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Invincibile Ar gu men tum

Cu ajutorul lui Dumnezeu intrã sub lu mina tiparului, pentru a apãrea în lu mina
ochilor cititorilor Revistei „Fa milia Românã” un „volum” despre o Mãnãstire. Cã prin
aceasta se face o „îndreptare” bunã a profilului publicaþiei noastre este neîndoielnic,
deoarece Problema credinþei este cea mai importantã din viaþa unui om. Iar dacã þinem
cont de gradul de pervertire ce ameninþã comunitãþile umane, inclusiv pe cele „naþionale”,
realizãm ce im por tant este sã ai la dispoziþie „vetre mãnãstireºti”, ca locuri sfinte unde
retragerea binecuvântatã din viaþa babilonicã poate constitui un mare ajutor, atât pentru
spiritele rãtãcite, cât ºi pentru cei ce simt nevoia sã se „întãreascã” în credinþã. Cãci
mãnãstirile ortodoxe în gen eral ºi cele româneºti în spe cial au fost ºi sunt adevãrate „cetãþi
de scãpare” pentru generaþii întregi de oameni, care ºi-au ales ca drum Calea smereniei,
adevãratul reazem de nãdejde al vieþii monahale ºi adevãrata „înclinaþie” bunã a omului în 
cãutare de Dumnezeu ºi Mântuire.

Am ajuns în acest fel noi cei care ostenim pe hotarele jertfei „Familiei Române” la o
„piatrã de hotar”, la un loc unghiular, în care sentimentul ce ne-a luminat a fost acela cã
Dumnezeu ne-a „cucerit” prin „planurile” Sale. Cu toate cã ºtim cât de periculos este
Pãcatul trufiei, nu putem sã nu relevãm câteva din trãirile noastre ce pot fi judecate ca
atare, dar prin rugãciune stãruitoare credem cã vom fi iertaþi. Cãci adesea spunem pub lic
cât de mult suntem înconjuraþi de dragostea cititorilor noºtri de pe întreaga suprafaþã a
Pãmântului Limbii Române, care a ajuns de o vreme sã fie similarã cu suprafaþa Planetei pe
care locuim. Iar pentru aceastã direcþie de reflectare ºi reflecþie – vetrele mãnãstireºti – ne-am 
simþit de mai multã vreme „îndreptaþi” prin cuvintele frumoase din mesajele cititorilor
noºtri. Însã nici noi nu putem aborda orice temã oricând, la orice vreme. Spre exemplu, ne tot 
apropiem de o temã foarte doritã cum ar fi cea a „Familiei Re gale Române”, ºi ne tot
pregãtim, ºi adunãm materiale, ºi legãm relaþii, dar încã tot „nepregãtiþi” ne simþim.

Aºa a fost ºi cu „ideea” acestui numãr. Ne-am apropiat de Ea cu o reþinere ce þinea ºi
de teamã ºi de neputinþã. A trebuit sã ne pregãtim „starea sufleteascã”, sã batem la porþile
multor mãnãstiri ºi sã aºteptãm sã vinã „comanda interioarã”. Cum scrie un tânãr
„înþelept” creºtin rus al vremurilor de azi, cãruia nu-i dãm numele ca sã nu creãm o
succesiune nespecificã de nume proprii în articolul de faþã: „Despre aceastã lume
minunatã, în care oamenii trãiesc dupã cu totul alte legi decât în viaþa obiºnuitã, despre
aceastã lume nesfârºit de luminoasã, plinã de iubire ºi de descoperiri îmbucurãtoare, de
nãdejde ºi de fericire, de ispite, de biruinþe ºi de aflarea sensului smereniei ºi, mai ales,
despre manifestãrile minunate ale puterii ºi ajutorului lui Dumnezeu, vreau sã povestesc
în aceastã carte.” Cartea se cheamã „Nesfinþii sfinþi” ºi cuvintele de mai sus ni se potrivesc
ºi nouã, de aceea le-am citat cu smeritã recunoºtinþã ºi pentru autor, dar ºi pentru editura
ce ne-a dãruit-o într-o frumoasã traducere.

Da, ne-am apropiat cu sfialã, dar ºi cu nãdejde. Cu dragoste smeritã, dar ºi cu forþa
pe care o astfel de dragoste o poate antrena uneori. ªi am visat sã scriem despre Mãnãstirea
Putna. Dar nu ne-am gãsit deocamdatã vrednici. ªi am dorit sã scoatem un numãr al
revistei noastre despre Mãnãstirea Tismana, sau Horezu, sau Sihãstria, sau Nicula, sau
Râmeþ, sau Hodoº-Bodrog, sau Sâmbãta, sau Voroneþ, sau... ºi aºa mai departe. Dar n-am
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gãsit calea de a ne apropia atât de mult de „cheia de intrare” ºi ne-am lãsat „pãgubaºi”, cu
credinþa (poate adevãratã, poate falsã!) cã... „Asta e voia Domnului!”

Apoi am lãsat sã lucreze câmpurile noastre de experienþã cu universurile de
„experienþe sfinte”. Am citit sute de cãrþi ale marilor duhovnici, am luat la lecturã sau
re-lecturã „Lumea credinþei” ºi „Lumea monahilor”... ªi ni se descoperea o nouã realitate
cu sfere tainice ºi captivante, dar din care esenþialul era nu spusa lui Protagoras cã „Omul
este mãsura tuturor lucrurilor”, pe care o consideram multã vreme cea mai înþeleaptã
rostire din toate timpurile, ci cã „Viaþa fãrã Dumnezeu este lipsitã de sens”. ªi am realizat
cã existã cu adevãrat ºi pelerini sau credincioºi „nebuni pentru Hristos”, oameni pãtrunºi
in te gral de „duhul mãnãstirilor”, care împlinesc voia bunã, plinã de pace a Mântuitorului
prin chiar viaþa lor, de muncã ºi de rugãciune. Am descoperit cã deasupra tuturor legilor
despre care învãþãm pe tot traseul vieþii „troneazã” o lege nouã, neaºteptat descoperitã, o
lege tainicã ºi nebiruitã de fãrãdelegi – Legea unirii omului cu Dumnezeu!

