, în cele din
urmă, mureau de îoame în labirintul subteranei. Soldaţii ro-

„mani,

turcii,

după

cucerirea: templu-

lui,
coborând
în
subterană
spre a lua apă, găsiră acolo numeroase schelete, cadavre şi oameni intrați în agonie. Se povesteşte că 'unul din şefii marei

S'aii
apucat,
prinir'o
inconştienţă sălbatică şi ridicolă, să

spoiască şi

sI

acope-

rind, astiel, sub stratele groase

lupte dusă contra romanilor, un

ale varului de lapte, multe detalii îine ale artei antice.
|
Legenda mai spune că, în a-

anume Simon Bar-Gioras,
să îugă travestindu-se în

propierea

Imbrăcat în veşminte albe şi. a-

acestei

subterane,

se.

isbuti
rege.

vând pe umeri o manta de pur:

aîla locuinţă lui Simon, şi că aci,
venerabilul bătrân ar îi primit
pe Pruncul din braţele mamei
sale, recunoscând în el pe Mesia.
De altfel, hogea care
ne conducea, ne arată, în apropiere de
intrare, un îel de cuib, despre

pură, Simon Bar-Gioras eși din
subterană
printr'o
îerestruie,

făcându-şi apariţia în mijlocul
soldaţilor romani îngroziii la vederea

acestei fantome

regale..

XXV
Moseheia

In partea

de miază-zi

cheei lui Omar

a mos-

se vede o altă

moschee măreaţă, numită
Sa, despre care se spune
îi fost o biserică creștină
tă de împăratul Justinian

El-Ahksa

-

-merge la El-Aksa pe un drum
şoseluit, foarte curai, în mijlocul
căruia se vede un basin
mare

El-Ak.
că ar. din care ţâşneşte o apă limpede
clădişi răcoritoare.
Intrarea
mosşi con- . cheei, formată din opt arcade,
sacrată Siintei Fecioare. .
e monumentală.
Dela moscheia lui Omar se
Păşind în interior, conduși de

G
4
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un -hoge, rămânem surprinşi de
colonadele - ce . se . întind. până în
iund, îormând.-un fel. de pădure
de stâlpi de mmarimoră..
Sunt vre-o

încât nu-ţi vine a crede că te aîli
într'un -ediiiciu cu'o vechime de
mai: multe veacuri.. Vitrourile şi
mozaicurile, aci, sunt.
cu mult
mai inferioare ca cele din MOScheia.[ui Omar,
El-Aksa, după tradiția musulmană, e. “locul unde Mohamed a

opt şiruri de coloane cu îrumoase arcade,

cari împart: mosche-

ia în tot:atâtea

gitudiniale.

despărțituri

lon-

El-Aksa

Curăţenia extraordinară ce se
vede pretutindeni mă face să bănuesc că Impăratul Wilhelm a
trecut şi pe aci. Intr'adevăr, țoate coloanele sunt spoite cu lapte. de var ca şi stâlpii din grajdurile lui Solomon. Capetele culoanelor sunt văpsite verde. Vopseaua, aplicată din belşug, acoperă cu totul sculpturile bizantine. E aşa de noii. pretutindeni,

fost transportat,

într'o

noapte,

din Mecca, prin puterea divină.
De aceea, moscheia aceasta este
una.. din cele. mai. sacre pentru
islamism,
a
Ra
In fund, alături de nişte lumâ-

nări. de ceară de grosimea unor

stâlpi, se ridică un amvon lucrat
în sidef şi sculpturi fine,.o adevărată operă de artă arabă.
. Lângă amvon, pe o piatră de
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marmoră,

se

vede

desenat

cu

care

de

39
mână

,cari,

de

şi de

o

dalta conturul unui picior. Ho-. curpolenţă extraordinară, ai regea care ne însoţeşte ne spune . uşii, totuş, ia concurs şi şi-aii făcă ar îi urmele piciorului lui Issa
cut renume de oameni sfinţi şi
(Isus). Să nu uit a spune că Isus
de viitori locatari aj „paridisului
se bucură de'multă venerație pe
lui Mohamed. .
lângă musulmani cari-il const„E adevărat, însă, că Concursu.
deră ca pe un profet al lui D-zei
rile acestea nu, erai. niciodață
şi-l numesc Hazreti Issa, Dompublice, Incercarea se făcea cu
nul Isus. |
uşile închise, după care hogci
„_ Tot.în apropiere de amvon, se
ieşea . să anunţe că demnitărul a

înalţă două
marmoră,

coloane
una

lângă

mari

de

alta,

lă-

sând intre ele nu spaţiu strâmt
prin care abia ar putea trece un

om slab.
Primul lucru pe care pelerinu! musulman îl făcea pe vremuri vizitând moscheia El-Aksa,
era

să se

dintre

strecoare

cele

două

prin

spaţiul

coloane.

Cel

care izbutea să treâcă, era considerat ca sfânt şi demn de a intra În. paradis.
Se pcate deci uşor înțelege ce
grele momente trăiai musulmanii cari se supuneaii acestei sulpreme încercări.Cei
cari
treceaii se simţeaii în culmea bucutiei, deoarece le era asigura-

trecut printre stâlpi, cum
ce zeiirul.

Se

găsi,

însă,

într'o

ar tre:

bună. zi.

un nenorocit care, fiind prea
gras, nu putea să treacă priure. cele două coloane de marmoră, Cum, nenorocitul, nu era
om cu stare,
concursul
se i
nuse în public. Concurentul,
reşte; fu învins şi rămase de râsu! lumei, De
disperare bietul

își scoase iataganul dela brâji şi
se spintecă, rămânând m art pe
loc, Şi staii mai găsit şi alți fanatici cari, de teama înternutui,

tii procedat la fel.
Inmulţindu-se

te măsură, în

sinucideri:e pes-

cele din

urmă,:

din ordinul guvernului,
spaţiul
tă-o viaţă din urină plinăde fe-' Gintre cei doui stâlpi a fost înricire. Ceilalţi, însă, în. culmea - Chis cu un grilaj de iier.
desnădejdei. se depăriaii cu caAzi, El-Aisa serveşte şi de
peteie plecate,
gândindu-se
Ja
facultate de teologie. La anumiîlacările mistuitoare ale infernute ore ale zilei se sirâug
- acolo
lui. Se zice că s'aii găsit. multi
numeroşi studenţi :--să : învețe
demnitari musulmani, oameni cu
preceptele Coranului.
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|

Poarla

de

XXVI

aur. — Valea

lui

Iosafat

sau

Cedron

In apropiere de moscheia ElDuminica Floriilor, scena intrării
Aksa, pe latura de răsărit a ziÎni /sus în Ierusalim.
dului înconjurător al templului,
O procesiune impozantă. porse ailă Poarta de Aur, una dinu
nea depe Muntele Măslinilor, îîn
" rămăşiţele cele mai bine con- | îrunte cu
episcopul căiare pe aservate ale teinplului.
lui Erod,
sina. Procesiunea era yrecedacu numeroase detalii artiitectu.tă de
mulţimea: crecincioșilor
nice foarte bogate.
ca:i purtaii ramuri de palmier

Cedronul sau ralea lui Iosafat

- Prin poarta aceasta Isus a in-

iral în templu

-Pe
templul

timpul
îusese

în ziua Floriilor.

cruciaților,

când

transtr.rmat | în,

diserică, creştinii avea cbiceiul
de a reconstitui în îoti anil, în

şi- ŞI aşterneaii

vestniin: ele

pe

drumul prelatului.
Arabii, ocupând
erussaitunul
şi „trr-plul, astupară cu un zid
gros Poarta care a rămas s inchi Îsă până acum.
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ot

N

le. poalele acestui zid se întinde Valea
Cedroniiiui sai a
lui losaiat, plină de mormintele
evreilur veniţi să moară în.leruSaiin: şi să îie înmormântați în
pămân'ui sacru.
În fata noasiră,
dincolo
de
vale, se inalță Muntele Măslinilcr în culmea căreia străluceşte
turla bisericei ruseşti, alături de
mânăstirea rusească de maici.
Privim de pe zidul Haramului
ca dintr'un vast balcon.
Isus de multe ori a traversat
valea aceasta spre a intra în lerusaliin venind fie de pe Mun-

tele Măslinilor fie din Betania.
Chiar în preziua ristignirii sale,
Isus “a trecut de două ori prin
vale, intâi spre a se duce cu dis-

cipolii săi la Geisemani şi al doi-

lea când, fiind arestat, a iost a:
dus înapoi legat de mâini ca un
răufăcător. Isus a trecut pentru
ultiina oară prin.Cedron în ziua
Inăltărei, când s'a dus pe Mun- tele. Măslinilor. urmat de discipo.-

- Lil săL.

tele Siântului Iacob şi al lui Za.
haria.

Nu se ştie dacă monumentele
acestea sunt de origină ebraică
saii greco-romană.
Mormântul lui Absalom eun

monument
mă conică
proape

foarte curios de îorde o înălţime de a-

7 metri,

-cari

ai

cu

-

In apropiere, pierdut

printre

dărămâturile de pământ, se află
mormântul lui losafat
compus
din mai multe despăriituri
săpaie în stâncă.
Cu mult mai îrumos e mori
mântul Sf. Iacob, săpat tot în

stâncă şi împodobit cu două coloane cu sculpturi dorice.. In interior se află mai multe
cavo„ Se zice că Sf. Iacob, după
arestarea lui Isus s'a adăpostit

în această grotă unde a stat nemâncat până în ziua Invierei.
Mormântul lui Zaharia, în for-

ină de piramidă, ornată

cu co-

numentul

Nu se

loane, & dintr'o bucată ca şi molui

Absalom.

In valea lui Iosafat sunt: pa- - ştie cu precisiune

tru mari monumente

împodobit.

colonade.

Zaharia

e

despre

care

vorba.. „ Musulmanii -

format timp îndelungat obiectul
daii acestui monunient denumi:
discuţiei arheolosilor.
"rea de mormântul îetei luj FaraAceste monumente sunt: Moron.: Evreii venerează imult momântul lui Absalom, sfiul lui Danumentul acesta și e o mare îevid, un răsvrătit contra autoriricire pentru ei de: a fi înimortăţei părinteşti; Mormântul Remântați în - apropierile acestui
gelui Iosafat şi; în îine,, mormin-. . monument,
——...-€
m
—.

92

V.

MESTUGEAN

XXVII
0

inmormănlanre.

— "Purnul

Piscina

ui

Intro dimineaţă, ieşind
din
otel, găsim o mulţime
enormă
înşirată dealungul stradei.
Murise
interpretul
principal
al episcopatului catolic şi acuni
urma: Să treacă cortegiul funebru spre locaşul de. veci.
”
Defunciul hu numai că
ocu-

Turnul

pase o situaţie importantă

rusalim

dar

se

bucurase

multe simpatii.
|
Șefii tuturor cultelor
calitate îşi trimiseseră

în Je-

şi

de

din lorepre-

sentanţii să asiste la funeralii.
-Nu trecu mult şi se văzu capătul cortegiului
intrând
prin

boarta afet.

E

lui

David

și

Citadela,

—

Ezezhias:

Dinainte, păşeaii pe două rânduri cavaşii iuturor bisericilor.
Cavaşii aceştia, cari sunt jumătate

slugi,

jumătate

intendenti,

eraii îmbrăcaţi în şalvari. de jiierite culori şi purtaii în mâna

dreaptă . toiaguri

metri

lui

cu

măciuci

lungi

de

de

argint.

doui

In

Day id -,

inersul lor, ei băteaii ritmic pavagiul

cu

bastoanele lor, ca

pe

comandă, parcă vrând să arate
măsura în mersul convoiului.
- După cavaşi, cart eraă în număr de vreo . patruzeci, veneaii
preoţii. catolici, . armeni,
greci,
copţi, abisinieni şi numeroși arhimandriţi şi episcopi în ordinea
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erarhică, gradele superioare ră" mânândla urmă.

“După

înaifi-

tot fastul acesta,

pavagiul
perdele

împodobită cu crăci verzi rupte de pe primul salcâm şi care
servea drept car iunebru.
Veneaii apoi îamilia, rudele şi
piieienii
deiunctului
mergând
jos spre

După
rea

ce

cimitir.-

la

trece-

convoi,

intra-

asistarăim

acestui

trist

Tătm într'o caienea arăbească
urvând o scară întortochiată
trecând printr'o sală plină de
rabi „ari trăgeaii din ciubuc

şi,
și
asi

beaii cafele, ieșirăm întrun ba!-

„con cam şubred, să vedem piscina lui Izeghias:
acum
Piscina

ocup?
metri

o supraiaţă

de peste

Ea

71

lungime

şi 40 lăţime şi e
dejurimprejur. cu.
ziduri înalte îormiate din blocuri
de: piatră. Această

piscină

în care se scăldaii pe vremuri
îrumoasele din Ierusalim, a dat
loc unei intrigi amoroase ţesu_tă de rzzele David,
Dar, mai întâi,să vorbim: despre “Turnul lui David, pe deoparte fiind că e unul din monumentele-ceie mai interesante ale
Ierusalimului, şi, al doilea, pentru că de aci a pornit intriga de
care

este cel

cinci

mai

turnuri

delei.
Să

principal

ale

Cita-

|
spunem,

in treacăt,

că Ci-

tadela Ierusalimului are iorma
unui cadrilater neregulat a: că-

rul latură principală are o lun-

gime de 130
metri.
E o fortăreaţă ioarte veche, reconstruită:

în mai multe rânduri.
Actuala
Stare a ci adelei datează
din
veacul al XIV-!e
ideci.

cum

Spuset,

Turnul

lui

"David face parte din Citadela
şi are o înălțime de peste 20
metri,
kegele David se plimba. adesea pe terasa acestui turn care
„domina oraşui şi împrejurimile

până !a mari depărtări.

ce seacă.

înconjurată

mari

care

dir cele

ta
clătinându-se pe
gloduros, o brişcă cu

toţi pe

vid

9%

vorbirăm.

Din balconul unde
se vede bine
Turnul

Or, ce se întâmplă?
Într'una' din plimbările sale pe
terasă, David, işi îndreaptă. pri-

virea spre Piscina lui Ezeghias
“şi rămâne

şi

încântat

de

Adânc emoţionat, David “îşi
pune în gând să cucerească ini-

ma

acestei femei şi trimise oa-

meni să-i o aducă

in turn.

