
Magazin 15Marţi, 4 septembrie 2018

Botoşani, mănăstirea Agafton

Locul de vacanţă iubit              
de Eminescu

Mănăstirea Agafton din 
judeţul Botoşani a constituit 
unul dintre principalele lo-
curi de inspiraţie a poetului 
Mihai Eminescu. Aici, mare-
le poet român a scris şi trei 
dintre cele mai cunoscute 
poezii ale sale, „Fiind băiet, 
păduri cutreieram”, „Călin 
(fi le din poveste)” şi „Mai am 
un singur dor”.

Una dintre surorile mamei 
sale, Olimpia Iuraşcu, a fost 
stareţă la Mănăstirea Agaf-
ton, iar poetul obişnuia să îşi 
petreacă vacanţele de vară la 
mătuşa sa, distanţa dintre mă-
năstire şi Ipoteşti fi ind de doar 
câţiva kilometri.

„Venea la mătuşile lui şi, 
timp de două-trei zile, lua tră-
istuţa şi mergea prin pădure. 
Aici a scris şi <<Fiind băiet, 
păduri cutreieram»”, povesteş-
te o măicuţă de la Mănăstirea 
Agafton.

La rândul lor, istoricii spun 
că Eminescu stătea săptămâni 
întregi la Agafton, acolo unde 
îi plăcea să participe la viaţa de 
mănăstire şi să cânte alături de 
măicuţe, dar şi să asculte po-
veştile acestora.

Alături de Olimpia Iuraşcu, 
la Agafton au trăit şi alte două 
surori ale Ralucăi Iuraşcu 
(mama lui Eminescu), respec-
tiv Sofi a şi Fevronia. Cele trei 
măicuţe sunt înmormântate 
în cimitirul mănăstirii, lângă 
Biserica Sfi nţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil, construită la 
1747. Olimpia Iuraşcu, care a 
fost stareţ[ între 1887 şi 1902, 
îşi are locul de veci în spatele 
altarului vechii biserici, având 
o plăcuţă distinctivă care con-
fi rmă faptul că a fost mătuşa 

lui Eminescu.
„Poetul a avut o relaţie bună 

cu surorile mamei. El nu face 
referiri nicăieri despre vizite-
le pe care le făcea la mătuşile 
sale, dar despre asta au scris 
biografi i săi”, explică istoricul 
Gheorghe Median.

Acesta susţine că mediul de 
la Agafton l-a inspirat pe poet 
să scrie „Călin (fi le din poves-
te)”. Practic, la o şezătoare or-
ganizată la Agafton de mătuşa 
sa Fevronia, aceasta ar fi  spus 
o poveste a unui anume Călin, 
pe care ulterior Eminescu a re-
scris-o în versuri.

Directorul Direcţiei pentru 
Cultură Botoşani, Dănuţ Huţu, 
susţine că, prin faptul că Emi-
nescu a copilărit la Agafton, 
mănăstirea capătă o valoare 
culturală mai mare.

„Aşezământul monahal de la 
Agafton este important pentru 
patrimoniul cultural din jude-

ţul Botoşani nu doar prin va-
loarea arhitecturală a întregu-
lui complex, compus din cele 
două biserici, chilii şi anexe, ci 
şi pentru faptul că acolo se afl ă 
şi mormintele unor rude apro-
piate ale poetului naţional Mi-
hai Eminescu”, a afi rmat Huţu. 

Mănăstirea de maici de la 
Agafton - comuna Curteşti se 
afl ă la nouă kilometri de mu-
nicipiul Botoşani. Ansamblul 
Mănăstirii Agafton a fost in-
clus pe Lista monumentelor is-
torice din judeţul Botoşani din 
anul 2004, el fi ind compus din 
Biserica „Pogorârea Sf. Duh”, 
datând din perioada 1838-
1843, Biserica de lemn „Sf. 
Arhangheli” - datând din anul 
1747, 54 de chilii mănăstireşti 
- datând din secolele XVIII-
XIX, cinci fântâni, două anexe 
gospodăreşti, dar şi turnul clo-
potniţă.

Lăcaşul de cult, construit 
într-o zonă împădurită, este 
ctitoria ieromonahului Agaf-
ton, care se retrăsese ca pust-
nic, împreună cu doi ucenici, în 
pădurile din apropiere. Acolo a 
trăit ca sihastru timp de zece 
ani în post şi în rugăciune.

În prima jumătate a secolu-
lui al XIX-lea, aşezământul va 
deveni mănăstire de călugăriţe.