ªi, treptat-treptat, am intrat într-o altã Lume. O lume plinã de luminã ºi bucurii
duhovniceºti, trãind cuminte ºi firesc, nesfidãtor ºi nestingherit dupã legi aparte. O lume
în care ajutorul lui Dumnezeu nu este invocat fugitiv ºi su per fi cial, ci profund ºi per ma -
nent. O lume în care ajutorul lui Dumnezeu vine, dar nu când cred naivii rugãtori ai
„rugãciunii fãrã frecvenþã”, ci când este momentul cel mai potrivit. Aici bogãþia înseamnã
altceva decât „acolo în lume”. Averile tezaurizate înseamnã bucurii sufleteºti, iar aurul,
banii ºi celelalte „valori lumeºti” sunt ori „nepreþuite”, în sensul de „lipsite de preþ real”,
ori chiar dispreþuite. Aici legãmântul suprem este cel al Smereniei ºi cadrul de relaþii are ca 
regulã de aur aceeaºi Smerenie, atât faþã de Domnul, cât ºi faþã de „fratele” sau „sora” de
alãturi. Un comportament aparte, în care slava omeneascã ºi-a pierdut sensul, puterea
lumeascã ºi-a pierdut energiile, iar plãcerile obiºnuite umane au fost substituite cu
„adevãratele plãceri sufleteºti”. Iar toate acestea sã le vezi în „operã umanã” aºezate firesc
ºi profund-simþitor, cu sobrietate, cu ascetism, cu seriozitate, cu cãinþã nesmintitã, cu
rãbdare... Oameni buni la suflet, binevoitori, îndelung-rugãtori, blânzi, iubitori ºi fãcãtori
de bine, stãruitori ºi dãruitori din inimã, din iubire adevãratã, biruitori... 
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Aºa am vãzut noi, dupã aceastã etapã pregãtitoare, Mãnãstirile Ortodoxe. Aºa am
descoperit cã stau lucrurile în mãnãstirile noastre româneºti. ªi aºa ne-am trezit, cu tot
acest bagaj de „iniþiere” în Poarta Mãnãstirii Lainici. Treceam în goanã (aºa e viaþa
noastrã, o continuã alergare, iar de spusele Apostolului Pavel cu privire la sensul alergãrii
ne amintim tot mai rar!) de la Craiova spre Transilvania ºi am oprit la Lainici. Din pãcate,
nu pentru a ne ruga, ci pentru a... cumpãra cãrþi de la Librãria Mãnãstirii, una dintre cele
mai bune librãrii de acest tip. Când duceam spre maºinã „braþele de cãrþi”, de pe scãrile de
lucru de la ºantierul din apropiere a rãsunat un glas sfinþitor: „Haideþi sã ne rugãm
împreunã la Noua catedralã a Noului Isihasm Românesc!” Era arhitectul Dorel Cordoº,
concitadin ºi confrate, cel care „pãstoreºte” arhitectonic ºi Mãnãstirea Bârsana, ºi
Mã nãstirea Sãpânþa, ºi Catedrala Episcopalã din Baia Mare, ºi... Mãnãstirea Lainici.

A fost „momentul psihologic” al unui drum lung. Altfel spus, „Drumul lung al
Revistei Fa milia Românã spre mãnãstirile româneºti”. Mi l-a prezentat pe Pãrintele stareþ
Ioachim Pârvulescu, am vizitat corpurile principale ale „lãcaºului de vieþuire ºi ru gãciune”
din superbul Defileu al Jiului, am servit o mâncare de post spe cific mãnãstireascã ºi, pãtruns
de un fior tainic, am rostit sentenþios: „Aici m-a adus Bunul Dumnezeu pentru Planul meu! 
Aici vom realiza documentarea pentru Fa milia Românã, iar pe frontispiciu vom scrie
MÃNÃSTIREA LAINICI – VATRÃ DE SPIRITUALITATE ROMÂNEASCÃ.”

Iar ce a urmat nu mai trebuie descris. Studii, vizite, cercetãri, scormoniri, meditaþii,
îndreptãri, corectãri, ajustãri, colaborãri º.a.m.d. Ceea ce a rãmas dupã un proces de lucru
de mai bine de trei luni sunt paginile urmãtoare. Pagini care (sper!) demonstreazã cã
Mãnãstirea Lainici este un „giuvaier minunat” în lumea noastrã româneascã. Pagini care
confirmã cã vremea mãnãstirilor nu a trecut ci, dimpotrivã, acestea continuã sã exercite un 
„mag ne tism so cial-cul tural-religios”, iar mãnãstirile mici, cu zeci de vieþuitori, în care
stareþul este capabil sã se îngrijeascã de toate constituie formule „optime” de „convieþuire
duhovniceascã”.

Dumnezeu sã binecuvânteze aceste lucrãri ale mâinilor omeneºti împreunate cu
Duhul Sfânt! ªi, dacã este cu putinþã, ºi aceste lucrãri ale noastre prin care vrem sã aºezãm 
în luminã Lucrurile cele Bune ale Sufletului Românesc în Mare Lucrarea Lui.

În numele tuturor redactorilor 
ºi colaboratorilor „Familiei Române” 

Dr. Teodor ARDELEAN
Re dac tor ºef
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Mãnãstirea Lainici – 
Vatrã de Spiritualitate Ortodoxã Româneascã 

Stareþul Mãnãstirii Lainici, Arhim. Ioachim Pârvulescu 
în di a log cu prof. dr. Teodor Ardelean, pr. dr. Vasile Borca ºi pr. Vasile Fodoruþ

Teodor Ardelean: Pãrinte 
Sta reþ, ne bu curãm sã vã putem
as culta ideile, gândurile, frã -
mân tãrile, preocupãrile dum nea -
voastrã cu pri vire la viaþa mã -
nãstireascã, aici la Lainici, dar
– iertaþi-mã cã vã trimit într-o
asemenea zonã – simt ne voia, ca
un fel de predoslovie, sã vã în -
treb întâi de toate cum vedeþi
dum nea voastrã acest mag ne tism
uman pe care-l exer citã mã nãsti -
rile în relaþia lor cu credin cioºii?

Ioachim Pârvulescu: În
pri mul rând, a ceasta este vocaþia
mo nahalã. A fi mo nah în seamnã
a fi singur, so litar. Vine de la
„monos” din limba greacã. El
trã ieºte în singurãtate, dar, în
ace laºi timp cu durere pentru tot
ceea ce este în lume ºi trãieºte în ru gãciune
pentru semeni. Existã le gãturi cu oamenii, pentru
cã aceºtia vin ºi cautã mã nãstirile ºi atunci mo -
nahii, neavând familie, pun suflet pentru vinde -
carea rãnilor su fleteºti ale oamenilor ºi atunci se
câºtigã încredere în rolul mãnãstirii, iar efectul
produs asupra acelor oa meni care cautã alinare
ºi rãs punsuri la întrebãri este pe mãsurã. Mã -
nãstirile au fost întotdeauna cele mai importante 
„obiective” ale Bisericii. Aici s-au dus ºi se duc
luptele cele mai grele la nivel duhovnicesc ºi la
alte niveluri.

Teodor Ardelean: În vechiul Is rael func -
þiona un anumit sistem care se referea la cu totul 
altceva, dar poate cã e bine de aplicat astãzi ºi
cu privire la universul acesta mãnãstiresc. Sunt
mãnãstirile ºi astãzi „cetãþi de scãpare”?

Ioachim Pârvulescu: Cu adevãrat sunt
cetãþi de scãpare pentru cã mãnãstirea este alt -
ceva, este o altã lume faþã de cea laicã. Dacã în
lume lucrurile curg spre vale, în mãnãstire cãlu -
gãrul se duce spre amonte, împotriva apei.

Teodor Ardelean: Tot cu trimitere la ve -
chiul Is rael, exista o indicaþie foarte clarã ce

s-ar putea prelua ºi tra duce în româneºte „Fu -
giþi la munþi, calea de scãpare”. Sigur cã se
referea, în primul rând, la momentul în care lui
Moise i-a fost arãtat pe munte conþinutul ta -
blelor legii. Iisus a þinut predica de pe munte.
Aceastã apropiere de munte este folositã astãzi
chiar ºi cu o conotaþie laicã, adicã sã fugi la
munþi, la înãl þi mile, la modelele spirituale ale
neamului. Întâmplãtor, aici la Lainici, în cre -
ierii mun þilor se potriveºte per fect aceastã tri -
mitere. Oare am putea vorbi ºi despre ma rele
rãzboi nevãzut? Dintre fiii lui Dumnezeu ºi ne -
voia de ocrotire pe care o cautã oamenii? În -
deplineºte mã nã sti rea cu adevãrat acest rol?