Femeia aceasta se
Şeba şi era soția lui
: David, ca să scape
care îl cam jena, îl

numea BatUria.
|
de bărbat,
trimise la:

războiii, şi scrise lui loab,
mandantul

ne aflăn:
lui Pa-

uimit

formele sculpturale ale. unei îemei care tocmai se scălda.

locul cel
îie ucis.

oastei,

mai

să-l

primejdios

co-

puie

în

ca

să

9:

:
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„Şi loab,
coniorm
ordinului
primit „puse
pe Uria
în iocul
unde

ştia

că

sunt

bărbaţii

mai

tari”. Bietul Uria muri în această bătălie

care

se

desfăşura

în

Tot

în

turnul

acesta

Regele

David îşi scrise Psalmii.
„lată psalmul în care David se
pocăeşte după adulterul cu BatŞeba:
|

Piscina Ezeghias

jurul oraşului Rabba.
lată cum încheie Biblia (II Samuel, 11) povestea acestei
in-

trigi a iui David:

„Şi auzind femeia lui Uria, că
Uria, bărbatul ei a murit, jeli

„după bărbatul ei. Şi după ce tre-

cu salea, trimise David la ea şi
O luă în casa sa; şi ea îui femeia

Iui şi-i născu un îiă“,

Milueşte-mă

Dumnezeule,

După mila ta;

După mulțimea îndurărilor tale,
Şterge fără de lesea mea.
Spală-mă de tot de fără-deleg.ea
mea.
Şi de păcatul mei curățeştemă, etc

IERUSALIM

9%,

XVII
„Armenii

in lerusalimn. — Muntele
Mor i ntul lui David

Sion. —
.

„Vechiul şi istoricul

popor ar-

menesc a primit religia creştină
încă de pe timpul când trăia

Christos.
Abgar, regele Armeniei, contimporan lui Christos, a fost primul

rege

creştin.

mai

cartier

înainte

de

sosirea

Si.

întreg

Iacob
şi

ocupă

cuprinde

pe

lângă biserica Si. Iacob, care! e
una din cele mai măreţe şi mai
Îrumoase

biserici

din

Ierusalim,

chili! ventru adăpostirea a zece.
mii

La câţiva ani
după moartea
Mântuitorului, Si. Elena, soţia
regelui Abgar, s'a retras la lerusalim şi a consiruit cea dintăi
capelă pe mormântul Domnului
precum şi o biserică pe muntele Măslinilor, pe locul de unde
s'a înălţat Isus.
|
Aceasta se petrecea cu trei
veacuri

Mânăstirea
un

ue

pelerini,

precum

şi

un.

semizar, o şcoală de îete, un
schi: de maici, o imprimerie şi
o iubliotecă..
|
Biserica Sî. Iacob are o ve-"
chime de peste zece veacuri şi
a îost restaurată, mărită şi înzestrată cu diferite dependinţe,
de patriarhii arnieni din leru“salim.

Pereţii

bisericei

sunt

acope-

la Ierusalim a Si. Elena, mama: riți în partea interioară de plăci
lui
Constantin-cel-Mare. Rui- „de porțelan albastru de un efect
mele
“acum

acestei capele
Cu

inscripții

se văd-şi
iu

limba

ar-

meană.
Me
Cu timpul,
elemeniul
armenesc a sporit mult în lerusalim,
Ramleh, Betleem
și laffa.
In

“admirabil.
Pretutindeni
domneşte o rară bogăţie de icoane
vechi, candelambre de argint şi

covoare

scumpe

aşternute

pe

"jos. Serviciile divine se. celebrează cu mare fast în această
Ierusalim armenii aveau pe vre. : biserică, unde se află îngropat
muri
peste cincizeci
de mâ-. şi corpul Si. lacob, ratele Dom-

năstiri. Toate

mânăstirile

aces-

tea aii dispărut în cursul veacurilor, rămânând în lerusalim nu-

mai mânăstirile - Sf. * Iacob, Sf.
|
_

„Aranghel şi a Mântuitorului ca:
proprietăţi exclusive ale cultu-lui armean
a
în oraşul Sfânt.
N

nului,
ț

In biserica aceasta .se ailăşi
tezaurul care provoacă admirația tuturor celor care îl vizitează. In. tezaurul acesta se pă:
sesc

numeroase

- obiecte

biseri-

|

ceşti
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ioarte

vecii,

cu pietrării

scumpe

mie

de

ani; între

împodobite

unele

de

o

cari şi lucruri

muit de
Din

un servitor al lui Ana.

cauza acesta, mânăstirea se

Pa
. E

i.

ea

tie

i

rămase dela regii Armeniei,
Chiar în biserică se găsesc
cruci de argint dăruite de diteriţi pelerini armeni. prin anii
1192, 1321, 1460, etc.

-Aci a fost adus Isus pentru
prima oară după arestarea luj
în grădina Getsemani.
Inainte de-a
îi scos în faţa arhiereului, Isus a fost legat. de un
măslin - din curtea casei şi păl-

Aau

96

Cenaclul -

„In iurul bisericei principale
sunt "mai “multe capele despărțite prin uşi lucrate, artistic în

sidef.

Tot în sidef e lucrată şi. “uşa
capelei care acoperă locul unde
a 'îost decapitat apostolul Iacob.
Intre zidurile
mânăstirei Si.
lacob se află şi mânăstirea Si.
Arhanghel care datează. de
po
Vremea lui Isus.
Pe vremea aceea mânăstirea
era locuința. arhiereului - Ana,
socrul lui Caiaiîa.

nai numeşte şi Prima inchisoare
a lui Isus sait Casa lui Ana.
“La o depărtare ci de un sfert
de orii de biserica Sf. Iacob, tre=
când prin poarta Sionului, care

e una

din

incintă

al

mânăstirea

porţile

zidului

de

oraşului, ajungem

lă

Mârituitorului.

Aci suntem pe un
o: “priveliste din cele
moase. “Intr'o
pare
curți

a mânăstirei

platou cu
mai
îrii:
a vastei

se văd” nu-

meroase inorminte: de marmoră
unde

sunt

îngropați

patriarhii
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acoperă tot altarul, e de îormă

eliptică.
Aci vin în

ie
toţi anii

peleriui

DS

EL

armeni cari
s'aii succedat în
cursul veacurilor pe scaunul 'pa
triarhal al Ierusalimului.

97

Mormântul

In faţa acestor -morminte e o

capelă recunoscută

ca

fiind 10-

cul unde se ridica casa lui
Caiafa şi unde a.fost trimis Isus.
de către Ana, cu mâinele legate.
Aci apostolul Petru a tăgăduit
cu
jurământ pe
stăpânul săi
zicând: „nu ştiu pe omul acesta:

lui

David

de

toate

rută

riturile creştine

piatra

tului,

sfântă

a cărei

recunoscuti

de

a

şi sămormân-

autenticitate
toate

e

bisericile

creştine.

-

4

Lângă altar se deschide o uşă
dând intr'o
odăiţă
obscură în.
care abia ar putea încăpea doui
iar în noaptea de Joi spre Viinşi. Aceasta e A doua închisoare
neri tot în această casă Isus a. “a lui Isus, unde
Mântuitorul a
suferit cele mat crude maltrapetrecut noaptea aceea teribilă.
tări.
Dejurimprejur se aîlă locuinCapela are un singur altar,
ţele ' membrilor
congregațiunei
format din piatra care a acoperit
armenești din Ierusalim, .
mormântul lui Isus. E piatra pe. ... Mânăst
irea , Mântuitorului
e:
care îngerul a dat-o într'o parte. una din ediiic
iile cele mai imşi s'a aşezat pe ea. Piatra, care
portante ale Si. Oraş.

Bo

_
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“In jurul acestui platou se află
numeroase cimitire inconjurate

apostolii. săi, luă

pâine

le binecuvântă

frângând

de ziduri înalte, dând locului o

nea

înfăţişare

şi dezolare.

mâncaţi; acesta este trupul meu“.

In apropiere se ridică o vastă

Apoi, luând un pahar şi mulţumind le dete zicând: „Beţi, din
acesta toţi, căci acesta e sângele meu al legei celei noi ce

de

doliu

îngrămădire de construcţii vecii
„de piatră unite între ele
prin
coridoare umede

şi

întunecoase

şi scări mucegăite.
Aceste . construcţii

stăpânite

fost

de turci în veacul
creștinilor

şi poartă

- numirea de En- Nebi-Daud

“Setul David).
In catul de sus se află

şi

zicând;

pâi-

„Luaţi

şi

se varsă pentru mulți spre ieraii

al

XV-lea, interzicându-se cu totul
accesul

împărţi

şi vin,

de-

(Pro-

tarea
" Aci,
goală,
Isus a

păcatelor“.
în această
sală rece şi
stăpânită de musulmani,
instituit deci in persoană

taina eucharistiei saii sfintei comunicături.

Cena-

|

Tot in această sală Isus, scu-

En-Nebi-Daud

clul, adecă
sala unde a
fost
instituită eucharistia saii sfânta
comunicătură.

Se ştie: din evanghelie că Isus
în ajunul morţii sale cinând cu

lându-se dela cină, spălă picioarele ucenicilor săi şi le şterse cu
un ştergar,
dând
astiel pilda

celei mai sublime umilinţe.
In catul de ios, se ailă pretin-

|
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sul mormânt al lui 1David, invizibil pentru orice proian. In schimb,
păzitorul
musulman: ne arată
într'o sală vecină, vârâtă în zid, -

"99

9 copie îidelă a pretinsului mormânt. Jn această sală se merge

urcând mica

scară

în fotografia

sălii Cenaclului.

ce se vede:

XXĂIA
Biserie sa St.

Ana. — „Piseina

Bethesda

“In. apropierile Porţei Sî. ŞteSe mai. zice că tot aci s'ar îi
ian se aîlă Biserica Sf. Ana a. “născut şi Si. Fecio
ară..
|
Dominicanilor albi. Sub Saladin,
Intrând in curtea bisericei,
biserica aceasta ' fusese: transiormată în şcoală teologică musulmană, dar în 1856 a îfostce-

Biserica Sf. Ana

dată de Sultan lui Napoleon III.
Se zice că pe locul acestei biserici se afla casa lui
loachim
şi a Anei, părinții Si Fecioare.

Intrarea

unde

se

“ dinalului

vede

în

monumentul.

Lavigerie,

„tâmpinați de

piscină

suntem

Părintele

Car-

în-

Florent,

un preot tânăr şi foarte amabil,

10)

V. MESTUGEAN

iost ofiţer

în

armata

Apoi,

îranceză,

vizităm

muzeul care cu-

prinde-imulte lucruri vechi descaperite de dominicanii
albi în

care se oferă să ne conducă.

urma

Săpăturilor făcute în jurul

acestei bisericei istorice şi prin

Piscina Bethesda,

Ne

arată

frumuseţe,

vederea

biserica
apoi

ne

generală

de

o rară

conduce

în-

tr'o criptă în care descindem pe
o' scară

de

de marmoră

trepte.
In cripta aceasta,

cu vreo

care

25

trece

drept
locul unde
s'a născut
Maica Domnului,
se vede
un
altar, în mijocul
căruia zâmbeşte

o păpuşe

pierdută

printre

naşterea

aceasta

Fecioarei

ruinele

reprezintă

Maria, dar

mărturisesc, că e departe de
avea .un aspect impunător,

a

piscinei

bisericei

Si.

Bethesda

Ştefan

apropiere.

din
|

Dăm aci .gravurile 'câtorva
din obiectele antice din muzeul
bisericei Sf. Ana.
Dar, ceace e mai interesant
aci,

e piscina

aîlă în îundul
înconjoară

lată

(lon,'5)

îlori şi candele.

Păpuşa

Interiorul

Dethesda

care

se

vastului teren

ce

biserica.

ce . spune

Evanghelia:

despre această piscină.

„Si este în Ierusalim
lângă
poarta oilor o scăldătoare, ce se
numeşte pe evreeşte Berhesda,
având cinci portice. In acestea:

IERUSALIM

zăcea.mulţime mare de bolnavi:
orbi, şchiopt, uscați, așteptând
mişcarea apei; căci un înger al

Domnului . se .pogora la
timp
nimerit în scăldătoare şi turbura

acolo un om

unor scări de piaţră destul
bine conservate..
:

de

Părintele Florent ne face

să

coborâm
pe o scară „dărăpănată într'o subterană întunecoa“să. Cu o lumânare de ceară pe
care părintele Florent mi-o întiude, pot vedea galeriile ce:ce pierd
în toate direcţiile în subteranii,

apa; şi cel dintâi care intra după
turburarea apei se făcea sănătos
de orice boală era ţinut,

Şi era

lut

având

n îund

trei zeci şi opt de ani în boala
sa, Pe acesta
văzându-l
[sus
zăcând, şi cunoscând că de mult
timp este acum, îi zice: Voeşti
să fii sănătos?

se aude

picurând din

stânci un şivoi de apă, pe când
lumina patidă a lumânărei se reflectă în apele liniștite ale unui
basin,

Doamne, îi răspunse bolnavul,
nu am 0m ca să mă arunce in
scăldătoare când apa a îost turDurată, căci pe
când vin
eu,
altul

se

pogoară

„Scoală-te

îi zise

înaintea

mea.

Isus, ia patul

tău şi umblă. Şi îndată se făcu |
omul sănătos, îşi luă patul săi
şi umblă“,

„Piscina este
despărțită
de
restul curţei printr'o portiţă deschisă în fundul unui -gang boltit.

Pe pereţii acestui gang se vede

expus în rame, în

optzeci::de

limbi, capitolul de mai șus ” din

evanghelistul
lon,
referitor la
piscina Bethesda.
Capitolul aces era
scris şi
în limba română și încă de două
ori, odată cu caractere latine şi

odată cu caractere chirilice.

