In memoriam Petre Ș. Năsturel (1.IV.1923 – 18.I.2012)
Prezentare rostită de Profesorul emerit, Dr. Univ. Benoit Gain, Universitatea din
Grenoble, Franța, la Centrul Sfinții Petru și Andrei, București, 14 decembrie, 2012.
Providența mi-a dat să-l întâlnesc pe Petre Ș. Năsturel la Paris, în 1983: eram în vizită
în familia unui preot iezuit în vederea organizării finalizării unei cărți ce urma să fie
publicată la Roma în aceeași colecție – Orientalia Christiana Analecta – în care urma
să fie publicată, în 1986, și teza susținută de Petre la Paris, în 1979, despre Muntele
Atos și românii (OCA, 227). Petru tocmai terminase întrevederea, când am făcut
cunoștință, iar de atunci am rămas în relație epistolară fregventă (în ultima perioadă,
Petre îmi scria în fiecare lună) și, mai întâi de la Metz, apoi de la Grenoble, mergeam
regulat la Malakoff, unde eram un martor plin de admirație al devotamentului lui
Petru și Tamarei (trecută la cele veșnice în 2008), a căror discreție doar ce lăsa să
transpară existența materială, dacă nu precară, cel puțin dificilă.
Ce caracteristici ale unei personalități atât de atrăgătoare aș putea evoca astăzi? Lista
ar putea fi destul de lungă... Aș putea sublinia mai întâi expresia orală și scrierea
foarte onorabilă, cărora se adaugă o curiozitate intelectuală nestăpânită referitor la
istorie, regiuni și medii culturale: gânduți-vă. La mai bine de 80 de ani, îmi scria
despre expresia athlêtês Christou pe care o aflase în pătimirile sfântului Sabas Gotul
(Scrisoarea din 9.III.2004), în care remarcase că papii dăduseră acest titlu prințului
Ștefan cel Mare al Moldovei. Într-o altă scrisoare îmi aducea la cunoștință anumite
ipoteze personale legate de numele Turlodus din tapițeria de la Bayeux (Scrisoarea
din 16.VII.2008), sau, acum aproape patru ani, îmi scria despre una din publicațiile lui
din 1983: era vorba despre o aluzie la sfântul Grigore de Nazianz pe care o aflat-o în
primul text isihast român (Scrisoarea din 10.I.2009) ce datează din secolul al XVI-lea
(scris în limbă slavă) și păstrat într-o traducere în românește din 1808.
Petru reușea să depășească multe dificultăți datorită umorului său cunsocut pe care-l
folosea atunci când evoca multiple înjosiri sau jigniri ce i-au fost adresate în țara sa în
timpul perioadei comuniste, sau în Franța, când o oarecare meschinărie rănea propriai sensibilitate. Suntem, spunea el, într-o „perioadă de răutate și ură imbecilă“
(Scrisoarea din 29.I.1995).
Fidelitatea lui Petru în prietenie era cu adevărat solidă: se preocupa de toți prietenii lui
și îi era jenă să o arate deschis, sau evita să-i întâlnească. Printre aceștia se număra și
Mitropolitul de Banat, Nicolae Corneanu, cu care am intrat și eu în relații epistolare
ce continuă. Pentru a-i arăta recunoștința, într-o oarecare măsură, am avut plăcerea săl introduc, din 1987, în Asociația Internațională de Studii Patristice, pe când eu eram
trezorier. În anul 2000, l-am invitat la Adunarea generala a prietenilor Capadociei, ce
avea loc la Issy-les-Moulineaux (deci foarte aproape de locuința sa). Pentru el a fost
o ocazie prielnică spre a se întâlni cu mai mulți bizantinologi renumiți, precum Nicole
Thierry.