Ioachim Pârvulescu: Aceasta este lu cra -
rea cea mai delicatã pe care o face fiecare om ºi
mai ales în mã nãstire se pregãteºte în amã nun -
þime aceastã strategie în lupta rãzboiului ne -
vãzut. Acesta este un par a dox în urcuºul su -
fletesc creºtin. Cu cât omul vrea sã se apropie
mai mult de Dumnezeu, cu atât este mai asaltat
de spiritele rele din vãzduh. E paradoxal pentru
cã dacã te apropii de Dumnezeu zici cã ar trebui
sã-þi fie mai bine, dar atunci se întâmplã cea mai
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mare insatisfacþie a diavolului, care simte cã te
pierde ºi atunci angajezi toate forþele celui rãu.
Precum se spune în Evanghelie cã era o legiune
de diavoli asupra unor oameni ºi sfinþi. Un om
luptã cu unu, doi, cinci, zece diavoli, dar cu cât
omul e mai virtuos, cu atât rãzboiul e mai mare,
iar diavolii mai mulþi. Lumea nu observã acest
rãzboi, el devine remarcabil doar dacã ai o anu -
mitã sensibilitate spiritualã. Acest rãzboi este
necontenit. Nici un sfânt nu poate sã spunã el
însuºi înainte de vreme, cã s-a curãþat, s-a de -
sãvârºit, s-a mântuit. Cu cât te apropii mai mult
de Dumnezeu, cu atât îþi dai seama de ni mic -
nicia ta. Legãtura aceasta existã ºi în domeniul
cunoaºterii. Socrate spunea „Cu cât ºtii mai
mult, cu atât îþi dai seama cã nu ºtii nimic”, intri
în abisul nesfârºit al cunoaºterii, în orice do meniu
ºi mai ales în cel al cunoaºterii lui Dum nezeu. Im -
por tant e ca oamenii sã conºtientizeze cã existã
acest rãzboi, sã-ºi formeze o strategie de a lupta
în el ºi niºte arme, apoi sã se ancoreze în învã -
þãturile sfinte, în tainele bisericii, în lec turarea
vieþilor sfinþilor. Toate acestea pentru a se întãri
duhovniceºte pentru a duce aceastã luptã.

Cea mai puternicã strategie a diavolului
este sã-i facã pe oameni sã creadã cã nu existã
nici el ºi nici Dumnezeu ºi atunci totul e permis,
totul e fãrã Dumnezeu. Cu acest lucru se luptã
oamenii per ma nent, iar cei virtuoºi îºi dau sea -
ma de aceste curse ale vrãjmaºului. Aceastã
problemã o observãm ºi la marii pãrinþi isihaºti,
la marii scri itori filocalici, cei care preiau foarte
mult din înþelepciunea divinã, iu bi rea de fru -
mos, dar nu frumosul ma te rial, ci iubirea fru -
museþii di vine dintr-un om ºi a virtuþilor lui. Pe
parcursul celor douã milenii de dupã Hristos
marii pãrinþi au scris fiecare despre experienþa
lor, deoarece fie care om în parte are lupta sa, are
crucea sa, are drumul sãu. Fiecare sfânt are lu -
crarea lui, nu se poate compara cu ceilalþi. Din
scrierile fi lo calice trebuie sã ne adãpãm ºi sã
luãm ce ni se potriveºte nouã. Sunt niºte prin -
cipii care trebuie res pec tate, dar omul, în gen eral,
are lupta sa proprie.

Teodor Ardelean: V-aº în tre ba, oare o
mãnãstire e mai întãritã, mai atrãgãtoare pen tru
credincioºi, mai învred nicitã în misiunea sa da -
cã are ºi un sfânt propriu al ei? Cum e toatã
aceastã istorie cu Sfântul Irodion? S-a observat
aici o diferenþã în audienþã, – cuvântul e larg,
dar nu deranjeazã în contextul de faþã – în
perioada de dupã Irodion faþã de cea dinainte?

Ioachim Pârvulescu: Sigur cã da, este
fundamentalã viaþa de sfinþenie din trecutul mã -
nãstirii. Pentru cã prezentul ni-l întemeiem pe

trecut, dacã acesta este plin de sfinþenie, atunci
ºi viitorul este dinamic ºi genereazã viaþã
duhovniceascã ºi sfinþi. În mãnãstirile unde au
trãit oameni sfinþi, ei sunt acolo, prezenþi cu
duhul ºi ne ajutã. Toþi stareþii care au trãit în
aceastã mãnãstire sunt prezenþi ºi ei sunt aceia
prin care se realizeazã lucrarea. Noi intrãm în
comuniune cu ei ºi le cerem ajutorul. Îi po -
menim cu toatã dragostea la fiecare liturghie, pe
aceºti pãrinþi înaintaºi ºi simþim cã au fost chiar
mai mult decât pãrinþii trupeºti. Cel mai frumos
lucru este atunci când îþi respecþi tre cutul, înain -
taºii, ºi îi pui la loc de cinste. Dacã au existat
oameni sfinþi într-un loc, acel loc devine sfânt
cu adevãrat ºi transmite sfinþenie. De e xem -
plu, în dupã-amiaza zilei când l-am dez gropat pe 
Sf. Irodion parcã zburam, eram în al nouãlea cer, 
nu simþeam obosealã. ªi la un mo ment dat a
venit cineva pe la 6 dupã masa ºi m-a întrebat
„Pãrinte, ce s-a întâmplat? Nu te-am mai
vãzut aºa niciodatã”. Într-adevãr, sfântul a
rãspuns la rugãciunile noastre lãsându-se
des coperit.

Teodor Ardelean: În momentul în care
am citit cã faceþi aceste pomeniri ale ante ce -
sorilor dumneavoastrã m-am bucurat ºi mi-aþi
cãzut drag pentru cã am trãit o experienþã pe
care nu pot sã nu v-o împãrtãºesc. L-am cu -
noscut per sonal pe Patriarhul Petros al VII-lea
ºi ne-am îmbrãþiºat ºi i-am arãtat biblioteca din
Baia Mare, care se revendicã de la o bibliotecã
de tip alexandrin, adicã de facturã en ci clo pe -
dicã. Era în vizitã în Maramureº. Anul urmãtor
am vizitat Egiptul ºi la o catedralã unde am
crezut cã voi asista cum vor face ei pomenirile,
de la Sf. Evanghelist Marcu ºi pânã în zilele
noastre, nici nu s-a fãcut aceastã pomenire a
patriarhului.

Ioachim Parvulescu: ªi eu am fost acolo, 
acum trei ani, când s-a întâmplat accidentul în
urma cãruia ºi-a pierdut viaþa. Eram la
Mã nãstirea Vatoped, împreunã cu stareþul ºi so -
borul ºi aºteptam sã vinã elicopterul care ple -
case de la Atena spre Athos. Peste o jumãtate de
orã am primit telefon cã s-a prãbuºit elicopterul,
cel mai bun din dotarea armatei greceºti. In -
credibil! Au murit toþi: Patriarhul, patru mi -
tropoliþi, trei arhimandriþi, în to tal 17 persoane.
Când l-au gãsit scafandrii, se spune cã Patriarhul 
era singurul care plutea deasupra apei, cu o
icoanã pe care o aducea cadou la canonizarea
Sf. Ioachim Vatopedinul. Aceastã moarte ne-a
ºo cat pe toþi.