Intrând pe portiță ne găsim
înconjurați de ruine din
toate
părțile. Ici colo se văd urmele

Locul unde sa născut Maica Domnului

Fără discuţie că ne

aflăm: în

îaţa scăldătoarei
despre care
„vorbeşte evanghelistul Ion,
De altfel,
Dominicanii
cari,

102
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Cum aim Spus, se ocupă foarte de
aproape cu

cercetărilor

erau acoperite cu

istorice

şi biblice au reconstituit aproape

Cripta

în întregime
cina 'aceasta

din timpurile cele mai vechi ale

Ierusalimului.
Trebuie să adaog că până mai
acum

scurse.

Bisericei

în miniatură
piscare e o rămăşiţă

totul de pă-.

mântul depus pe ele de veacurile

Sf.

atât

Ana

Pământul Ierusalimului,
de îrământat,: conţine

multe rămăşiţe

ale

deşi
încă

vremurilor

trecute.
Archeologii vor avea
încă mult timp un vast câmp de

câţiva ani ruinele acestea . activitate

în oraşul

Sfânt,

IERUSALIM
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XXX
Spre

Muntele

Măslinitor, — Mormi niele Regilor. e îi onda ai
Impăr i lesei

Augusta-Victoria

Muntele Măslinilor îace parte

“din “împrejurimile imediate
ale
oraşului de care se desparte
prin valea lui Iosafat, :
Am plecat
într'o
dimineață
cu

0

.trăsură

spre

această

lo-:

calitate plină de amintirile ultimelor zile ale lui Christos.
Eşind din oraş, am făcut un
lung ocol trecând cu trăsura pe
lângă secularele ziduri ale * [erusalimului

tăiate in această

par:

te de Poarta Damascului, cons-

”

îngrijită şi ciutulită, vine şi ne
deschide,
|
Ghidul îi strecoară în mână un
bacşiş şi-i explică că venim să
vizităm localitatea.
.
“Suntem la Mormintele . Regi“lor pe cari le avea
boaica.

în pază

ară-

Pe o scară largă . de piatră
descindem intr'o vastă curte cu
pereţi înalţi şi goi, sub cer liber.
La stânga se deschide un îel
de

poartă

arcată

care

dă

într'o

trucţie monuinentală cu
două - curte şi mai mare,
turnuri mari de ambele părți şi
In fundul: acestei a doua curți
cu numeroase turele, restaurată
se vede o
escavaţiune
mare,
în secolul al XV-lea de Sultanul
cam întunecoasă, cu o ramă orSoliman. O adevărată poartă de
nată cu sculpturi, deschisă oval
cetate
inexpuznabilă
ca gura unui monstru,
în. îrumoasele timpuri când nu se înAceasta este grota sepuleraventaseră încă tunurile grele de lă care
comunică cu diferite înasediu.
căperi în cari. se văd încă urDupă un drum destul de lung,
me de sarcofage vechi şi îrag.
“ în cursul căruia trăsura noastră
mente
de
coloane
sculptate.
ameninţă de nai multe ori să se
Care anume regi aă iost înmorrăstoarne din pricina terenului
mântați aci, nu se ştie,
gloduros, ne oprim în fața unei
Totul e săpat în stâncă : atât
porţi mari de lemn cu piroanele
scara de intrare cât şi curţile și
tocite de vreme.
catacombele.
Ghidul nostru bate cu putere
Se poate deci uşor deduce câîn poartă cu un ciocan enorin ată muncă trebuie să fi costat lunume atârnat la intrare şi care
crarea aceasta vastă cioplită în
serveşte drept sonerie..
- stâncă.
O arăboaică tânără, dar neTot prin apropiere se află Şi:
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Mormintele
judecătorilor, alte
când mereii pe Muntele Măslinicatacompe unde se ingrepau ră- : lor.
Să
măşiţele judecătorilor în Israel, * .Cu cât urcăm, cu atât panoraNu departe se află şi închisoa-

Piscina

rea lui Irimia,

o grotă

Bethesda

pe timpul

întune-

coasă, în care profetul şi-a com-

pus lamentaţiunile.

ma ce ne înconjoară

|

leşind din toate subteranele a.
cestea ne continuăm drumul ur-

lui

devine mai

Christos.

strălucitoare.

Rămânem

cu

totul

surprinşi

ajungând în îaţa Fundatiei Im-

* părătesei Augustu-Victoria..
E un ospiciu măreț care ser-

IERUSALIM

veşte şi de sanatoriu pentru convalescenţi; constr
de uit.
-Impăra--=
tul Wilhelm II şi inaugurat acum
câţiva

ani. Fundaţiunea

biserică a Inălţărei
ce

domină

toată

105

este Harem-ech-Cheril,
vechiu!
templu-al-lui Solomon:de-care,
cum am spus, muntele Maăslini-

areşi 9 :

:

cu: un * turn
inprejurimea.

In curtea de onoare a Fundaţiupei se văd

statuele de bronz

Suveranilor. Germaniei.
Imprejmuirea Fundaţiei
- sârmă

aşa

că

ale

|
e de

construcţia

acea-

sta gigantică nu închide priveliştea încântătoare ce se întinde
dejurimprejur.
Cui ar îi trecut prin minte câ
iondatorul. acestui
aşezământ
pios,

umanitar

şi civilizator,

să

deslănțuiască, după. câţiva ani
dela inălțarea
acestui. edificiu

pe locurile unde a suierit Mântuitorul şi a propovâduil
şi

pacea

între

iubirea

oameni,

deslănţuiască cel

mai

PU

să

Bustul funerar

crâncen

dintre războaiele ce s'aii înregis-

trat vreodată

al unei femei din

Palmyre (Muzeul Sf. Ana)
-

în istoria: omeni-

—

în

0

—

a

——

i

rej !

Muntele Măstinilor

PPE

lată-ne
Muntelui

acum

-

şi pe culmea

Măslinilor, munte

caros, aproape

sterp,

cal-

despre

i
“|

4

care se vorbeşte atât de des în
„Si. Evanghelie.
De pe
Muntele
Măslinilor,
Terusalimul, cuprins între zidurile sale, se vede ca în palmă şi
i se pot distinge foarte uşor toate drumurile şi toate edificiile.

Dar edificiul cel „mai apropiat,

Vase duble eu toartă (A. Sf. Ana)

|
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=. =. lor.nu-i despărţit de cât.de valea

„lui Iosafat. E foarte

inieresantă

această privelişte care îţi dă poSibilitatea de a studia oraşul ca .

din înălțimea unui turn.
Dar, dela distanţă, oraşul pare deşert şi mort. Deasupra: lui

parcă planează

o atmosferă

de

„Din culmea aceasta Mântuitorul, privind Sanctuarul
întovărăşit de Petru, Iacob, Ion şi An-

drel,

prezise

nenorocirile

leru-

salimului.

„Nu va fi lăsată

aci

piatră

peste piatră care să nu îie desfăcută”,

nesfârșită tristeţe şi dezolare. Şi
la aspectul acesta sombru gânditor, îndoliat, nu contribuesc pu-

țin miile de' morminte ce se văd
în vale precum şi monotonia

drumurilor şi cărărilor pustii.
In partea cealaltă peisagiul e
aşa de frumos încât îți absoarbe
toate simţurile şi te lasă în extaz.

E un şir de coline
înverzite
cari se înşiră la infinit pierzându-se în zare.

„De

departe :se' zăreşte 6 fă-

şie
albăstrie care este
Marca
Moartă, precum şi un brâii argintiă, dispărând uneori în tuiiŞuri dese şi care este Iordanul.
Fundul
cel mai depărtat îl
formează Mimnţii ludei şi Moab
cari se desemnează pe orizont
amestecându-se cu cerul.

Suntem la v altitudine de 813
metri dela nivelul Mediteranei.
Priveliştea cea de azi este aceiaşi ca şi pe timpul lui Isus,
atât spre Valea Iordanului câ:
şi spre oraş. Doar
că în locul
moscheei
lui Omar,
se inalţătemplul lui Erod, mult mat înalt
şi rai

grandios,

Măsură de greutate din timpul
regelui David (Muzeul Si. Ana)

De aci Isus îşi făcu intrarea în
Ierusalim pe asină în Ziua Floriilor,
Pe muntele acesta Mântuitorul a fost trădat şi arestat şi tot
„de aici s'a înălțat la ceruri după ce a împuternicit

săi

să

pe apostolii

propovăduiască

în numele

sâu.

credinţa

IERUSALIM

" Ca atare, muntele

:

Măslinilor

când

e. vorba

a îost totdeauna considerat ca
un loc sacru pentru creştinătate,
Sfânta Elena a construit aco-.

cruţă

nimic.

lo o capelă în acelaş
construia şi biserica:
mânt.

timp când
Si.
Mor-

Succesiv, în decursul
veacurilor s'aii construit acolo multe
biserici cari însă aii îost ocupate şi dărâmate de năvălitorii păgâni.
Capela care se găseste acum
pe punctul de unde sa înălțat
Isus la cer e o ruină.

107

de

biserică,

nu

In jurul acestei biserici se înşiră

chiliile

Rusia,

maicelor

venite

E o mânăstire

din

de maici,

Trecând pe dinaintea chiliilor
ne oprim privind în interiorul
încăperilor.

Ă

Intr'o sală zeci de. maici, care

mai de care mai tinerică, făceait
muzică bisericească. Intr'o alta.
încăpere

o măicuţă

tot, să tot îi avut

tinerică

de

18 anişori, pic-

ta la o pânză pusă pe un şevalet.
Pretutindeni
domnea
pace şi

Această capelă, de formă octogenală, se ridică în miilocul
unei curţi circulare.
În mijlocul capelei, pe o stâncă, se văd urmele piciorului lui
Christos.
.

In capela

aceasta se sluieşte

rar şi aumai

în anumite zile. Fie

care rit creştin işi are altarul în
- curtea capelti sub cerul liber.,(n
zilele de sluibă,

preoţii

respectiv

corturi

vin

cu

ritului
pe

cari

le întind deasupra altarului lor.
Pe rnuntele
Măslinilor
mai
„sunt şi alte aşezăminte greceşti,
ruseştişi catolice.
Biserica rusească e de o rară
îrumuseţe, O rusoaică, după ce
ne întrebă dacă
sunteu:
orto-

"doxi, ne lasă să vizităm biserica.
Interiorul e împodobit cu aurul
şi argintul îngrămădit acolo de
pietatea ruşilor, cari, cum se ştie

„Cântăreaţă

desăvârşită
Şi

(Muzeul: Si.

serenitate.

totuşi, văzând

Ana)

E

toate fetele

|
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acestea tinere şi pline de viață,

datoresc prinţesei La Tour d'Auvergne, care cumpărând terenu-

scoase din viaţă şi închise în
mânăstirea aceasta ascunsă
în

rile

acestea

în

1869

a construit
Li

a 3

Fondaţiunea

" culmea

Muntelui

Impărătesei

Măslinilor, îţi

venea să te întrebi
dacă locul
lor mar fi iost mai de grabă în
casa

!or.

La săparea- terenului.: din apropriere pentru construirea casei arhimandritului - rusesc s'aii
găsit multe antichităţi între cari
nişte mozaicuri cu inscripții în
limba

că

armeană,

ceea

pe locul acesta

vremuri

scă.
După
aceste

o

mânăstire

părerea
mozaicuri

ce

se

denotă

ridica

pe

armenea-

archeologilor
ar

avea

o ve-

chime de 1400 ani.
Aşezămintele catolice sunt situate ceva mai la vale. Ele se

Doae

Auzusta-Victoria

pe spesele ei Mânăstirea Carmelitelor şi bisericile
Pater şi
Credo.
“Prima biserică ar îi pe locul
| unde -Isus a invăţat: pe_ apostolii.
săi Tată! nostru.
Rugăciunea
e

scrisă

şi afişată

pe

pereţi

în

30 de jimbi.
Biserica Credo se ailă pe locul unde apostolii lui Isus aii întocmit Crezul,
Cu ocazia săpăturilor făcute
S'aii găsit şi aci multe obiecte
vechi între cari 12 statui despre
cari se zice că ar fi ale apostolilor. Toate obiectele acestea sunt
păstrate cu sfinţenie. Printre obiectele găsite sunt şi nişte lămpi

-.
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de pământ cu cari se îngropau
morţii pe vremuri spre a-şi găsi drumul în întunericul
mor_ mântului spre o viaţă nouă.
.
Aşezămintele greceşti: sunt pe
Galileea, un alt vâri al Muntelui
Măslinilor,
la o depărtare de
Câteva minute şi se
compun

109

-

ziua în sanctuar,
iar noaptea,
ieşind, mânea afară la muntele

numit Măslinişi, Şi tot poporul
se ducea dis de: dimineaţă

la

dânsul să-l asculte”,

. Aşezămintele

acestea

mat

poartă denumirea de Viri Galjlaei, fiindcă, în baza nouei tra-

Poarta. Damascului

dintr'o capelă şi diferite
mente.
Cana-Galilienii,

basti-

când se duceau

la Ierusalim de sărbătorile Paşte-

lui, poposeaii în această localitate, De. aci denumirea acestul
munte. Şi Isus, de îel din Nazaretul Galileei, ori de câte ori se

ducea la Ierusalim, se urca în
Muntele

Măslinilor.

„Şi

învăţa

diţii, ar fi pe locul indicat şi acum prin două fragmente
de coloană, unde apostolii, după înălţarea Domnului, Ss'aii întâlnit cu
doui oa:neni îmbrăcați în alb cari
le-aii adresat cuvântul zicândule :
„Bărbaţi Galilei,
ce staţi ut-

tându-vă spre cer ? Acest Isus
care a fost luat dela voi spre

10.

i
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cer asiiel, vă veni după cum.
aţi văzut ducându-se spre cer“,

"Tot aci ar fi şi
Domnul s'a
„după

vierea mea, voi merge înainte de
voi în Galileea“.

locul, 'unde

arătat

Arabii daii
denumirea de

apostolilor

„Inviere” : „Dar. după

acestei localități.
Karem-es Savad,

adecă Via vânătorului.