Cum să nu subliniez spiritul de gratitudine al lui Petru! Puțini intelectuali de calibrul
lui ar fi putut da atâtea dovezi: ca semn de recunoștință pentru Franța care l-a primit
după anii întunecați din România și care i-a încredințat la Sorbona cursuri de

diplomație bizantină, a ținut, odată ce a atins limita de vârstă, să prelungească cu șapte
ani durata de învățământ, și acest lucru în mod gratuit. Îi plăcea să vorbească despre
tinerii săi prieteni cercetători, printre care în primul rând se afla bizantinistul Dan
Mureșan și Emanuela Timotin. Aceasta din urmă, specialistă în folclorul românesc
(Les charmes roumains manuscrits. Evolution et transmission d’un savoir traditionnel
aux XVIIe – XVIIIe siecles, susținută pe 10.I.2008 la Grenoble), l-a avut ca director de
teză pe Profesorul Philippe Walter, unul din colegii mei de la Universitatea din
Grenoble 3.
În 2008 soția mea și cu mine am avut bucuria să-l primim în locuința noastră pe Petre
Ș. Năsturel timp de o săptămână în luna august, în casa de la țară în satul Lhuis, sătuc
din departamentul Ain (partea de Sud-Est a Franței). Acest sejour a fost mult mai
benefic, decât scurtele vizite la Malakoff, pentru a întreține lungi conversații și a-mi
încredința mărturisiri despre itinerariul său intelectual, dar și spiritual. Mi-a mărturisit
atunci responsabilitățile lui pe când era la direcția Monumentelor istorice în București
și, în mod deoasebit, mi-a împărtășit sentimentele ce-l stăpâneau din 1 decembrie,
1948, când a fost suprimată Biserica greco-catolică de autoritățile române: cerând să
intre în această Biserică, în fața Monseniorului Vladimir Ghica, avea convingerea că
nu a părăsit niciodată Biserica ortodoxă, ci că aparținea neîncetat Bisericii nedivizate.
Prin intermediul meu a intrat în contact cu „Fraternitatea Sfântului Ilie“ al cărei centru
este în mănăstirea carmelitană din Saint-Remis-les-Montbard, și care are o filială în
România la Schitul Sfânta Cruce din Stânceni. Maica Eliane a primit în scris mărturia
lui deosebit de emoționantă prin care afirma că aparținea Bisericii Una „dinaintea
schismei din 1054 și că Biserica Una se va arăta într-o zi“ (Scrisoare manuscrisă din
14.IX.2008, retranscrisă de Maica Eliane și expediată mie pe 25.I.2012). A avut
ocazia să participe în 2009 la Adunarea Generală ținută, ca de obicei, în sărbătoarea
Sfântului Ilie, pe 20 iulie. El a prezentat o conferință pe tema „Un precursor român al
ecumenismului: logofătul Udriște Năsturel (secolul XVIII)“ (publicată în Mikhtav
(Saint-Remy, 56 (2009), p. 8-12, tradusă în ediția de limbă română a revistei Mikhtav
(Stânceni), 56 (2009), p. 8-12), fără îndoială, ultima sa intervenție publică. Scrisoarea
din care am citat câteva cuvinte, urma să fie începutul unei corespondențe regulate cu
Maica Eliane și, în ultumul an al vieții sale, când Petru nu mai putea ține pixul în
mână, mi-am făcut o obligație agreabilă să-i fiu de folos în trimiterea mesajelor, via
internet, la Stânceni. Vorbind despre ecumenism, lui Petru îi făcea plăcere să
povestească două întâlniri scurte, însă ce l-au marcat profund: prima cu Patriarhul
Atenagora, în 1967, și a doua cu Papa Ioan Paul al II-lea, pe care l-ar canoniza
imediat după moartea sa (cf. Scrisoarea din 17.X.2005).
Niciodată obosit, în ciuda handicapurilor acumulate din cauza sănătății, din 2010 îi
cerea Bunului Dumnezeu să-l ia la sine. Ultima discuție ce am avut-o cu el, la spital,
în seara de 13 ianuarie 2012, a fost marcată de o emoție profundă: a fost o rugăciune
comună. Să dea Domnul să putem spune cu Divina Liturghie, reluând cuvintele
Psalmului 102: „Binecuvântează-l suflete al meu pe Domnul, nu uita niciodată
binefacerile sale!“ Căci printre binefacerile sale, îmi dau seama acum de șansa pe care
am avut-o să pot profita din plin de erudiția și bucuria de a fi cunoscut prietenia și
afecțiunea lui Petre Ș. Năsturel.
(Traducerea de Pr.Dr. Lucian Dîncă, Centrul Sfinții Petru și Andrei, București)