Teodor Ardelean: N-am eu dreptul sã fiu
judecãtorul semenilor mei, dar am sesizat douã
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categorii de oameni care intrã în mãnãstire:
una mi-o doresc din ce în ce mai redusã, cea a
oamenilor care vin sã facã poze, sau chiar sã-ºi
facã poze unii altora, sã poatã demonstra cã au
fost la mãnãstire ºi îmi doresc o altã categorie
mai numeroasã, a celor care cu adevãrat simt
cã aici este un loc de refugiu, la care sã vinã sã
se hrãneascã spir i tual. Cum aþi simþit în timp?
Creºte numãrul celor care vin cu inima deschisã 
ºi cu sufletul curat la mãnãstire?

Ioachim Pârvulescu: În primul rând tre -
buie sã distingem între cele douã aspecte: de
turist ºi de pelerin. Turistul vine sã fotografieze,
sã se fotografieze, sã primeascã niºte informaþii
istorice, dacã le cere ºi pe acelea ºi atât, nu-l
intereseazã esenþa duhovniceascã.

Pe de altã parte, pelerinul vine pentru a se
ruga, intrã în comuniune cu sfinþii respectivi.
Grupurile de pelerini cazaþi la mãnãstire ar tre -
bui sã aibã un pro gram. ªi eu, dupã douãzeci ºi
ceva de ani de mãnãstire, am avut o experienþã
de pelerin cu totul diferitã, acum zece ani la
Muntele Athos. Acolo ne impuneau un pro gram, 
toþi eram în acelaºi duh. Dacã vii la mãnãstire,
vii ca sã te rogi ºi atunci simþi cu adevãrat
beneficiile pelerinajului ºi ajutorul locului res -
pectiv.

Fenomenul acesta turistic afecteazã viaþa
duhovniceascã a mãnãstirii. De exemplu, în pri -
mãvarã stãteam afarã, în pridvor ºi la un mo -
ment dat a intrat un grup de 30-40 de indivizi,
fiecare cu aparat foto, camerã de filmat care
„ciuruiau” totul. A trebuit sã mã aplec ca sã nu
mã „ciuruiascã”. De ce au fu git cãlugãrii de la
Meteore în Athos? Pentru cã acolo era un turism
agresiv ºi excesiv, deranjant.

Teodor Ardelean: Aveþi o viaþã frumoasã, 
în care foarte adesea puteþi vorbi din suflet unor 
suflete care sunt flãmânde de o astfel de hranã.
Spuneþi-ne dacã aveþi în memoria dumnea -
voas trã anumite momente trãite faþã în faþã cu 
mul þimi considerabile, dacã simþiþi care este
gre u tatea specificã de credinþã a oamenilor
adu naþi la marile sãrbãtori ºi dacã vã gãsiþi o
formulã de autoîncãrcare a sufletului cu pri -
virile ºi setea ºi foamea de trãire ºi rostire
duhovniceascã a acestor oameni.

Ioachim Pârvulescu: Am observat lucrul 
acesta în fiecare duminicã sau la marile sãr -
bãtori. Pe oamenii, care sunt cu adevãrat doritori 
de informaþie duhovniceascã îi simþi uºor. ªi
atunci eu, ca pred i ca tor, ca vorbitor din faþa
altarului le dau ceea ce ei cer, mã deschid în faþa
lor, iar inspiraþia vine pe mo ment, determinatã
de auditoriu.

Fiecare mo ment este unic, fie care zi este
unicat. Nu putem com para ziua de azi cu cea de
ieri. A cesta este marele dar al lui Dum nezeu,
diversitatea infinitã.

Teodor Ardelean: Cum aþi de fini, mai a -
proape de ceea ce simþiþi cã este, Sfânta
Mã nãstire Lainici? Vatrã de spiritualitate or to -
doxã, oazã de trãire creºtinã, refugiu de liniºte
sau aþi folosi o altã sintagmã?

Ioachim Pârvulescu: Eu cred cã cea mai
potrivitã sintagmã ar fi „vatrã de spiritualitate
ortodoxã ro mâneascã”.

Teodor Ardelean: Cum vã sim þiþi când
mergeþi în alte mã nã stiri? Pe unde v-aþi simþit
mai re pede provocat la starea cea pro fundã?

Ioachim Pârvulescu: Cel mai bine mã
simt la mãnãstirile unde existã sfinte moaºte ale
sfinþilor acelor locuri: la Cernica, la Sihãstria,
unde cimitirul e plin de sfinþi, la Neamþ, la
Tis mana, vechile mãnãstiri.

Apoi, printre locurile cele mai importante
care m-au marcat se numãrã Sf. Mormânt de la
Ierusalim, Mãnãstirea Optina din Rusia ºi
Mun tele Athos, unde e cea mai mare comunitate 
de cãlugãri ortodocºi, un adevãrat patrimoniu al
ortodoxiei. La Mãnãstirea Pantelimon, cu nos -
cutã ºi sub denumirea „Russikon” se aflã moaºte 
de la toþi sfinþii din fiecare zi a anului. Muntele
Athos este de o mie de ani Grãdina Maicii
Dom nului. Acolo, Maica Domnului s-a arãtat
mai multor sfinþi, este cu adevãrat Mun tele
Sfin þeniei. 

Al treilea loc care mi-a plãcut este
Mã nãstirea Sf. Ioan Botezãtorul de la Essex din
Anglia, unde a fost pãrintele Sofronie Saharov,
ucenicul Sf. Siluan Athonitul. La pãrintele
So fronie ºi-a fãcut ucenicia pãrintele Rafael
Noica pentru 35 de ani. Acolo este o linie du -
hov niceascã unicã în lume. Acolo se practicã
Ru gãciunea lui Iisus în permanenþã. Numai
sâm bãtã seara ºi duminicã dimineaþa se slujesc
ve cernia ºi utrenia, în rest se practicã Rugã -
ciunea lui Iisus. Toþi în bisericã spun rugãciunea 
în comun în mai multe lim bi. Acolo am gãsit o
dragoste autentic creºtinã a unora faþã de alþii.
Viaþa duhovniceascã de acolo n-am mai în tâl -
nit-o nicãieri în altã parte.

Teodor Ardelean: De Mãnãstirea Melk
din Aus tria aþi auzit?

Ioachim Pârvulescu: Da, e catolicã.

Teodor Ardelean: Mie îmi face im presia
cã a fost denumitã în mod fals mãnãstire, e
Muzeul mãnãstirii, deoarece nu am vãzut sã
existe cãlugãri ºi viaþã monahalã. Nu-ntâlneºti
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viaþã de mãnãstire, întâlneºti clã -
direa fostei mã nãstiri, biserica fostei
mãnãstiri, biblioteca fostei mãnãstiri...

Ioachim Pârvulescu: În Bi -
serica Ca to licã monahismul a fost cu 
totul altceva: au fost ordine ca va -
lereºti, ordine militare... etc ºi nu ne
putem compara.