în-

|

XXĂXI
-]n

grădina

.Pe coasta Muntelui măslinilor,
într'o vale, se ascunde mica grădină Getsemani,
martora suierinţelor lui Isus.
,

Actualmente

" ciscanilor,

proprietate a fran-

grădina

Getsemani e

Getsemani

abia. mal pot

produce ici-coio-

câte un frunct palid şi isolat.
Arborii aceştia venerabili sunt

îngrijiţi cu mare

solicitudine şi

totuşi abia dacă îşi mai târăsc

- zilele graţie proptelelor
şi zidăriilor speciale ce-i înconjoară.
nere-:
Părintele franciscan ne-a dat

înconjurată de un zid înalt formând

astiel

gulat.

un

cadrilater

|

Un preot bătrân,
dar foarte
gentil, păzeşte grădina. EI vine
şi ne deschide - portiţa primin-

du-ne cu mare

afabilitate.

Apoi, ne conduce frumos prin
grădină în care se văd mai multe
ronduri pline de îlori mai ales
de
pansele.
Printre
ronduri

Sunt

alee curate

acoperite cu

nisip. E o grădiniţă bine îngrijită ca ori care alta, dar e depardeparte
te de a-ţi da cât pe
impresia amintirilor de care e
plină,
Sunt însă interesante de văzut cei opt măslini bătrâni despre

cari

se zice

că

ar

data

de

pe vremea lui Christos.

- Măslinii aceștia
îşi

Chiurile:

crăpate

ai

de vreme

trunşi

voie să culegem flori şi să

ne

facem câte un buchet din toate
varietățile de flori din grădiniţă.

Apoi; ne-a condus

într'in salo-

naş unde
s'a întreţinut cu noi
îndelung despre: Țara românească. Părintele e italian de orl- .
gină
şi se
înteresează îoarte
mult de români despre cari ştie
multe şi în deosebi că-s îrați cu
italienii şi celelalte popoare latine. Regretă, însă, că vin atât

de puţini români să viziteze l0-.
curile sfinte.
Ne prezintă apoi un registru al

vizitatorilor rugându-nesă sem-

năm. Cercetând registrul, acoperit de mii de iscălituri, găsesc,
în fine, şi un nume românesc,
care însă, în momentul acesta,
îmi scapă,

IERUSALIM

La plecare, părintele ne oferă
ca amintire, iconiţe impodobita
cu îrunzişoare căzute de pe măs-

linii cei bătrâni.

ul

cilor săi: Staţi aci până mă voi
ruga.
.
Şi ia cu sine pe Petre şi pe:
Iacob -şi pe Ion, şi incepu a se

Lângă poarta grădinei se ve-. întrista şi a se turbura adânc.

de o stâncă, unde
dormind

Isus a găsit

pe apostolii

săj

Petru,

ion şi lacob.

Mormintele

„Ceva mai jos, un îragment de
coloană arată locul unde luda a
trădat

pe

Stăpânul

său

sărutân-

du-l.
Dar să reproducem după
vanghelie pasagiul referitor
suferințele
din Getsemani

lui . Isus.

E'la
ale

|

* „Şi Vin la un loc al cărui nume
este Ghetsemane şi zice uceni-

Şi le zise: întristat foarie
este
sufletul meu până la moarte; Tămâneţi” aci şi veghiaţi,

Regilor

Şi mergând puţin mai înainte,
căzu la pământ şi se rugă că dacă este cu putință să tr eacă dela
el ceasul.
Şi zicea: Aba,
Tată, tot în
este cu putință;
dă lav
parte
dela mine acest pahar, însă nu
ce voesc eu, dar ce îu voeşti. ŞI

vine şi-i află. dormind şi zice lui
Petru:
Simone, dormi? Nu a-

112
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vuşi tărie să veghezi un ceas?
Veghiaţi şi vă rugaţi ca să nu
intrați în ispită. Intr'adevăr, spiritul este nepregetător, dar trupul neputincios. ... .
- Şi iar ducându-se

se

rugă

zi-

când. acelaş cuvânt. Şi venina
iarăşi îi găsi dormind; căci ochit
lor erau cu totul îngreuiați şi nu
ştiau ce să-i răspundă,
Şi vine de a treia oară şi. le
zice: dormiţi de acum şi odihntți-vă; este destul; a sosit ceaSul, iată îiul omului este dat în

mâinile

păcătoşilor.

_Sculaţi-vă

să mergem; iată s'a apropiat cel
care mă dă prins.

Şi îndată, vorbind el încă, vine Iuda Iscariotul şi cu. dânsul

gloată multă

cu spade

şi lănci.

lar cel care avea să-l dea prins

pe dânsul, dase un' semn învoit
zicând: pe care îl voi fi sărutat
el este. Şi venind,

îndată

apro-

piindu-se de dânsul zice:
şi îl sărută.
lar ei puseră

mâna

apucară”,

Rabi,

pe el şi-l

|

Pe lângă acest Getsemani care aparţine catolicilor, mai există prin apropiere un Getsemani
armenesc şi altul grecesc.
Getserani

“pentru

strivirea

înseamnă

teasc

măslinilor.

XXXII
Grota

Cititori!
acuin

şi-au

mergem

de

dat

seamă

că

vale 'coborind

din ce în ce muntele Măslinilor,
Deci, ceva mai jos de grâdinu
Getsemani întrăm
în aşa zise
Grotă a Agoniei săpată în stâncă. Se zice că aci Isus a scos
sudori

de

sânge.

: Grota conţine
două
cavități
cari primesc o slabă lumină de:
la o: deschizătură
practicată într'o parie a bolţei.

In interior se aîlă mai multe

altare împodobite cu flori Şi can
dele cari
ard neîncetat.
Un
iranciscan ne
explică rostul a-

Avoniei

cestei grote pierzându-se în ipoteze şi ne atrage atenţia a-

supra unor îrescuri destul
de
bine conservate rămase din tim-

pul cruciaților.

i

Dar ceace m'a uimit în deosebi, e o cruce de lemn, ca de
doi metri lungime, vopsită . în
TOşu inchis, atârnată de unul
din pereţii Grotei.

Crucea

aceasta a

adus-o

în

spinare un pelerin ungur făcînd
drumul pe jos dela Budapesta
la Ierusalim în 5—6 ani de zile.
Imi pare rău că nam notaț numele evlaviosului maghiar. carc,
neindoios,: deţine recordul pele-

LERUSALIX
rinagiilor făcute vreodată apostoleşte la locurile Sfinte,
căci,

113

ar îi meritat
la nemurire.

ca

să-l

trec

şi

eu

XXĂIII.
Biserica

Maicei

Domnului

„Plecând dela Grota
Agoniei
şi înaintând pe un drum îngust

înconjurat de ziduri înalte ajun-.
gem, în câteva minute,la Biserica Maicei Domnului, unde a fost
înmormântată Siânta Fecioară,

si

Mormântul

acum
tant.

se

St. Fecioare

vede Cimitirul

protes-!
”

Câteva blocuri vechi de piatră, ce se văd și acum, ar îi aparținut locuinţei Sfintei Maria.
Murind
Maica
Domnului, a-"

Getsemani

înainte de a se ridica în ceruri,
Casa unde
Tă, împreună
după moartea
spre muntele

a locuit Si. Fecioacu Apostolul “Ion,
lui Isus, se aila
Sion, pe locul unde:

postolii * pe
corpul: spre

tacați

când. transportau
mormânt,

au fost a-:

de un grup” de evrei cari;

purtau încă în inimele lor vechia:

lor ură contra lui Isus. -
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Aceşti indivizi, în îruntea cărora se aila un preot, voiau să
răstoarne sicriul purtat pe mâini

Biserica Maicei

Domnuluife

subterană.
De afară nu se vede decât in-

de apostoli, şi să maltrateze cor-

trarea monumentală

pul Sfintei Fecioare.
Preotul nu apucase, însă, să se
atingă de sicriu când i se şi uscară mâinile, pe când toţi 'cellalţi agresori
îşi. pierdură ve-

mari ce se reazimă pe patru coloane de marmură. Totul însă e
vechiu şi dărăpănat.
O scară lungă de marmură cu

derea rămânând în beznă,
„Atunci, ei, dându-și seamă de
sacrilegiul ce voiau să săvârşeaScă, se pocăiră şi

se

botezară

convertindu-se. la religia creştină.
Corpul Si. Fecioare a îost îugropat înir'un mormânt
săpat
în stâncă, deasupra căruia, mai
târziu, Si. Elena,. mama lui Con-

Stantin cel Mare clădi o biserică.

vreo

50

de

trepte

cu

arcuri

ne. conduce în

biserică
care are
forma unei
cruci cu. aripa dreaptă ! mai pronunţată,
Pe la iumătatea scărei, se văd,
deoparte şi de alta, îaţă în îaţă,
două altare mari ce se înalţă în
scobiturile zidurilor.
Altarul din stânga . reprezintă
mormântul
Sf, Josii,. părintele
Domnului,
iar cel din dreapta
mormintele lu Ioachim și al Anei, părinții Sî. Fecioare.

măreaţă.
Biserica aceasta fu dărâmată
Interiorul bisericei e în întuîn mai multe rânduri şi reconneric şi abia încetul cu încetul
struită, în cele din urmă, în 1161 : ochii se deprind a distinge lu-

crurile graţie îăşiei de lumină ce

de cruciați.

Veni şi un timp când biserica
aceasta îu lăsată cu totul în pă_răsire,
Când însă lucrurile în Palestina se mai liniştiră, grecii şi armenii puseră stăpânire pe această biserică, lăsând cu totul pe
dinafară pe catolici.

Astiel, încât,.

toate

altarele,

toate mormintele şi ornamentele
ailate în. această biserică, sunt
împărţite în mod egal între armeni şi greci, -..:

se strecoară de sus dela intrare,
Sub bolțile întunecoase
din
dreapta se vede o capelă isolată
care conţine Mormântul Maicei
Domnului,
|
Mormântul
acesta, transformat în altar, e împodobit cu îlori,
sfeşnice şi candele ce ard tainic
zi şi noapte.

Nu

e creștin

care

să nu aibă

în îundul inimei sale chipul dul-

ce al Maicei Domnului, aşa cum

IERUSALIM:

Pa văzut zugrăvit: în „icoane cu

umple

Pruncul îîn braţe.

îmbrățișând

crucea

re Fiul ei era ristignit.
“De aceea, mormântul
ascuns

în stânca

ca-.

acesta

bisericei subte-

Tâne,
înconiurât
de
tăcerea
boljilor întunecoase şi de adorajiuriea sinceră a pelerinilor, îţi

îlorile
Get-

tul udat de lacrimele Fiului ci.

“În imediata apropiere a mor:

văzut „de „Pe

pe

morniântu-:

semani, îlori crescute pe pămâni-

dente. Toţi cei ce sutără, în mii-

imare

du-

"
sărutat piatra

lui şi am presărat pe ea

ei curg lacrimele cele mai abon-

lScul disperărei lor, găsesc un
refugiu la picioarele celei care a
suferit: mai. mult decât toţi și care a vărsat lacrimele cele mai u-

de o nespusă

ce le culesesem din grădina

mai multe rugi. In îaţa icoanelor

Ierusalimul

: suiletul

ioşie,
Am

“ Ea, cea mai sfântă: dintre femei, primeşte dela o
marsine
„la cealaltă a lumei creştine cele

115

muntele

Măslinilor

mântului e o

cavitate

obscură

care, pe vremuri, era un mihrav,

adică un locaş de rugăciune pen-

tru musulmani,

|

În timpii 'din urmă, însă Tiusuimanii au renunțat la această
promiscuitate

jignitoare

pentru

ambele religii.
Totuşi, Si. Fecioară se bucură
de mare venerație pe lângă muSulmani. Pentru ei pelerinagiul

:
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la:Meca nu e considerat ca complet dacă nu se încheie cu o
rugăciune pe mormântul Maicei
" „Profetului Isa“. De aceea, chiar
şi acum, toţi pelerinii
musulmani din Meca, cari au prilejul
de a se abate pe la Ierusalim,
vin-şi îngenunchiază în faţa acestui sfânt mormânt.
|
Pe faţa externă a capelei se
ailă un altar construit în anul
1300 de Hetum, regele Armeniei.
Pe lângă aceasta, in biserică

se mai află un altar al grecilor,
unul al abisinilor şi un puț. despre ale cărui ape se zice că aravea calităţi miraculoase : pentruvindecarea diferitelor boli,
Dela tiserica Maicei DomnuIi intrăm în oraş prin poarta
Sî. Ştefan. Aci a fost târât de
mulţime

şi ucis

cu pietre primul

martir al creştinătăţei, Sf. Ştefan. Prin apropiere se aîlă şi o
bisericuță.

