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În pauzele dintre transmisiunile de cântări ziditoare cum ar fi:

https://www.youtube.com/watch?v=RzT0uFNAWWU

printre alte activități mai mult sau mai puțin urgente, probabil că unii am dori să mai citim câte
ceva ziditor și oarecum nu fără legătură cu vremile noastre bisericești și seculare, singuri, sau
împreună cu familia și copiii.

1/2

Lecturi pentru zăvorâți
Scris de Cristian Comănescu
Marţi, 07 Aprilie 2020 16:45

Dacă unii s-ar simți chemați să caute o apropiere, o înțelegere a martiriului ultimilor sfinți
împărați, de pildă, iată câteva memorii ale unor apropiați ai lor (uneori destul de diferiți între ei,
dar deopotrivă uniți în credincioșie). Ei ar fi dorit, fără excepție, să-i însoțească pe Sf. Martiri
până la ultimul sacrificiu - și au făcut-o până aproape. Nu are rost să încerc să redau în cuvinte
imaginea Sfinților Împărați Romanovi pe calea Golgotei. Cred că ea se conturează de la sine,
încet, încet. Însă pot spune că nu cunosc o altă sursă mai bună pentru cei doritori să își facă o
idee despre ceea ce a însemnat cândva ideea de 'bun neam'. Măsurat mai ales după virtute,
după capacitatea de a trăi virtuțile și de a le transmite mai departe. (Complementare, dar nu
online după câte știu, ar fi cele două volume de amintiri ale ultimei Mari Cneaghine, sora
Împăratului, foarte apropiată de el și familia sa, Olga Alexandrovna, care a supraviețuit până în
1960). În plus, așa cum sugera cineva, poate că numai apropierea la firul ierbii de o perioadă
încă strâns legată în suficiente feluri de a noastră este în măsură să ne spună ceva
tridimensional despre natura umană și despre lecțiile istoriei indispensabile cunoașterii de sine:

The Life and Tragedy of Alexandra Feodorovna by Sophie Buxhoeveden |

Memories of the Russian Court by Anna Vyrubova |

Thirteen Years at the Russian Court by Pierre Gilliard |

Last Days at Tsarskoe Selo by Paul Beckendorff
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