Iar bisericile... chiar dacã erau
din primul mileniu, autentic orto -
doxe, cum e Ca tedrala Sf. Mar cu
din Veneþia, care are aer bi zantin, pe 
toate le-au schimbat cu pictura rea -
listã, renascentistã, care nu-þi pre -
zintã nimic. Odatã era în trebat pã -
rintele Stãniloae ce pãrere are despre 
Capela Sixtinã, la care el: „Ce pãrere 
sã am, cã nu-mi trezeºte ni ciun sen ti -
ment de evlavie, niciun sen ti ment de 
smerenie”. Când vezi îngeri cu
muºchi... totul prezintã fizicul, uma -
nul... nimic nu-þi trezeºte sensibilitate spi ri tualã.
Dimpotrivã, alte sentimente îþi trezeºte. 

ªi mai ales atunci când e vorba de mo -
nahism, este impropriu spus monahism catolic,
pentru cã n-a fost monahism autentic. Mai sunt
ordine care îºi pãstrau o viaþã duhovniceascã
aparte. Restul monahismului catolic în ziua de
astãzi este cu con tract: ai con tract pe cinci ani de 
zile ºi poþi sã fii monah la mãnãstirea cutare.
Dupã cinci ani poþi sã te întorci în lume... deci e
o chestiune care este diluatã to tal, nu e nimic
autentic.

Teodor Ardelean: Au ºi monahism la lo -
cul de domiciliu. Semnezi con tract ºi tu acasã
promiþi cã duci o viaþã monahalã.

Ioachim Pârvulescu: ªi acasã, da. Sunt
situaþii cãrora nici nu le mai poþi lua seama...
foarte depãºite, adicã diluate, de nu mai au nimic
duhovnicesc. Dovadã cã ºi din cauza aceasta a
apãrut protestantismul, neoprotestantismul, tot
din ca u za greºelilor care s-au fãcut de cãtre
Biserica Catolicã. Dar acesta e un subiect care
nu face obiectul discuþiei noastre.

Tocmai de aceea mi-au plãcut mãnãstirile
din Athos, mãnãstiri ce le bre, cu viaþã duhov -
niceascã aparte, care cu adevãrat te fac sã te
transformi. Mai departe, sigur cã ºi în Rusia,
Ucraina, cum spuneam despre Optina, Lavra
Pe cerskaia, cunoscute ºi vizitate la nivel mon -
dial. Sau în Rusia „Sfântul Serghei” de la
Radonej. La „Sf. Serafim de Sarov” mi-a plãcut, 
de ase menea, foarte mult.  E o mãnãstire imensã, 
sunt mii de oameni, de pelerini, zilnic.

Teodor Ardelean: Eu am observat, tre -

când de vreo 30 de ani pe la Lainici, cã de prin
anii 1995-1996 parcã mãnãstirea a luat o altã
alurã esteticã. E adevãrat?

Ioachim Pârvulescu: Bineînþeles! A fost
harul lui Dumnezeu ce s-a întâmplat. Nu vreau
sã spun eu cã am ceva merit aici. Nu. A fost
harul lui Dumnezeu care s-a revãrsat din belºug
peste aceastã mãnãstire ºi nu numai. Pentru cã,
vedeþi dumneavoastrã, dupã Revoluþie, toatã
Þara Ro mâneascã a avut un reviriment spir i tual
ex tra ordinar. S-au construit multe mãnãstiri ºi
bi se rici, iar acolo unde a fost puþinã atenþie ºi
puþinã educaþie, s-au fãcut lucruri de calitate ºi
bune, care dãinuie. Unde nu, au rezultat ºi sunt
multe kitsch-uri, dar acestea vor dispãrea cât de
curând.

În anul 2005, la Innsbruck în Aus tria, s-au
turnat clopotele bi se ricii...  ºi am fost invitaþi,
cum era obiceiul, sã fim prezenþi la tur narea
unui clopot. Acolo am cunoscut fa milia
Grassmayer, care de 450 de ani are aceastã afa -
cere de turnat de clopote. La un mo ment dat
ne-au spus: „în ulti mii 20 de ani, pãrinte, numai
ortodocºii toarnã clopote”. Catolicii nu mai
toar nã clopote. În China, de asemenea. Era vor -
ba de ortodocºi în gen eral: ro mânii, bulgarii,
sârbii, ruºii, ucrai nenii. „Este vremea orto do -
xiei! În ultimii 20 de ani numai orto docºii au
turnat clopote. Aceasta este vre mea ortodoxiei”, 
a spus domnul Grassmayer. 

Teodor Ardelean: Frumoasã constatare!
Am avut la Baia Mare ºi la bibliotecã o con -
sfãtuire, nu mai ºtiu a câta era, a turnãtorilor de 
clopote ºi erau câþiva, vreo trei, ºi din þãri cato -
lice, dar ºi ei au mãrturisit la fel: „Nu mai avem
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ce turna în þãrile catolice”. Cea mai mare pro -
ducþie o fac turnãtorii ruºi.

Ioachim Pârvulescu: Sunt se crete de fa -
milie acolo, sunt 17 aliaje care se pun în clopot.
Aici,  la Mãnãstirea Lainici harul lui Dumnezeu
a lucrat. Într-adevãr, de 20 de ani suntem numai
în ºantiere. Un pãrinte care n-a mai fost de prin
anii ’75 pe aici, când a intrat a zis: „Pãrinte, nu
mai este Lainiciul, este un alt Lainici. S-a
schim bat mãnãstirea. Cu totul!” ªi cu adevãrat
aºa e. Dar nu a fost un plan sau o susþinere
financiarã întreþinute de cineva. Lucrurile au
mers atât de firesc ºi de spontan. Când am în -
ceput biserica, îmi aduc aminte, cu Prea sfin þitul
Ioan, erau cinci mii de lei în casa mãnãstirii,
atunci în ’90, ºi aceºtia au fost banii cu care am
sãpat groapa. Am venit cu excavatoare, maºini
ºi am fãcut groapa. Am vãzut lucrarea lui
Dumnezeu, cã nu era nici un ban în casã ºi
trebuia a doua sau a treia zi sã plãtesc oamenii ºi, 
în chip miraculos, aduceau unul sau altul, sau
puneau în cutia milei.

Teodor Ardelean: În limbajul de spe cia -
litate, calitatea asta e definitã, e vorba de vo -
caþia demiurgicã, chiar ºi cea a cãlugãrului
când e man ager, nu?

Ioachim Pârvulescu: Este ºi asta, nu pu -
tem spune „nu”, dar, cum vã spuneam ºi înainte,
eu îi mulþumesc Domnului cã ne-a scos în faþã
oa meni cu calitãþi deosebite, cum a fost domnul
arhitect Dorel Cordoº, cu care am lucrat îm -
preunã ºi de la care am avut foarte multe de
învãþat ºi avem de în vãþat în continuare, ca sã ne
cultivãm gusturile ºi estetice, ºi arhitectonice, ºi
culturale.