XXXIV
O nouă

plimbare

Am vorbit întrun capitol precedent despre principalele mo-

numente antice ce se află în va-

în valea

Jeşind,
gharibe,

lui

Iosafat

deci, prin Poarta
ajungem,

în

câeva

Mumi-

nute, la Făntina Siiniei Fecioare
lea lui Iosafat, de acele mormin- - numită astfel, în virtutea
unei trate goale cari staii de veacuri îndiţii care spune cum că Sf. Fefipte în coasta stâncilor şi nu vor
cioară ar . îi spălat aci
îaşele
să se sfarăme, rămânând martoPruncului Isus, Această făntână
re eterne ale trecutului vijelios.
căruia - arabii
îi zic
Ain-SitiNu e, cred, de prisos, a mai da
Maryam, (isvorul. Sîintei Maria)

câteva

lămuriri

asupra

acestei

faimoase văi strânsă între zidurile de, Răsărit ale
oraşului și
inuntele' -Măslinilor.
De astădată ieşim din: oraş prin

Poarta. Mtigharibe -..sau . Poarta
gunoaielor, situată la” pualele
înălţimelor Oielului, spre
plora partea de Sud a văei
nume. dela . mormintele Si.
şi Zaharia, în jos, până la

putul. văei.Hinnom,.

a exşi aIacob
înce-

are

o construcţie

îoarte

curioa-

să. În fundul făntânei se descin-

de pe o scară de .piatră. Apa
curge intermitent, oprindu:se de

mai multe ori pe zi. Făntâna aceasta e de mare folos pentru.0raș, mai ales când e secetă, şi se
poate bea, deşi are un gust cam

sărat,

MR

Ceva mai sus. se întinde un cimitir evreesc. In cimitirul acesta
se ajlă: pomul de care. s'a, „Spânș

IERUSALIM
urat
Suit

luda Iscariotul, desnădăide trădarea sa,

': in“apropiere de Făntâna Sfin| tei Fecioare e o îngrămădire de

“căsuțe sărăcăcioase

locuite

de

arabi. E vechiul sat Siloam. .
“+ De aci se vede Muntele Scandaluli, „astiel numit

vorbeşte şi în Evanghelie. După

din cauză că

calitate

a clădit în această 102

temple

păgâne

Măslinilor
e.

pentru

femeile sale aduse
din Egipt,
“scandalizând poporul. Urmele acestor temple se văd şi acum,
Fântâna Stiintei Fecioare co-

ce Isus a tămăduit pe orbui din
naştere i-a zis: „Du-te, spală-te
în isvorul Siloam“.
Pe vremuri, isvorul acesta se

aila chiar în interiorul bisericei

- care-era împărțită :1n 10curi..re-

“Diuunică printr'un canal subteran

Zervate
pentru
bărbaţi şi ! femei. In secolul XII bolțile şi: co-

"cu făntâna Siloam. Canalul ace- sta, de obiceiii, e uscat. Une ori
însă se “umple pe neaşteptărc,
“aşa în câte primejdios de a se

hazarda în acest canal. Săpătu=
“rile: recente făcute în. jurul Făn“tânei Siloam aii adus la iveală
rămăşiţele: unor instalaţii: de băi
şi ale unei biserici. Ceva mai sus
S'ai găsit urmele unui drum pavat. Despre făntâna aceasta se

Muntele

Solomon

aa

lonadele bisericei erau

picioare,
-

In imediata

apropiere

încă în
a Fân-

|
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tânei Siloam mai e şi marea pis-

sesiunile triburilor lui Iuda şi
eniamin,
O tradiție. spune Că, israeliţiv,

cină cuacelaş; nume,; Alături se
vede un dud crescut pe o îngrămădire de blocuri de piatră. Acesta ar fi locul unde proietul

Isaia a

îost tăiat

cu ferăstraul

din ordinul regelui Manase. Pro-

fetul ar îi îngropat chiar acolo,
Valea aceasta mai e plină de
alte morminte, de cavouri sepulcrale şi de grote cari amintesc
diferitele
întâmplări războinice

relatate

în

Vechiul

"Testament.

Ar îi prea lung ca să le menţionez

pe

toate,

„Imainte însă de a ieşi din valea
lui Iosafat spre a intra în valea
“ Hinnom, voi vorbi despre Puţu
lui lob care se află la joncțiunea dintre cele două văi, ală-

turi de o geamie turcească,

Puţul acesta se crede că ar îi
Fântâna
Rogel
menţionată în
cartea lui Iosua şi care forma
punctul

de

demarcaţie

între

po-

înainte de a pleca în sclavie la
Babilon, în puţul acesta aii păstrat, din porunca proietului Irimia,
îocul sacru
al templului.
După
intoarcerea din
sclavie,
Neemie a trimis emisari la tântâna Rogel să aducă focul. Dar
emisarii, cari erau fiii preoțilur
însărcinaţi cu păstrarea îocului,
nu găsiră de cât o apă stătătoare
îngroşată. Neemie luă
din apa
aceasta şi
stropi
rugul
şi:

sacrificiile

ce

erau

deasupra.

Și când soarele ieși de sub nouri
şi-şi trimise razele asupra apei,
se produse deodaiă v
îlacăre,

dovedindu-se astfel că .focul sacru al templului jusese păstrat.
- Puţul lui lob are o adâncime
de vreo 30 de metri. Apa, cam
sărată,
e foarte
abundentă şi uneori se revarsă udând câmpul
şi grădinile din împrejurimi.

XXĂV
La

Betleem

Orăşelul. acesta celebru, construit pe două coline şi având o
populaţie de vreo 10000 locuitori
mai toţi creştini, se ailă în partea de miază zi a Ierusalimului,

Ja o depărtare de opt kilometri.
Era o dimineaţă

irumoasă,

cu

cerul albastru și văzduhul stră-.

lucitor de lumină când ne îndreptarăm spre locul unde s'a născut
]sus,
Jeşim prin Poarta Iaiiei şi apu“căm

lângă

pe drumul

uspiciul

gărei

trecând

oitalmic

pe

englez,

în fața căruia sunt ingrămădiţi
0 sumedenie de bolnavi, — și pe

IERUSALIM

lângă
vastul basin
Sultan.
|
„Şoseaua e excelentă
noastră înaintează ca
Din
când în
când

Birhket-es|

tejiore.
vreeşti

şi trăsura
pe asialt,
întâlnim

căruţe ce duc. provizii la Betleem,
călugări : şi mai
ales

119

Numeroase . familii
sunt găzduite,

e-

aci gratis.

„Alături.se întinde o colonie
germană, foarte prosperă, compusă din vre o sută de case.

La stânga noastră se întind-văi

şi dealuri pierzându-se în zare.
E un peisagiu de o rară frumuseţe.

”

PI

Mormântul

pelerini
spinare

jos.

ruşi
mergând

cu

dăsagcle
sai

venind.

în

După

Sfintei Fecioare

un drum

de vre-o o ju-

pe

mătate de oră, ghidul nostru ne

|

atrage luarea aminte

în privința

La dreapta şoselei se văd ulti- . unui puț vechiu de piatră situat

" mele case ale Ierusalimului clădite în afară din zidurile oraşului. Un şir de case albastre, cu
etai, indică colonia evreească înîiințată de bogătașul evreu Mon-

pe

marginea

drumului.

Eram lângă Puţul Magilor.
„Cei trei magi când ai intrat
în lerusalim, steaua
zea a dispărut.

ce-i călău-

120
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- Continuânduşi'
spre Betleem,

însă

drumul

Iacob, la întoarcerea sa din Me-

când

aii ajuns

sopolamia, își aşeză
corturile.
Tot aci muri
Rachela, nevasta

lângă acest puț, poposind câteva
minute,
steaua a reapărut! pe
cer, conducându-i în grota unde

se
-

născuse
Trăsura

când,

|

Pruncul. :
noastră

merge

ur-

prin mijlocul grădinilor de

măslini, coasta unui deal în culmea căruia se află un han. Pe aci
se ailă şi mănăstirea grecească

Si. Elie.

|

In faţa hanului e o stâncă ia
marginea:
drumului.
Tradiţia
spune că proiectul Elie iugind de
mânia lui Ezabel, prăpădit cum
era de oboseală, sa culcat pe

această

stâncă unde

l'a furat

somnul. El a fost deşteptat de
un înger care îi adusese pâine şi
apă. Elie a mâncat şi a băut şi
după ce și-a redobândii îorţele,
şi-a continuat drumul.
Priveliştea în punctul acesta
e de o neîntrecută îrumuseţe.
Intr'o parte se vede Ierusalimul

şi Muntele Măsliniior, iar în cealaltă Betleemul. Tot din această poziţie înaltă se zăresc Marea Moartă,
Iordanul, precum
şi ţara Iudei plină de munţi şi
de văi,
Ceva imai departe e locul unde

lui Iâcob,

născând

pe

Beniamin.

Se ştie din Biblie că lacob a
ridicat un mausoleu pe mnormântul soţiei sale. Mormântul acela, reconstruit de bogătaşul evreu - Montefiore, prin 1869, se
vede şi acum la marginea Şoselei. De o arhitectura arabă severă, mausoleul, acesta, care îşi
ridică sfios cupola la marginea
drumului deşert, e de o nespusă
tristeţe şi-ţi produce o ciudată
impresii de melacolie. Parcă îţi
pătrunde. în suflet o părticică din
greutatea
secolelor
ce apasă
mormântul,
Mormântul Rachelei e îoarte
venerat atât de evrei cât şi de
creştini şi musulmani.
Prin împrejurimi solul e foarte fertil şi nu găsești de cât terenuri cultivate şi grădini imense de măslini şi smochini.

De

la

mormântul

' Rachelei

drumul se bifurcă: cel din dreap.

ta duce la Hebron, vechiul oraş

„unde se află mormântul lui Abbraham,

iar cel

la Betleem,

din stânga

duce

IERUSALIM
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XXXVI

Aspectul” oraşului Betleem. — Puțin Istoric. — Puţil ui
David. — Biserica. Naşterei. Domnului. —
Imprejurimile or: aşului.

După câteva minute de drum,
“încep primele case ale oraşului.
“Strada, strânsă între două şi„xuri
de locuinţe, e atât de strâm-

“tă încât trăsura noastră cu greu
poate

să o străbată.

Due

Dela

un

fetele

în

partea

locului, -Sideîul brut se lucrează
“aci cu multă îndemânare şi se
întrebuințează. pentru confecționarea mătăniilor, crucilor, Cru-

ciulițelor şi altor obiecte pioase,

Betleem
ÎN

i...

LI

loc părăsim trăsura preierind să
urmăm drumul pe jos. Strada e
plină de mici ateliere
în cari

Sunt ocupate

este- foarte: aborident

şi

îemeile

din localitate. In aceste ateliere se lucrează sideful'care, adus
'de “pe ţărmul
Mărei
'Moarte,

.

“Toate
lucrurile. de soiul. ..a
cesta cari se desiac în cantităţi

considerabile la pelerini în magazinele din Ierusalim, sunt fa-

bricate în Betleem. Vizităm mai

multe din aceste ateliere unde
suntem primiţi cu mari onoruri,

122
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Pretutindeni domneşte o activitate care face plăcere şi arată o:

stare

de prosperitate a acestei

Puțin mai sus, deodată drumul se lărgește deschizându-se

într'o

piață

vastă,

înconjurată

industrii. Lucrătoarele se: întrec | de un bloc enorm de coristrucîn a ne arăta producţiunilor lor
ţii de zid cu aspectul unei iortămanuale cari, într'adevăr, sunt
reţe, Aci este celebra Basilică
admirabile.
Sideiul,
lucrat
în
construiti
în
veacul . ride
Doabe de -toate mârimile,. unele “Constantin-cel-Mare şi.
Si.
rotunde altele tăiate ca diaman- Elena, deasupra grotei, nude s'a
tul şi. briliantul, străluceşte | în
născut . Christos, . precum şi mâmâinile
Jor ca nişte pietre scum.năstirile “şi bisericile aparţinând
Pe...
diferitelor rituri.
La o cotitură a drumului, se
Piaţa aceasta e plină de lume.
vede Puţul lui David.
|
Imbulzeala însă este enormă în
In timpul unuia din războaele
noaptea de Crăciun.
sale cu îilistenii, David se afla
E nostim portul femeilor despre
în peştera Adullam. Filistenii scari am vorbit întrun capitol
rau .în Betleem. La un moment . precedent. Creştinii de aci trădat,: David şi-a exprimat doriniesc acum în cea mai deplină arţa de a bea apă din fântâna deia
monie. Incruscrirea intre tinerii
Betleem,
de
diferite
rituri creştine
e
"— Cine îmi va da de Dăut apă
£
ceva
obicinuit.
Femeia
pridin iântâna din Betleem? zise
meşte totdeauna. religia bărbatuel.
lui. Femeile din Betleem
sunt
Atunci, trei viteji străbătură
celebre prin îrumusețea lor. Au
rândurile duşmanilor,
ajunseră
tenul alb şi ochii visători şi e
la Betleem, scoaseră apă din
multă graţie în mişcările lor.
fântână şi o duseră
lui Da%
vid. Dar regele nu voi să o bea
şi o turnă lui Iehova
zicând:
Betleemul sau, în
limba
eDeparte de mine, lehova, să fac braită Beit Leem, țara pâinei, «
aceasta;
au
bea-voi
sângele
unul din oraşele cele mai vechi
„bărbaţilor ce s'au dus cu viața
din lume.
în mână? Şi el nu voi să bea.
Orăşelul acesta, căruia în VeAceasta este legenda biblicăa
chia Scriptură i se zice şi ţara
puțului lui David. In apropierea
ludei, a văzut
nașterea multor
acestui puț
s'a descoperit. o
celebritâţi biblice.
„-necropolă cu inscripţii greceşti
Aci Sau
născut mulți din
şi urme de mozaicuri.
membri familiei
regelui David,
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născut

el însuşi în Betleem
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cu

pură să clădească şi alte aşeză-

1087 ani înainte de Christos şi
încoronat ca rege, incă fiind copil, de către profetul Samuel.
Toi în Betleem s'ar îi născu:

minte pioase în . jurul basilicei,
- Asta nu înseamnă, însă, că o-

şi Iosif, părintele Domnului, precum şi Ana, mama Sfintei
Fe.

lui,

raşul n'a avut în mai multe rânduri trista soartă a Ierusalimudin

cauza

invaziilor

şi răz-

boaielor.

cioare.

Asliel,

Betleemul

îu

distrus

aa

Mormântul Rachelei

Dar adevărata glorie a Betleemului.şi care a iăcut din acest

orăşelun loc sfânt de pelerinagiu

pentru

creştinătate,

naşterea între zidurile
Mântuitorului lumei.
- După

construirea

veacul

al

III-lea,

este

sale

basilicei
oraşui

a

a
în
în-

ceput să prospereze mai ales că,
încetul

cu

încetul

creştinii

înce-

de arabi la sosirea

Cruciaţilor.

Apoi a suierit noui
calamităţi
din cauza diieritelor horde barbare in 1244 şi 1489 şi din cau-

za deselor. năvăliri ale beduinilor. Nu lipsiră nici certurile sângeroase

între

creştini.

. Oraşul

se linişti în 1$31 când, în urma
unei răscoale, creştinii alungară
cu totul pe musulmani din oraş,

a
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” Din fericire, în toată
măşala - aceasta, Biserica
Tei nu: suferi aproape

căciune.

Numai,

în

învălNaşte-

nici o stri-

veacul

al

17-lea turcii ridicară tot plum:
bul - de--pe acoperişul
.bisericei
spre a-şi turna gloanţe.
-

XXXVI
Biserica

NXaşterei Domnului

Biserica Naşterei Domnului

una din bisericile cele mai măreţe din lume.
Intrarea însâ.nu cadrează cu
îrumuseţea interiorului,

E o portiţă de fier prin

care

trecem încovoiați şi intrăm
în“tr'un vestibul în care, în primul
moment,

nu

putem

distinge

ni-

Mic, din cauza semiobscurităţai
ce domneşte acolo. Intemeitorii

bisericei

sau

mai bine

zis urma-

şii lor au lăsat o portiță aşa de

mică de sigur din

precauţiune

contra
năvălitorilor şi altor îăcători de rele.
Într'adevăr,
portia
aceasta
aşa de mică e ca şi când n'ar
exista, căci s'ar putea, la nevoe,

astupa

"

Cu

câteva

cărămizi.