Ulterior, prin Decretul 
410/1959, Mănăstirea Agafton 
a fost desfi inţată abuziv, aici 
fi ind organizat, în baza Decre-
telor 218/1960 şi 712/1966, Că-
minul de Bătrâni cu handicap 
Agafton. 

După Revoluţia din Decem-
brie 1989, în luna martie 1991 
Mănăstirea Agafton a fost re-
înfi inţată ca mănăstire de mai-
ci, printr-o decizie a Mitropo-
liei.
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Un leu de mare s-a rătăcit în Alaska 
Şi-a pierdut... busola

Experţi în faună sălbatică din Alaska au 
eşuat în încercarea de a trimite înapoi în 
apele oceanului un leu de mare care a călăto-
rit, din motive necunoscute, sute de metri pe 
uscat, până în localitatea Sitka din apropiere 
de capitala statului, Juneau.

Exemplarul adult de leu de mare Steller a fost 
observat iniţial vineri, pe un drum, părând să 
fi  rătăcit drumul înapoi către ocean. El se „as-
cunde în pădure”, la circa 402 metri distanţă de 
Japonski Island, o regiune legată de Sitka prin-
tr-un pod, a informat Anchorage Daily News 
(ADN) care a citat duminică un reprezentant al 
Administraţiei Naţionale Oceanice şi Atmosfe-
rice (NOAA). Animalul de dimensiuni mari, 
care cântăreşte între 680 şi 771 de kilograme, 
prezenta semne de stres şi înfometare şi şi-a 
petrecut ziua de duminică ascuns în pădure. 
„În acest moment cel mai probabil este stresat, 
deshidratat şi înfometat”, a declarat purtătoarea 
de cuvânt a NOAA, Julie Speegle.

NOAA a lansat duminică un apel prin care 
i-a sfătuit pe locuitorii din zonă să nu se 
apropie de leul de mare şi să nu încerce să îl 
deranjeze.

„NOAA solicită publicului să părăsească 
zona din Sitka unde un mascul de leu de mare 
Steller se afl ă în difi cultate şi se ascunde în 
pădure; incidentul atrage curioşi. Vă rugăm, 
pentru siguranţa dumneavoastră şi pentru 
bunăstarea animalului, să părăsiţi zona”, se 
arată în mesajul publicat duminică seara pe 
contul de Twitter al NOAA. În cazul în care 
leul de mare nu se va întoarce singur în ocean, 
experţii intenţionează să apeleze la un veteri-
nar pentru a „discuta paşii următori”, luându-se 
în considerare sedarea animalului şi relocarea 
acestuia, a explicat 
Speegle. Oamenii de 
ştiinţă sunt intrigaţi 
de motivul care l-a 
determinat pe acest 
leu de mare să ajungă 
la sute de metri de 
ocean, cea mai mare 
distanţă parcursă 
până în prezent pe 
uscat de un astfel de 
animal marin. 

După ce a primit critici acerbe
Şi-a anulat concertul 

Cântăreața Lana Del Rey a anunțat că 
renunță la recitalul pe care trebuia să îl 
susțină în cadrul festivalului Meteor din Tel 
Aviv până când va reuși să programeze și un 
concert pentru fanii ei palestinieni.

Interpreta americană Lana Del Rey a fost 
criticată de membrii Mișcării Boicot, Dezvă-
luire și Sancțiuni (Boycott, Divestment and 
Sanctions Movement- BDS) imediat ce a fost 
anunțată ca unul dintre invitații principali la 
festivalul Meteor din Israel. 

Inițial, artista și-a susținut hotărârea de a 
cânta la Tel Aviv explicând că nu vrea să facă o 
declarație politică: „Sunt o simplă cântăreață, 
fac tot ce pot să rămân pe linia de plutire prin 
apele tulburi ale țărilor afl ectate de confl icte 
din toată lumea.”

Vineri, cântăreața a anunțat că este la fel de 
important pentru ea să cânte atât în Israel, cât 
și în Palestina pentru a-și trata fanii în același 
mod. Cum nu a reușit să organizeze un concert 
și în zona palestiniană, interpreta a renunțat 
la apariția la festivalul din Tel Aviv. Pe site-ul 
ofi cial al festivalului, organizatorii au publicat 
o declarație în care o acuză pe Lana Del Rey 
că încearcă doar să apară în presă, pentru că 
festivalul Meteor nu colaborează și nu primește 
fi nanțare de la niciun guvern, iar locul de 
desfășurare al evenimentului este un teren 
privat, care a fost ales, de la început, cu intenția 
de a crea un mediu în care toată lumea să se 
simtă inclusă. 