Dupã aceea harul lui Dumnezeu a lu crat,

cum vã spuneam, având în vedere ºi res pectul
acesta faþã de înaintaºi ºi de multe ori citeam în
istoricul mãnãstirii prin ce a trecut biserica, în
prima jumãtate a secolului XX, cât de greu, cât
de mare sãrãcie a fost în Þara Ro mâneascã, cu
mãnãstiri pustiite, cãlugãri cu pan tahuza prin
þarã, n-aveau pâine sã trãiascã... foar te greu au
trãit oamenii. În gen eral, dupã Revoluþie þara a
prosperat, calitatea vieþii era ridicatã  ºi atunci ºi
mã nãs tirea a beneficiat de aceastã re vãrsare de
haruri ale lui Dumnezeu peste þarã.

Dar, din pãcate, noi cam dãm cu piciorul
în aceastã revãrsare de har ºi alungãm harul
Duhului  Sfânt de la noi prin tot ceea ce s-a în -
tâmplat ºi prin ce se întâmplã. Cele mai grave
lucruri care se întâmplã în societatea de astãzi
sunt avorturile ºi crimele. Dupã o estimare rea lã, 
se spune cã aproximativ 20 de milioane de
avorturi au fost fãcute în ultimii 20 de ani de
dupã Revoluþie. Vã daþi seama, încã o Românie
moar tã. Încã o Românie în sânge... ºi ãsta este
un lucru foarte grav, cutremurãtor, pentru cã sân -
gele acelor copii cere rãzbunarea de la Dumnezeu. 

A oferit Dumnezeu românilor har, dar noi
n-am ºtiut sã beneficiem ºi, mai ales, sã-i mulþu -
mim lui Dumnezeu. Puþinã lume  îi mulþumeºte
lui Dumnezeu. Toþi au numai ru gãciuni de ce -
rere: „Doamne, dã-mi”, dar puþini sunt care zic
„Doamne, iartã-mã pentru ce-am fãcut” ºi mai
puþini sunt aceia care zic „Doamne, îþi mulþu -
mesc!”. 

Ne aducem aminte din pilda celor zece
leproºi când Dumnezeu i-a vindecat ºi numai
unul a venit sã-i mulþumeascã lui Dumnezeu.
Cam acesta era raportul, de 1 la 10, dintre cei
care veneau sã mulþumeascã.

Dar sã revenim la Lainici. Dupã ce s-a
construit biserica nouã, în ceputã de cãtre ÎPS
Ioan Selejan, s-au mai con struit urmãtoarele:
Corpul de chilii împreunã cu Trapeza mare, Clo -
potniþa cu arhondaric ºi mu zeu, Atelierul de
tâmplãrie, di verse anexe ºi, mai re cent, gardul
de piatrã care este unicat, realizat dupã con -
cepþia d-lui arhitect Cordoº, la care s-a adãu gat
viziunea constructorului ºi a beneficiarului,
obþi nându-se niºte elemente or na mentale inedite.

Teodor Ardelean: Vorbiþi de ornamentica 
de faþadã de la gard, dar ºi de structurã. Ce
combinaþie de roci aveþi acolo?

Ioachim Pârvulescu: ªi asta este o istorie 
foarte frumoasã. Am fost de mai multe ori la
Muntele Athos. Acum vreo ºapte ani am fost cu
arhitectul Cordoº ºi cu meºterii pe care-i aveam,
sã vedem lucrãrile din piatrã. ªi am gãsit fel de
fel de ºantiere, iar la Mãnãstirea Dochiariou
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pãrinþii lucreazã efectiv, construiesc biserici din
piatrã, sunt zidari, cio plitori în piatrã, sculptori,
pietrari. Extraordinar, ce pot sã facã acei oa -
meni! Lucrau cu di verse roci: piatrã roºie, nea -
grã, verde, albã, gri. Eram co pleºit: „Doamne,
ce frumuseþi!”. Ce lucruri frumoase ºi de calitate 
fãceau, aidoma construcþiilor de  acum douã mii
de ani. Cât de mult înseamnã gusturile, rafi -
namentul ºi educaþia pe care o ai. ªi mi-au rãmas 
la suflet acele lucruri. Domnul arhitect ºi noi toþi 
am rãmas uimiþi, iar când am revenit în þarã am
pornit sã cãutãm cariere de piatrã. ªi am început
sã dau telefoane: prima, Cariera Albeºti, în Ar -
geº, de unde Mã nãstirea Cozia are multã pi atrã.
Mi s-a spus la telefon cã s-a închis cariera de
vreo 5 ani, nu mai funcþioneazã nimic. Dupã
aceea pe la Oradea la fel, la Alba
Iulia am gãsit ceva, dar nu fãceau
decât piatrã cubicã, la Miercurea
Ciuc... toate erau în chise. Mi-am
zis: „Doamne, ce-i în þara asta?
Niciodatã n-o sã pot face lucrãri
asemãnãtoare celor de la Muntele 
Athos”. ªi, la un mo ment dat,
m-am gândit: „Ia sã mã duc eu la
Simeria”... Acolo este fabricã de
marmurã ºi de pia trã, practic cea
mai mare din þarã. ªi când m-am
dus acolo, parcã mi-a pus
Dumnezeu mâ na-n cap. Ac olo am
vãzut multe sortimente de roci:
tra vertin, de la Banpotoc, în zona
Hunedoarei, andezit, pia trã de
Baºchioi, din Tulcea, chiar ºi
piatrã de Vraþa, Bul garia, mar -
murã de Ruº chi þa ºi aºa s-au
strâns vreo 6-7 feluri de piatrã. ªi
dupã cum se întâmplã în carierele acestea de
piatrã, dupã ce tai bucata mare, rãmân resturile
pe care ei le arun cã. Atunci i-am rugat:
„Daþi-mi-le mie!” ªi cu foarte puþinã cheltuialã
am luat zeci de tiruri de piatrã. ªi am prelucrat-o
noi, pentru cã vãzusem deja cum se prelucra în
Athos, cu druj be de piatrã, ºi domnul arhitect a
fãcut un anumit trasaj arhitectonic, dupã aceea
noi am preluat alte elemente, pe care le vãzusem
în Athos, bãieþii au pus suflet, ºi-am pus ºi noi
rugãciune ºi suflet ºi-a ieºit ce-a ieºit.

Vasile Borca: Preacuvioase pãrinte sta -
reþ, precizaþi mai înainte cã mãnãstirile sunt
locuri retrase de lume, cã monahii de fapt s-au
însingurat ca sã stea mai mult de vorbã cu
Dumnezeu, sã-ºi ducã viaþa lor mai aproape de
Dumnezeu, dar, în acelaºi timp, ele nu sunt
departe de lume, sau nu sunt izolate de lume,

pentru cã într-un fel mãnãstirile, ºi chiar dum -
neavoastrã, vieþuitorii, prindeþi pulsul lumii
într-un fel oarecare, adicã simþiþi nevoile cu
care se confruntã lumea de rând, de aceea aicea 
oamenii aleargã, datoritã anumitor neputinþe,
anumitor probleme cu care se confruntã.
Oa re cum duhul sau neputinþele poporului, ale
vul gului de rând se reflectã sau bat la porþile
mã nãstirii. Care aþi putea spune cã sunt totuºi
problemele cu care se confruntã societatea ro -
mâneascã de astãzi?