“In faţa noastră se ridică acum

“un perete de lemn sculptat cu o
“inscripție în limba armeană care
"poartă data 1227,
Trecem

printr'o

“mai mare
şi eșim
“sală cu colonade,
"Sunt în total 58
-monolite

atât

cu

la: baza

a

doua

ușe

într'o vastă
de

coloane

îrumoase

Sculpturi

cât şi

la capete,

e

Pe arcadele cari unesc coloanele
se văd încă mozaicuri pe alocuri deteriorate din cauza timpului şi umezelei.
Sala aceasta cu pădurea
de

coloane, cu altarele ascunse

prin

unghiuri, inundată de o lumină
plăcută ce se revarsă diri şeasc
ferestre mari, e de un efect Surprinzător.
E tot
ce poate
exista “mat frumos în arta -arhitectonică,

atât
şi ca execuţie.

ca

concepţie

cât

Totul se înlânțueşte şi se coordonează
în modul cel mai

periect,

Se crede că biserica aceasta
a îost construită sub direcţia u-

nui

mare arhitect

anume

adus

domneşte

actu-

din Roma din ordinul lui Constantin-cel- Mare,
Am spus în altă parte că biSerica aceasta a scăpat neatinsă de toate invaziile, Simeiria,

uniformitatea

ce

almenie în clădire,
denotă
că
nici modificări n'a prea suferit
locaşul acesta siânt şi a rămas
* aşa cum a îost clădit în veacu
l
al III-lea.

IERUSALIM
- Traversând

sala

aceasta

im-

este

punătoare, ajungem la o a doua
despărţitură în care sunt practicate trei uși. Pe una din uşile
acesiea

se vede

un

îrumos

1%

indicat

printr'o

îel de cuib,

cavitate, . un

în îormă de.

semi-

cerc, acoperită cu marmură albă
poleită. Pe sol se vede o stea de

mo-

argint

cu - inscripţia

latinească

conservat,

„Iic de

Virgine

reprezentând-pe Toma Necredin-

Christos

natus

ciosul pipăind
de ale lui Isus.

dintre cari 6 aparţin grecilor, 6

zaic,

destul

de bine
rănile

sângerân-

prejur

Intrând prin uşa din
stânga
ieşim, în îine, in biserica propriu

16

est“.
candele

Jesus

Dejurimde

argint

armenilor şi 4 catolicilor. Din
plafond, deasemenea, sunt atâr-

zisă, formată din trei altare
mari.
„_
Altarul din mijloc care e cel
mai mare aparţine grecilor ca
şi cel din dreapta. Iar altarul din

stânga

ard

Maria

nate

numeroase

candele

aparţi-

nând celor trei rituri creştine.

aparţine armenilor. Pre-

tutindeni domneşte un lux mare
de candele, icoane antice, sfeşnice de argint şi alte podoabe
bisericeşti.
=

Dar, mai interesant în această
biserică este, fireşte, Grota în

-

care şa născut Isus.
“Grota e situată
principal şi se intră
partea armenească.
scară de piatră 'de

sub
altarul
în ea... prin
Coborând o
vre-o cinci-

sprezece

ajungem

trepte,

în

grotă care are o formă lungăreaţă şi ocupă o supraiață
de

vre:0 40 metri pătraţi.

„Masi

ducându-se -spre "Betleem -*
IX

"e, ?

Ea:

e
În.momentul acesta grota
populată de o mulţime de pels-

altar. unde niau dreptul.să oficie-

dealungul :pereţilor,

ze decât armenii şi grecii, aducându-şi -în.. timpul - sluibei icganele lor: portative.:
a

rin, mai ales ruşi, cari se închină cu': smerenie
îngenunchiaţi
Locul

unde

s'a

născut

- Isus

Deasupra

cuibului se
s - ridică un

„In. aţă se vede. un “alt: “altar
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scobit în stânca grotei. Aci sunt

spune că aci ar îi îngropată stră-

ieslele unde, după naştere, Prun-

cul îu culcat de mama
şurat

în scutice.

sa, înţă-

Alături

rul Magilor, care

buna noastră Eva, iar o altă tra-:
diție- că... în puțul acesta ar fi
căzut steaua care a călăuzit pe
Magi la Betleem. -

e Altu-

indică

locul

unde cei trei magi se inchinară

Grota

Naşterei

„lui Isus căzând în genunchi înaintea lui şi oferindu-i daruri, aur
tămâie

şi smirnă,

Orânduirea din interiorul Grotei se datoreşte cruciaților. Şi de
acea, in grotă catolicii sunt mai
tari. ca. grecii şi armenii. Altarul
magilor aparţine exclusiv catolicilor. Şi altarul acesta ca şi
ieslele e acoperit
cu plăci îine
de marmoră. Pereţii Grotei, suat!
tapetaţi

cu

stoie

fabricate la Paris,
“Intun

scumpe

După

anume

colţ al Grotei se vede

o groapă adâncă înconjurată cu
o bordură de piatră. O
tradiţie

cum

am

spus,: Biserica

Domnului

Naşterei Domnului e înconjurată de mânăstirile

grecilor,

ar-

menilor şi catolicilor. Mânăstiri-

le acestea comunică

prin trei

Biserica

intrări

cu biserica

separate.

mai'

|

comunică

-cu

mânăstirea catolică Sf. Ecaterina, printr'un coridor lung, şi
întortochiat. In coridorul acesta
Sunt numeroase altare
te diferiților sfinţi şi

amintiri biblice.

închinacâtorva

-

Astfel, întâlnim. Capelu Inocen(ilor unde, după o tradiţie, au .
îost inasacraţi din ordinul lui
Erod,

numeroşi

copii ascunşi 'a-

IERUSALIM:

197: :

colo de mamele lor. In momen-

re face de gardă cu baionetă la:

tul trecerei noastre, doi pelerini
evrei se rugau îngenunchiaţi pe

puşcă pe hotârul dintre
partea:
armenească şi cea grecească din
biserică,
|
di

„treptele acestui altar.

Sg ian

RE
Sp
SUNEy

Pecs

mia a

Orteliriatul

german

Apoi mai e, totîn coridor,Capela Si. . Iosif,, unde părintele
Domnului a primit porunca dela
înger să ia Pruncul şi să fugă în
Egipt.

din Betleem

_—

Sg

Când serviciul militar nu: se
iîntinsese în Turcia
şi asupra
"creştinilor, paza se făcea, iireş-

te, de un soldat imusulman.,

A-

cum insă se deleagă un soldat
Ceva mai departese vede 1a- “creştin, adică grec sau armean.
răşi mormântul şi locuința
Si.
Rostul acestei sentinele e să
Jerom, care a trăit în anul 420 și
oprească vre-o eventuală încăeSa ocupat în această subterană.
rare între clericii greci, armeni
cu traducerea Bibliei.
şi catolici.
.
|
In îine, o încăpere mai spaţiPe vremuri, conflictele de so" oasă e arătată drept locul unde. iul acesta erau îoarte îrecuente
a poposit câtva timp Siânta Fain Biserică şi se iscau ori de câmilie.
te ori una dintre părţi încălca

După plimbarea aceasta sub-

terană ieşim

unde s'a'şi
seară

iarăşi în Biserică,

început slujba

în partea

armeană.

drepturile celorlalte, în ce pri-i

vește aşezarea unui covor, afâr-!

de

narea

|

unei

“De astă-dată îmi atrage atenţia prezenţa unui soldat turc ca-

unei

candele,:

scări,: aprinderea

măturarea:
unei - lu-

mânări, dislocarea unei icoane,
sau alte incidente de soiul! aces-

498.
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ta: Unele din aceste
conilicte
au fost chiar
sâigeroase.
In
1873 grecii au devastat
Gruta,
ridicând sfeşnicile de argint dă-

ruite de Ludovic XIII şi întreaga tapiţerie de pe pereţii Grotei,
lucruri cari mau putut. îi descoperite nici până azi. Toate
acestea au obligat autoritățile să
ia

măsuri

preventive.

De

acolo.

localităţi

demne.

de vizitat cum e Grota Laptelui.
Sau a Femeilor, unde S'ar îi as-.
cuns

din

faţa

prigonitorilor.

ei.

Si. Fecioară. Grota e transformată în Capelă. O picătură de
lapte căzută din sânul. Maicei
Domnului pe sol, a. dat calcarului o virtute specială şi anume
de
a servi
drept medicament
pentru

abondenţa

laptelui

la îe-

mei şi la animale, De aceea, pelerinilor cari vizitează grota li se
oferă

nişte

pateuri

preparate

cu

o doză de calcar pulverizat.
Tot prin imprejurimi e şi Ca<a Sf. Iosif unde Părintele Dom-

e

şi sentinela cu baioneta la puşcă
în mijlocul Sfintei
Biserici
a
Naşterei Domnului.
Toate riturile se întrec să aibă în Betleem cât de imulte aşezăminte religioase, culturale
şi
de caritate, Aşezământul cel mai

sumedenie de

Câmpul

imposant

este

Orielinatul ger-

man..E inutil să spunem că nici
calculele politice nu sunt străine

în înființarea diieritelor
mintțe

europeneşti..

aşeză-

»

In jurul Betleemului

sunt

o

Pistorilor

nului trăia ca ilăcău. Când, în-'
să, s'a intors acasă cu Si. Fecioară, na mai îosi primit
de

proprietar şi atunci a îost ..ne-,
voit să-şi caute
grotă.

un

adăpost

în

|

TERUSALINM
In cursul acestei plimbări
împrejurimile imediate ale Betleemului, trecem şi prin Câmpul
păstorilor Situat in mijlocul unui
admirabil
peisagiu.
Aci
erau
Strânşi ciobanii când au îiost a-

nunţați de înger

lă cu urme
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Mai sunt şi alte localităţi de o
importanţă

oraşului.
de văzut
situate la
metri: de
voare de

despre Naşte-

rea lui isus. Acum, în grota din
“câmpul acesta se aîlă şi o cape-

secundară

în

jurul

Sunt interesante. însă
Vascurile lui Solomon,
o distanță de 15 kiloBetleem, mari rezerapă pentru
alimenta-

rea vechiului
limului.

apeduct

al lerusa-

de mozaicuri.

XXXVIII
Spre

Ierichon,

Iordan

Să mergi la Ierusalim şi să nu
vizitezi Iordanul şi Nara Moartă ar îi inadmisibil, nu numai
pentru că ambele ape au strânse
legături cu Biblia, dar încă din
cauză că drumul, de şi lung şi

anevoios,

prezintă

un mare

dis de
spre a

dimineaţă
putea lua

res.
Plecăm
Ierusalim

inte-

diu
de-:

junul la Ierichon.
|
“ Drumul trece pe coasta Munte-

lui

Măslinilor

grădinei
Cu Ocazia

putem

prin

apropiereu

Getsemani. Astiel încât
acestei

escursii

ne

din nou bucura de incom-

parabilele privelişti cc se destă-

şoară la poalele celebrului munte.
Ajungem pe un punct al muntelui care poartă denumirea de
Betfaghe. Se ştie din Evanghelie
că Isus, în ziua. intrărej sale
_“trimiale in Terusalim „ajungând
| la Betiaghe, a trimis pe doui
din

și Marea

Moaurtz

ucenicii săi în satul din apropiere să aducă asina şi mânzul. Sa-

tul acela e Bitania prin care tre-

cem după
câteva
minute de
drum cu
trăsura. Bitania, care
se ailă deci pe şoseaua Ierusalim-lerichon, e o îngrămădire de
vre-o câteva zeci de colibe să-

răcăcioase

locuite

arabi.
Dar

numai

de

|
Bitania

e

cunoscută

numai prin faptul că de acolo

nu

îost adus asina pe care Isus a
intrat în Ierusalim, ci şi prin alte
întâmplări din viaţa lui Isus, care
“se ducea foarte
calitate.

des. în: aceea

Astfel. aci. in Betania.

lo-

Isus îu

uns cu mir de o femeie. „ŞI ind

[sus în Betania, în Casa lui S |
mon Leprosul, veni la dânsul oo
femeie având ur alabastru cu mir

foarte : “preţios

și turnă

pe

lui când şedea la masă“,

capul

130
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Tot în Betania, Isus a săvârşit
minunea învierei lui Lazăr, fratele Martei şi Mariei. Lazăr era
îngropat de patru zile într'o peştere astupată cu o piatră când
ISus îi strigă cu glas tare: La„zăre, vino afară! Şi mortul eşi
având mâinele şi picioarele le-

gate cu fâşii de pânză.

ruine despre cari nu spune că ar
îi ale casei
şi Marta.
După ce

tranversăm

ajungem

dreptul' unei

în

unde locuiau Maria
Bitania,
capele

greceşti, clădită de episcopul
grec Spiridon acum câteva decenii. In această capelă se aîlă

o stâncă cu suprafaţa plană care

Bitania

Mormântul
acum

lui Lazăr

în apropierea

există şi

unei

geamii.

E o peşteră întunecoasă şi lipsită
de aer în care se poate intra coborând o scară cu vreo 20 de
trepte. In îund vine mai întâi un

îel de anticameră apoi o a doua
“încăpere care ar îi însuşi mormântul.
Ghidul
prin

-care

nostru

apropiere

ne

ruinele

mai arată
unui

turn

ar îi rămăşitele casei lui Si-

mon .Leprosul,

precum

-

şi alte

!
e

indică

locul

unde

Marta

tă

întâm-

pină pe Isus după moartea îrate-

lui său Lazăr şi-i zise: „Doamne,

dacă ai îi îost aici, n'ar di murit
îratele meu“.
Mai departe, ajungem în drep-

tul unei fântâni unde se crede că
ar fi poposit Apostolii şi care, din
această pricină, poartă denumi-

rea de „Fântâna Apostolilor“.
Drumul e extrem de accidentat. Şoseaua, în general rău în-

IERUSALIM

“treținută, e mărginită pe alocuri

cu

vehicul cu tot în abis. Uneori ne
;pierdeam prin adâncimile văilor,
alte ori urcăm dealurile din cul“mea cărora observăm
drumul
şerpuitor ce merge pe coastele altor înălțimi şi în fundul al-

Hanul

- munţii şi abisurile
- JOară,

ce

ne

irica beduinilor.

Un băieţaş de vreo paispreze“ce ani ne duce să vizităm un fel

Bunului

„tor văi ce nu se mai isprăvesc și
„Par a se întinde la infinit. Dru: mul e pustiu. Din când în când
- întâlnim câte un beduin care. ră: tăceşte prin aceste locuri deşer„te, cu carabina în spinare, arun- când priviri piezişe
călătorilor.
- La intervale mari, drumul se a-nimează o clipă prin trecerea u- Hei diligențe plină de
pelerini
* TUşi, cari vin dinspre Iordan. Apoi, iarăşi, ne învălue tăcerea ce
- parcă se înalţă
majestos
din
încon-
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După vre-o două ore de drum,
ne oprim în îaţa hanului Bunului
Samaritan unde ni se serveşte
cafea, Hanul e plin de mutre suspecte. Atât hangiul cât şi slugile poartă iatagane la brâu de

- de prăpăstii. Un pas greşit al ca-

iilor ar face să ne prăvălim

”

Samaritan

„de

magazie

unde

are

de vânza-

re .diierite 'arme. vechi, .ruginite
-“şi alte obiecte de strânsură. Băețaşul poartă şi -el la brâu un iata-

- gan- îoarte

ascuţit

şi cu

vâriul

" îndoit;

.:

Ajungem pe vo înălţime de unde se vede în zare Marea Moartă sub aspectul unei. îăşii albăstrii,
De pe această . înălțime,
pe
. partea stângă a drumului, . pierdută într“o vale îngustă şi stân-

| coasă,

se

vede

gească .„Siî.

mânăstirea

Gheorghe“,

gre-

Con-

82
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“templând de departe mânăstirea

“aceasta te întrebi cum:a: fost cu

putință construirea. acestei clădiri Care: are imai mult aspectul
“unui tablou atârnat de un pe-

„rete, representând un îel de cuib
de vulturi lipit de stâncă. Dru“mul ce duce la mânăstire e un
mister

. De sigur

că trebuie să

îie ascuns prin boschetele

de

plante spinoase, mormanele
piatră şi adâncimele săpate

de
de

torenţi

puternici,

cari uinple

va-

lea.
Mânăstirea aceasta,
ascunsă
în mijlocul naturei sălbatece şi
pustii, pare ceva mort. Nu
se
distinge de departe nici un su-.
îlu de viaţă,
Şi cu toate acestea, în zidurile acestea locueşte un număr de
călugări închişi acolo ca
într'o
cetate. Beduinilor nici prin gând
nu le-ar trece să devasteze mânăstirea care e inexpugnabilă ca
un fort din timpurile vechi.

- Yot în această vale se ailă numeroase văgăune unde locuesc
„mai mulţi ermiţi. Se zice că .numărul ermiţilor era pe vremuti
considerabil în aceste
regiuni.
Acum, însă, n au mai rămas de
cât câţiva,
|

Ce n'aş fi dat ca să pot vedea
pe unul măcar din aceşti filosofii
cari, ocolind pe semenii lor, preîcră să-şi petreacă zilele într*o

văgăună, neschimbând
rândul nici o vorbă

ani de-acu

nimeni,

hrănindu-se cu fructe . sălbatice
“şicu ierburi, în tihna ceâ:mai
“desăvârşită, îără " dorinţi,. îără
“ambiţii,

desprețuind

și -gloria și

aurui şi amorul, în . aşteptarea
“morţii,o altă viaţă viitoare, atât
de asemănătoare cu viaţa lor de
"acum,

Cu cât ne apropiem de oraş cu
atât încep a se ivi cerşetorii, cari,

ieşind din văgăuni, te asurzesc
cu vaietele şi milogirile
lor şi nu
se depărtează, siidând orice amenințare,

până

nu primesc

o

monedă.
Suntem

pe

coasta

unui

deal.

„Drumul e aproape impracticabil.
Totuşi înaintăm cu chiu cu vai.
L.a picioarele noastre se întinde
o câmpie imensă pe care se văd
urmele vechiului lerichon de pe
vremea lui Isus. Ierichonul despre

care

se vorbește

în Vechiul

Testament se aila pe nişte coline din apropiere unde se vede
şi acum „Fântâna
lui Eliseu“.

Săpăturile făcute aci în anii din
“urmă, au adus la iveală două şiruri de ziduri de împreimuire şi
urmele unor construcţii stranii.
Aceasta este cetatea pe care a
cucerit-o Iosua dela Cananei, ocolind zidurile și dărâmându-le

în sunetul

trâmbiţelor.

Toţi

lo-

cuitorii au fost masacrați afară
de Rahab. Cetatea îu arsă cu tot
ce era într'ânsa. Cuceritorii luară

numai

aurul

vasele de aramă

și

argintul

şi

și de fier şi le

IERUSALIM
puseră în tesaurul casei lui lehova. Iosua blestemă în acelaş

„timp pe acela care ar mai

zidi

133,

In Ierichon a petrecut Isus o

noapte în casa' vameşului Zacheu
în preziua ultimei, sale călătorii

cetatea Ierichonului.
Ierichonul
din timpul romanilor era clădit în regiunea cea

prin Oraș, Zacheu
căuta să-l
vază, dar nu putea de gloată îîi-

lestinii, şi era celebră prin grădi-

ind mic de statură. Atunci, alergând înainte, se urcă pe un și-

mai fertilă şi mai plăcută a Pa-

Mormântul

nele-i încântătoare. Antoniu oieri
Ierichonul Cleopatrei care,la rândul ei, îl vându lui Erod. Acesta
„transformă oraşul în reşedinţă

de iarnă şi-l întrumuseţă cons-

truind o arenă pentru curse de

cai, un amfiteatru şi un turn. Tot
aci, Erod, căzând grav bolnav şi
Simţindu-şi
sfârşitul, întemniță
pe toţi notabilii cu ordinul de a
îi ucişi după ce el, regele, îşi va
închide ochii, pentru ca
astfel,

moartea lui să fie o zi de doliu
general.

la Ierusalim. Pe când Isus trecea.

lui Lazăr

comor. Isus, ajungând în dreptul sicomorului, văzu pe Zacheu
Şi-i zise: Zacheu dă-te jos căci
azi trăbuie să rămân în casa ta.
De altfel, tot prin apropiere se
află peştera unde Isus a postit
patruzeci de zile şi patruzeci de |
nopţi, peştere
transformată
acum în capelă.
lerichonul, distrus în anul 70
în timpul asediului
Ierusalimului, a fost reclădit de . Adrian
devenind un centru
al religiei
creștine. Mulţi din episcopii e-

134
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richonului au luat parte la conci-liile bisericești. din Nicia, Constantinopol şi Lidda.
Justinian
zidi aci o biserică
a „„Maicei
Domnului“ şi un ospiciu pentru
pelerini.
"Dar, în urma invaziilor şi năvălirilor barbare de mai târziu,
nimic n'a rămas din toate aces-

tea.

|

Ierichonul cel nou, clădit de
cruciați, s'a redus şi el la o îngrămădire de câteva colibe să-

răcăcioase,
locuite de
vre-o
2—300 beduini şi câteva oteluri
moderne, clădite în anii din urmă pentru vizitatorii Iordanului

şi Mărei Moarte.
„Ajungem

în sat pe la orele

1

+1

după amiază, pe o căldură tropicală. Pe cât e de plăcută şi de
răcoroasă clima la Ierusalim, cu

atât

e de cald ia Ierichon, care

se ailă, ce-i drept, la o adâncime

de 250 metri sub nivelul Mediteranei,
“Tragem

la otelul „Belle-Vue“

care nu lasă nimic de dorit. Otelul, pe lângă că e foarte curat și

" comod, e înconjurat

de

vaste

grădini pline de pasări cântătoa-

re.
Sezonul

fiind

înaintat,

sală a restaurantului
Afară

de noi, mai

e

ocupă

vasta

goală.
o masă.

un pictor italian cu soţia sa. Alt
nimeni. Mâncărurile şi vinurile
sunt deasemenea
foarte
alese.
Te miri găsind în plin pustiu, în

Mânăstirea

Sf.

Gheorghe

IERUSALIM
mijlocul

beduini
nesc.

unui

sat

miserabil

de

ciul

un colţ. cu totul europe-

Antreprenorul e un arab creş-

a mulţumi. pe cli-

Fântâna

După

masă

luăm

cafeaua

în

grădină stând de vorbă cu antreprenorul

care îndrugă

câteva

vorbe îranțuzeşti şi ne dă diferite explicaţii asupra localităţei.
Apoi, ne pregătim spre a ne
urma

drumul

spre Iordan și Ma-

rea Moartă. Bunul otelier ne împrumulă o puşcă îie spre a vâna
ceva pe drum îiie spre a ne apă-

ra la nevoie în potriva vre-unui
beduin

care

star

apropia

de -noi

rusesc

clădit

anume

pentru

găzduirea peierinilor ruşi. Ghi-:
dul nostru me atrage luarea
aminte asupra ruinelor unui turn,
clădit probabil de cruciați spre:

tin, foarte manierat care face tot
posibilul spre
„enții săi.
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a se ţine piept atacurilor beduini„lor, Aci se zice că ar îi fost casa

lui

Eliscu

lui Zacheu. In al 4-lea veac există încă sicomorul pe
care
se
Suise vameşul spre a vedea pe
Isus trecând.
Ajungem într'o
câmpie deschisă,
necultivată,
accidentată
pe alocuri şi acoperită de mărăcini,

Trăsura

noastră

înaintează pe

O cărare ţărmurită de aceşti mărăcini şi arbuşti

cea

mai

spinoşi. Pe aci;

răspândită

plantă

este

cu gânduri rele.
“„Ziziphus
Spina Christi“,
care
Inaintând' pe o cărare
adumproduce nişte îructe foarte zusbrită de arbori, “luăm
drutuul - toase.
spre Iordan, trecând pe la ospiDin ramurile acestei plante a
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îinpletită coroana

lui Isus.

de spini

întinderea
văei. Numeroşi ermiţi locuiau tot anul în vecinătăţile îlnviului sfânt.

- Tot din ramurile acestei plante
țăranii arabi din împrejurimi îşi
Din toată splendoarea din treîac imprejmuiri
inexpugnabile
cut n'au mai rămas acum de cât
în jurul locuințelor lor.
podoabele îirei cari fac din aIn regiunea aceasta mai crecest colţ un paradis pierdut în
ştie în abundență
Zakkum-ul, “ plin pustiu.
care produce nişte iructe aseŞi, într'adevăr, Iordanul curge
prin mijlocul unui dublu zid de
mănătoare cu măsline.
salcâmi
Din Zakkum arabii
extrag
pletoşi,
de
plopi, de
trestii şi alte plante exotice, stuun fel de ulei, pe care îl vând
foase, cu frunze largi, .catiielate
mai ales pelerinilor.
şi fructe galbene şi roşii cari
Drumul e absolut
pustiu, Cu
sclipesc
cât înaintăm cu atât se înmulîn frunzişul
des şi
țesc paserile de toate speciile “verde,
Di
Foşnetul
cari sboară
vesele în stoluri
îrunzelor se îngână
cu murmurul apei şi cu ciripideasupra capetelor noastre.
rile paserilor cari parcă îşi vorIn fine, după un drum de mai
bine de o oră, ajungem la ţărbesc de la un
țărm la celalt,
mul solitar
Paseri uriaşe trec prin văzduh
al îluviului Sfânt,
majestos ca nişte stăpânitori ai
Iordanul.
|
acestui cer limpede,
După tradiţie, suntem
chiar
imens
şi
în punctul unde Isus a iost boteneîntrerupt de nici o operă
ozat de Si. Ion. Aceasta se consmenească,
tată şi din urmele unor biserici
Aci totul creşte în: voie. Naridicate pe aci în primii ani ai „tura, lăsată în deplină libertat
e,
creştinătăţei.
a impodobit din belşug cu mâIn secolul al IV-lea se vedeau
na-i de artist țărmurile - acestea
încă infiptă în apă o cruce mare
părăsite. In decorul acesta sălde piatră care indica locul unde
batec e ceva tainic, o frumuseţe
Isus a primit botezul.
covârşitoare.
Peste tot locul ai
Pe vremuri, țărmul lordanuzice că domnesc
parfumurile
lui în acest punct
era acoperit
Şi podoabele unei serbări
siârcu marmoră.
şite.
Numărul pelerinilor
cari vePe țărm e legată o barcă cu
neau să se scalde în Iordan era
care facem o escursie în :susul
enorm; Pelerizii veneau cu miile -râului. Cu cât înaintăm,
cui atât
şi se instalau în corturi pe toată
aspectul ţărmurilor devine mai

IERUSALIM:
"sălbatec,
- Sunt mai
sombre.

mai

îrumos.

dese

Tufişurile:
şi umbrele mai

murmurând
poate

„L-a intoarcere. vedem nişte pe;,
lerini -ruşi cari,

îmbrăcaţi

în că-,

Pe alocuri, apele curg - miăşi albe, se aruncau de prin tuîntre

ziduri înalte

de stâncă. Barca noastră
mai

II.

să lupte

abia

cu repeziciu-

nea
curentului.
Trag
un îoc
de puşcă ochind o pasere uriaşe

îişuri în apă ca nişte. broaște.