Ioachim Pârvulescu: Da, da. Într-adevãr, 
la origini, monahul a fost într-o izolare totalã. În
Þara Româneascã au apãrut primele mãnãstiri în 
locuri foarte izolate. Sfântului Nicodim i s-au
arãtat Maica Domnului ºi Sfântul Antonie cel

Mare, pentru a gãsi loc de mãnãstire. A fãcut la
Vodiþa, dupã aceea Topolniþa ºi în cele din urmã
la Tismana. Mãnãstirile se fãceau înainte cu
foarte multã rugãciune. Dumnezeu le desco pe -
rea locul ºi acestea erau în gen eral foarte izolate, 
ca sã nu fie cãlugãrul perturbat de nimeni. Se
fãceau prima datã mãnãstirile, dupã aceea co -
munitãþile veneau încet-încet spre mãnãstiri. La
Tismana, de exemplu, era mãnãstirea, ºi nu erau
case pe razã de zeci de kilometri în jur. ªi
încet-încet, pânã în secolul XX, au venit cu
casele înspre mãnãstiri ºi au copleºit mã nãsti -
rile. Ne confruntãm astfel cu o stare monahalã
nemaiîntâlnitã în istorie în secolele XX-XXI, pe
de o parte. Pe de altã parte ºi duhul lumii de
astãzi afecteazã, într-adevãr, foarte mult via þa
monahalã. Mã uit la novicii care vin în mã -
nãstire, vãd o mare transformare faþã de acum 20 
de ani sau acum 29 de ani când am venit eu la
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mãnãstire. Este o foarte mare diferenþã! Noi
atunci eram ascultãtori ºi devotaþi to tal. Iar
acum vin fel de fel de oameni, care nu au nici în
clin, nici în mânecã nici cu viaþa spiritualã ºi nici 
cu cea duhovniceascã, darãmite cu cea mã nãsti -
reascã. Este enorm de mult de lucrat cu gesturile
acestea stângace ºi greºite pe care le-au învãþat,
le-au acumulat tinerii din ziua de azi. Sã for mezi 
un tânãr în ziua de azi e aproape imposibil. În
ultimii 30 de ani, am observat cum s-au schim -
bat valorile, cum s-au schimbat oamenii. Secu -
larizarea este la tot pasul ºi într-adevãr este un
mare pericol, pentru bisericã în gen eral, pentru
mãnãstiri în spe cial, ºi nu ºtiu cât se mai poate
frâna acest lucru pentru cã oamenii sunt însetaþi,
ei vin din lume ºi ei nu-ºi dau seama cã dacã ai
venit în mãnãstire, trebuie sã te rupi to tal de
aceastã lume. ªi munca este enorm de mare.
Liniºtea mãnãstirii este tulburatã per ma nent de
problemele mirenilor, care cautã aici alinare ºi
asta afecteazã mãnãstirea. Ascultând toatã ziua fel
de fel de pro bleme ºi dureri ale lumii, nu ai cum sã
nu te atingã ºi pe tine, vieþuitorul mã nãstirii.

ªi atunci, monahismul de secol XXI este
un alt monahism, un monahism de sfârºit, apo -
caliptic, care nu mai este într-o izolare totalã, ca
sã se roage pentru lume, ci este aproape de lume, 
încearcã sã se salveze ºi el, ºi cât mai mult din
omenire.

Vasile Borca: Asta vreau sã spun cã poate 
totuºi aceste vetre de monahism, de spir i tua -
litate ortodoxã autenticã, ºi mãnãstiri, ºi biserici

sperãm sã fie un front în faþa valului se cula -
rizãrii sau al pãgânãtãþii care se apropie atât de 
mult ºi de România ºi sã þinem oarecum piept.

Ioachim Pârvulescu: E foarte greu sã
spun acest lucru deoarece implicã multã oste -
nealã, multã jertfã, rugãciune, multã nevoinþã.
Nu numai aºa, câteva întâlniri ºi niºte discuþii, ci 
trebuie nevoinþã, trebuie pus genunchii la rugã -
ciune, post mult. Numai asta poate salva situaþia
cu adevãrat ºi toatã lumea trebuie sã con ºtien -
tizeze. Vedeþi, în ziua de as tãzi puþine cazuri
mai întâlnim în care se con struieºte, se edificã,
se zideºte în societate. Dim potrivã, în ziua de
astãzi totul se distruge, nu mai sunt educaþi oa -
menii sã facã lucruri pozitive.

Vasile Borca: De aceea cred cã sunteþi
într-un loc fericit, unde atât pe plan edilitar cât
ºi sufletesc, duhovnicesc, zidiþi ºi cei ce vã calcã
pragul acestei mãnãstiri îºi încarcã sufletele.

Ioachim Pârvulescu: Da, putem spune cã
încercãm acest lucru ºi ideal ar fi sã fie peste tot aºa.

Vasile Fodoruþ: În ultimii 20 de ani s-au
întâmplat multe cu noi ºi se întâmplã ºi cu ge -
neraþia tânãrã.  Într-adevãr, am fost privile -
giaþi, am avut mari duhovnici, niºte flãcãri,
oa meni care au „ars” în ultimii 20 de ani, sau
chiar înainte în perioada comunistã.

Vã întreb tranºant: Putem pune în valoare 
tezaurul acesta al martirilor din temniþele co -
muniste, cel puþin dupã modelul rusesc cu care
aþi intrat în con tact?
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Ioachim Pârvulescu: Noi, românii, din
punct de vedere bisericesc eram tot timpul de -
pendenþi de Constantinopol ºi nici odatã nu s-a
putut organiza biserica pe un calapod românesc.

Sf. Nicodim moare în 1406 ºi de abia în
1952, dupã mai mult de 500 de ani a fost ca -
nonizat. Martirii brâncoveni, mari eroi ai nea -
mului nostru, uciºi în 1714, au fost canonizaþi
abia în 1992, dupã 300 de ani. Lucruri care sunt
impardonabile pentru neamul nostru românesc.
Dar aºa a fost contextul acesta bisericesc, cu
autocefalia bisericii ºi cu Patriarhia.

Aici la Lainici am pictat sfinþii din primele 
secole ºi pe sfinþii mari, clasici, martiri:
Gheorghe, Dumitru, Procopie etc. Dar de ce sã
nu fim la zi cu sfinþii din ziua de astãzi? Biserica
ortodoxã este mon dialã, nu se poate monopoliza 
numai într-o þarã, iar asta ne face sã intrãm în
comuniune cu toþi sfinþii. Eu am simþit lucrul
acesta dintotdeauna. Sã fim aproape de sfinþii
care ne sunt contem po rani, cum sunt Sf. Nectarie, 
Sf. Ioan Rusu, Sf. Efrem cel Nou ºi alþii. Atunci
cum sã nu-i pictez pe sfinþii aceºtia, când îmi
sunt dragi, când se întâmplã minuni? Eu sunt
filo-ortodox mondial. Pe toþi sfinþii îi iubesc ºi
vreau sã-i am pe toþi, sã-i pictez, cã ei sunt
prezenþi cu mine ºi asta e cel mai im por tant lucru.

Noi vrem sã venim pânã în secolul XX cu
aghiografia. De abia în secolul XX am ca nonizat 
sfinþi care au trãit acum 400-500 de ani. Pãi
chiar aºa în urmã sã rãmânem? Toate þãrile
ortodoxe: Ser bia, Bul garia, Rusia, Ucraina ºi-au 
canonizat sfinþii la timp, noi n-am canonizat pe
nimeni, pânã ce nu am avut Patriarhie.