Iordanul
Hermon

că situată
unui

isvoreşte

din Liban,

castel

din

la picioarele
clădit

munţii ,

dintr'o :stân-..
de

ruinelor.

cruciați

la

Iarichon

cocoţată în vârful unui pom. In
tăcerea adâncă ce ne înconjoară puşca răsună ca un îoc
de
tun. Bubuitura se repetă în ecouri puternice alarmând . popu-

laţia de paseri mari şi mici ascunsă în crânguri şi băgând în
ea o panică nebună. E inutil să
spun că toată alarma a fost zadarnică, căci pasărea n'a îost atinsă,

Baneas,
arabii

vechea
îi dau

Cesaree,

şi acum

căreia

denumirea

de Paâneas 'adecă oraşul zeului
Pan.
Cursul lui, din pricina sinuosităţilor e de peste 300 chilometri,. deşi, în linie dreaptă,
drumul acesta n'ar fi mai lung de o
sută chilometri.
!
Iordanul, în drumul său, străbate lacurile Hale şi Tiberiada,
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primeşe
numeroşi : afluenţi urde losua, care porunci să se ia .
mându-şi
cursul
spre
Marea
douăsprezece pietre din Iordan
Moartă în care se varsă,
şi să se formeze din ele o grăApa râului e sărată şi turbure
madă în amintirea trecerei midin cauza terenului argilos
pe
nunate prin Iordan a poporului :
care îl străbate şi a cursului său „lui Israel,
“puternic.
In punctul
acesta, -lordanul.

are o lăţime de 5—7 metri şi o

adâncime de 5 metri. Apele lui
conțin mult peşte care, târit: de
unde, se duce să moară în apele
„otrâvicioase ale Mărei
Moarte.
E curios îelul cum un arab a

trecut

lordanul

în

momentul

când ne aflam pe ţărmul râului.
Cu ajutorul câtorva scânduri pe
cari le-au legat cu o sfoară şi-a
format v mică plută pe care şi-a
aşezat hainele şi puţinul
bagaj
ce avea. Apoi, s'a aruncat în apă
şi a trecut înot pe țărmul opus,
trăgând după el pluta cu ajutorul unei sfori pe care o ţinea în
dinţi. Ajuns pe malul opus şi-a
luat lucrurile si a-dispărut. în
pădure.
:

Dar

Iordanul

“Locul

unde

iului

ne ailăm, acel al

Botezului lui Isus, se numeşte
pe arăbeşte Mahadet Hadjle.
Punctul acesta e celebru
şi
prin
alte
evenimente
biblice.
Astiel, pe aci proietul Ilie trecu
Iordanul lovind apele cu mantia
sa şi despărţindu- le într'o parte
şi alta. Tot pe aci israeliţii trecură râul ca pe uscat, ducând cu
ei chivotul lui lehova,
conduşi

țărmul

acesta

dobândeşte

animaţie

o

al lordadeosebită

la Bobotează.

apei se celebrează

Sfinţirea

aci cu mare

solemnitate de clerul grecesc.
Sute de femei şi de bărbaţi, îm-.
brăcați

în alb,

se aruncă

în apă

să se boteze. Din cauza adânciei apelor şi a curentului, acci-

dente

mortale

se

înregis-

trează în toţi anii.. Totuşi, poporul credincios
se scaldă mereu

înfruntând

orice

primeidie.
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La
plecare mulţi
din pelerini
îşi iau în sticle din apa lordanului spre a o duce cu ei în ţările

lor uneori
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situate

la

depărtări.

considerabile.

-

E

pri

Mahadet

Madjle

XXXIX
Pe fărminul Mărei

“Tmând

rămas

bun

dela

ţăr-

murile ospitaliere ale Iordanului,

Moarte

după un mers de vreo două ceaSuri,

în cursul

cărora

nu

întâl-

dela păsările ce înveselesc crin-

niim absolut nici o vietate,

gurile îluviului sfânt, ne îndreptăm spre Marea Moartă sau a

gem brusc, pe 'o plajă tot atât de'
pustie, scăldată de undele greoaie ale unei mări de un albastru închis
ce se întinde
la

Sărei cum i se zice în Biblie, sau

Marea lui Lot cum îi zic arabii.
“După ce străbatem o regiune
acoperită
de mărăcinişi. şi de
arbuști cu îrunzele
pălite
de
sare, ieşim în pustiul ludei şi,

ajun-:

înfinit, în lungime, ca un 'iluviu
uriaş.

:

In faţa noastră, pe țărmul 0-.
pus, se vede un şir de munţi de
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o culoare roşeatecă cari Strălucesc sub razele soarelui în declin.
Suntem"
pe.
țărmul
Mărei
Moarte. Munţii ce se văd la nord
Sunt munţii ludei, iar cei de la
Est sunt munţii Moabi. De pe
vâriul
Pisga al acestor
munţi
Moise a văzut ţara făgăduinţei
înainte de a muri.

E o lipsă totală de viaţă pe a-

pă,pe uscat, ca și în depărtările
în cari se pierde vederea.
In zadar caut, însă, în suile-îletul meu, o urmă măcar de desolare sau o greutaţe care să mă
apese, să mă întristeze. Din po.

trivă, mă simt cât se poate de
bine pe țărmurile acestea solitare.
Poate

mea

Ja impresia

contribuie

aceasta

frumuseţea

a

pei-

Ssagiului selbatec ce mă
înconjoară şi care, departe de a mă
desola, mă încântă.
Totuşi, aci s'a petrecut
cea
mai groaznică din tragedii pornită din mânia divină.
Inainte de cataclisimmul ceresc,

valea

Iordanului era

regiunea

cea mai
fertilă a
Viața, aci, era atât

Palestinei.
de plăcută

ham, S'a instalat cu
cu cele două fiice ale
doma, una -din cele
înfloritoare ale Văei
cari îşi aveau regii
„Ce îolos, însă, că

soţia sa şi
sale în Socinci oraşe
Iordanului,
lor proprii.
locuitorii

în cât Lot, părăsind pe Abra-

din

păşit

Sodoma

şi. Gomora

au

marginele prin traiul

de-.

lor

"viţios şi desirânat şi au măniat
pe Dumnezeu care i-a pedepsit
făcând să cadă
asupra lor
o
ploaie
de foc şi de
pucioasă.
Din cataclismul acesta n'au scăpat de cât Lot şi îiicele sale. Soţia lui Lot nevoind să asculte de
porunca

îngerului,

poi, spre

oraşul

s'a uitat îna-

în flacări

şi a

în stâlp

de

“ost transformată

sare.
Şi de atunci regiunea aceasta
isbită de blestemul divin e pustie
şi acoperită numai de sare şi de
asialtul pe care cutremurele și

iurtunile îl scot din fundul mărei
şi-l împrăştie.

lau

deci

legenda

bună Sără a mă opri

biblică

la

ca

nume-

roasele ipoteze spre a explica
Ştiințijiceşte fenomenele
fireşti
cari au făcut din paradisul de.
altădaiă un loc al blestemului
şi desnădejdei desăvârşite.
Marea Moartă, care se află cn
394 metri mai jos de nivelul Mediteranei,

are

o evaporaţie

con-

tinuă şi foarte puternică. Din această cauză apele ei conţin 24
—26 la sută materii minerale şi,
mai ales, clorură de sodium sau
Sare de mare.

„Sarea ce atât de abondentă

în

cât, asvârlită din îundurile mărei, stă pe alocuri in mormane
pe ţărniuri. Se zice că până a-

cum câteva decenii se vedea în-
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"că stâlpul de sare în care a îost
transformată soţia lui Lot, victima curiosităţei femeeşti.

Apa,

din cauza

conţine,

e atât

de

sărurilor
grea,

ce

în cât

un om nu S'ar îneca în Marea
Moartă ori câtă bunăvoință ar
avea. Un ou& proaspăt rămâne

După o jumătate de oră de
mers ajungem. în dreptul
unei
barăci- iormată din câteva scânduri răzlețe cari se reazămă pe
patru stâlpi şubrezi.
Un beduin bătrân, care
trăeşte acolo ca un ermit, are câteva portocale

de vânzare.

Un

co-

tregime fără a se duce la tund.

toi uriaş, dar. slab şi întometat, e
singurul lui tovarăş. Cotoiul dă

Un om poate rămâne ceasuri
întregi în apă stând îniins ca pe.

lăituri grozave

pe suprafaţa

apei aproape

în în-

un pat moale, citind sau privind
cerul. Nu e nici o primejdie, deşi

adâncimea Mărei Moarte variază între 3—400 metri.
Trebhuie, însă, mare băgare de
seamă ca nu cumva apa să a-

„tingă ochii sau chiar buzele căci
arde ca îocul. De asemenea, vat
de acela căruia i-ar intra în giură

un

pic

din

apa

aceasta

care

tărcoale în jurul nostru cu miorşi are

aerul

drum.

Incepuse să,se însereze când
ne întoarserăm la Ierichon spre

a petrece “noaptea.

nostru

trecem

In drumul

pe dinaintea: mai

are un gust detestabil din cauza clorurei de magnezium ce

multor colibe de beduini.

conţine.

prânzeau

Un om care se scaldă în Marea Moartă, îndată ce iese din
apă se pomeneşte pudrat cu sare de nu-l mai cunoşti. .
Mergem pe jos pe plaja acoperită “cu pietriş
şi bucăţi
de
bitum strălucitoare de sarea ce
le acoperă, înverzindu-ne încălțămintele
cu spuma. sulfuroasă
a undelor. In pietriş se văd amestecate cadavrele peştilor
Iordanului- otrăviţi de apele Mărei
Moarte, precum şi trunchiuri de
arbuşti şi alte schelete vegetare.

de a

voi să ne'stăşie. Bietul animal,
âjuns fiară sălbatecă, în acest
ținut al sărei, nu s'a lăsat până
ma şterpelit din trăsura noastră
O pasăre ce o împuşcasem - pe

Era

timpul

masei

strânşi

cu

şi beduinii
copii

şi

cu

femei în cerc în jurul bucatelor
puse pe o rogojină. La vederea
noastră unii rânieau alţii râdeau.
S'au :găsit şi câteva: d-șoare beduine cari în
timpul
trecerei noastre s'au
produs executând
cu mult succes diferite danţuri
macabre.
După masă am luat cafeaua în
îrumoasa grădină a otelului nostru, unde am făcut cunoştinţă
cu autorităţile locale.

Grădina era animată şi din
catiza prezenţei unui medic: ger-
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mna şi a mai multor surori de
caritate

veniţi

anume din

leru-

-Salim spre a îngriji de bolnavii

“din Ierihon. Medicul
xamina

tocmai e-

piciorul unui băieţăş

a-

-rab, mai multo plagă îniiorătoa-re de cât un picior.. ..:

te vizita de cât cu o permisiune.
specială liberată de
patriarhia
din lerusalim. Ajuns în îața mânăstirei, vizitatorul îşi depune certificatul în-

tr'un coş, pe care i-l întinde cu o

sfoară călugărul

care face

de

.

Marea

Dimineaţa pornirăm înapoi la
Ierusalim pe. un alt drum.
Aci e locul de a spune două

"cuvinte
şi despre
mânăstirea
grecească Sf. Sabba situată între “Marea
Moartă
şi oraşul

Siânt spre Cedron..

„

Mânăstirea are aspectul une!
“îortăreţeşi e prevăzută cu un
turn

înalt

Eudochia.

construit

de

|

regina

"Mânăstirea aceasta nu se poa-

Moartă

gardă în vâriul turnului,
După ce se verifică certificatul
de către superiorul mânăstirei,

se lasă o scară mobilă de 50 de

trepte cu ajutorul căreia vizita-torul ajunge la intrarea în .mânăstire situată, cum se vede, ia
o înălţime considerabilă,
In această mânăstire, clădită
de Sf. Sabba în secolul al V-lea,

locuiau pe vremuri mmif. de călu-

gări. Acum numărul lor nu-i mai
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mare de 50. Sunt multe legen„de în îurul acestei
mânăstiri.
Intre
altele se spune că, pe
vremuri, ar fi existat aci Peşte-

In îine,

a sosit

a trebuii. să

şi

ziua

părăsesc

când

această

ţară a trecutului după ce am vizitat mormintele sfinte,
ruinele
mărețe şi atâtea alte umbre ale
unor îimpuri scurse de mult dar
vecinic vii în inimile tuturor.

” Mai presus de toate, însă, pă-

şind pe drumurile şi cărările pe
unde a trecut şi a pătimit Isus,
am învăţat să iubesc profund pe
propovăduitorul Păcei și Iubire:
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-ra leului în
care a locuit Si.
Sabba în tovărăşia unui leu u'riaş cu care se înţelegea de mi-nune,

între

oameni,

între

toţi oamenii,

copii a. aceloraşi părinţi,

deci

îraţi, expuşi la aceleaşi suierinţe şi mizerii în această lume trecătoare.
|
|
Fie în faţa mormântului celui
ristignit, iic rătăcind pe culmile
muntelui Măslinilor şi ale Calvarului,
mi-am simţit
adesea
sufletui adânc înduioşat.

De pe culmile acestea se
trezăreşte
are

zi

Pl
În Se E

$

mai
i

e

clar

în-

goliciunea

|
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limptelor dintre oameni şi zădăr-nicia :unei vieţi egoiste: lipsită de
“condiţia .ei 'esențială: binele. Plimbările solitare printre ruinele şi mormintele Ierusalimului
îţi insuflă alte gânduri de cât acelea pe cari le-ai avea plimbân-

du-te pe malurile Senei şi-ţi desrădăcinează din suilet, ca pe nişte

plante

cruri

veninoase,

şubrede,

multe

omeneşti,

lu-

spre

sădi în locul lor principii umanitare și adevăratul înțeles
vieţei.
„Si mam mai simţit adânc
durerat dându-mi seamă mai
les aci, în Ierusalim, cât e de
socctit pe lume
preceptul

aaa

VERIFICAT

TU

|

D539

a

al
înanecel

mai înalt al lur Isus: - Iubiţi-vă
unii pe alţii şi cât e de întinsă
“încă, in ciuda
sacrificiului Sublim al lui [sus, domnia îunestă
a ambițiilor criminale, a vanită-!
(ei, şi micimilor de suflet de tot
felul.
O cruce sîinţită pe mormântul
lui ISus e, acum, podoaba de că-

petenie

a umilei mele locuinţe,

Crucea aceea poartă pentru mine parfumul
divin al Sîântului
Mormânt şi-mi înprospătează în
fiece
clipă
simţimintele

impresiile
adânci,
îrumoase ce le-am

cules ca perelin pe cărările Locurilor Sfinte.
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