Mulþi din neamul nostru românesc sunt
încã necunoscuþi ºi mai ales martirii temniþelor

co muniste. Dar trebuie rugãciune. Ne rugãm ºi-i 
pomenim la proscomidie pe toþi. Chiar a apã rut
micul pomelnic al foºtilor de þinuþi din temniþele
comuniste, vreo câteva mii de nume. Dacã sunt
pomeniþi la proscomidie, fãrâ miturile se îm pre -
unã toate cu Iisus Hristos, cu Maica Domnului,
cu sute de sfinþi ºi toþi sunt în comuniune, toþi ne
împãrtãºim din harul lui Hristos.

Mare greºealã facem cã nu ne respectãm
înaintaºii, cã nu intrãm în comuniune cu ei,
pentru cã ei sunt sfinþi ºi noi greºim dacã nu ne
rugãm la ei, pentru cã noi suntem lipsiþi de harul
lor, nu ei sunt lipsiþi de harul nostru. Ei nu au
nevoie de noi, noi avem nevoie de ei.

În frescele pictate pânã în 2006, în bi serica
de sus, sigur ar fi meritat un colþ ºi neo-mar tirii
români, dar atunci nu prea se dis cuta despre
aceastã che stiune. Eu nãdãjduiesc cã, dacã vom
bate la uºa Domnului, ca sfinþii aceia sã ne rãs -
pundã, sã ne deschidã, ne vor rãspunde.

Vasile Fodoruþ: Poziþia Mãnãstirii Lainici 
este oarecum strategicã în arhitectura spi ri -
tualã româneascã, la graniþa dintre Oltenia ºi
Transilvania, ºi a fost cândva o zonã de vamã
aici, iar noi ca preoþi simþim cã este un mod spe -
cific de manifestare a credinþei în Ardeal, faþã
de Moldova. Este bazat pe o altã atitudine în
relaþia cu duhovnicul, pe o atenþie faþã de
canoane, faþã de specificul du hovnicesc. Dar
p utem spune ºi arhitectonic. Unde plasaþi mã nãs -
tirea Lainici în mozaicul acesta, mai ales cã
vorbim de un fel de regio nalizare, cu toate cã la
noi în bisericã nu existã aºa ceva.

Teodor Ardelean: Înainte de a rãspunde,
dacã m-aþi provocat, am sã spun cã dupã pã -
rerea mea, mai ales dupã acest curent estetic, de 
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douãzeci de ani încoace, eu cred cã Lainiciul a
fãcut paºi serioºi înainte în a se identifica cu
trãsãturile de arhitecturã religioase gen eral va -
la bile pentru neamul românesc ºi foarte puþin
ataºabile unei zone sau alteia.

Ioachim Pârvulescu: Ortodoxia este
mon dialã n-are limite, n-are graniþe.

Când s-a fãcut Mãnãstirea Curtea de Argeº,
la 1517, de cãtre Neagoe Basarab, era unicat în
lume. Cea mai frumoasã perlã arhitec tonicã din
lume. Du pã aceea, Mãnãstirea Horezu a lui
Constantin Brân co veanu, nãscutã din fiinþa acestui
neam. Brâncoveanu a fost un om sfânt, un om
plin de viaþã duhov niceascã ºi culturã. 

În ortodoxia bizantinã, ºi în arhitecturã, ºi
în picturã, ºi în sculpturã, ºi în muzicã, ºi în artã
este ceva veºnic. Muzica bizantinã nu numai cã
sunã plãcut urechii, ci îþi ºi sensibilizeazã ini ma. 

Întotdeauna mi-au plãcut baladele ºi doi nele
româneºti ºi la un mo ment dat l-am ascultat pe
Grigore Leºe, care spune cã doinele noastre ro -
mâneºti au origini în Iran.

Muzica orientalã instrumentalã ºi doinele
noastre româneºti parcã se aseamãnã ºi când am
auzit ce mi-a confirmat omul acesta, am rãmas
uimit. Muzica orientalã te sensibilizeazã foarte
mult, pe când muzica occidentalã te satisface
men tal, raþional, dar nu sensibilizeazã inima. 

ªi pãrintele Stãniloae delimiteazã clar fi -
lo sofia ºi arhitectura Orientului faþã de cea a
Occidentului. Occidentul  a încercat sã satisfacã
raþiunea ome neascã ºi aici s-a oprit, pe când
Orientul a sensibilizat inima.

Teodor Ardelean: V-aº mai întreba ceva.
Sunt interesat de cum vedeþi, dincolo de virtutea
demiurgicã pe care o are un preot, un stareþ,
care construieºte, amenajeazã, optimizeazã atât 
de multe lucruri, dacã v-aþi gândit sã daþi di -
mensiuni suplimentare ºi complementare unui
aºezãmânt care, deºi este în lumea civilizaþiei,
lângã calea feratã ºi lângã ºosea ce în câþiva ani 
se va moderniza ºi ea, are  o destinaþie de alt tip, 
undeva la interferenþa dintre religie ºi culturã,
sau o altã formulã de performare religios-cultu -
ralã: tabere de cre aþie, loc de refugiu pentru
scriitori, cãutãtori, cercetãtori, nãscocitori etc…

Ioachim Pârvulescu: Sigur, suntem des -
chiºi ºi chiar ne-ar bucura lucrul acesta. Este o
viziune optimistã dar, dupã cum ob servãm, în
ziua de astãzi, oamenii se înde pãr teazã de
aceastã direcþie pozitivã, culturalã, edi fi catoare.

Teodor Ardelean: Mã gândesc, spre
e xemplu, cã pot sã vinã sã lucreze cercetãtori în
pictografie. Uitându-se la pereþii aceºtia, ºi mai
scriind un gând, ºi mai frunzãrind o carte, aici
veþi întemeia în mod sigur, în timp, o bibli otecã
solidã, documentatã pe anumite domenii.

Ioachim Pârvulescu: Cu ajutorul lui
Dumnezeu se va face ºi aceastã minune!
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Neoisihasmul de la Lainici

Pr. dr. Vasile BORCA
Baia Mare

Admirabilul aºezãmânt mo -
nas tic de la Lainici, cu cele
douã bi serici monumentale, 

în care se reflectã trecutul ºi pre zen -
tul, cu întregul com plex edilitar ºi
gos podãresc, totul îm pletit cu o mã -
iestrie aparte în care uti lul ºi frumosul 
sunt îmbinate ºi ar mo nizate fãrã cusur 
ºi apoi încadrate în mi rificul sau ma -
iestuosul peisaj montan din Defileul
Jiului, cu toate podoabele arhi tec to -
nice ºi naturale ar rãmâne un im por -
tant obiectiv eclesiastic ºi, mai ales,
turistic, ca multe al tele din þarã, dar
aceastã mânãstire se remarcã ºi iese în 
evidenþã prin sfinþenia ei ºi prin faptul 
cã în acest loc a trãit, a slujit, activat ºi 
apoi ºi-a lãsat moaºtele spre mãrturie
un sfânt, Pãrintele Irodion, „Lu cea fãrul
Lai ni cilor”. Sfinþenia Pãrintelui Irodion 
s-a impus ºi s-a confirmat pe deplin
încã din timpul vieþii, de aceea era
cãutat ºi solicitat de o mulþime de
credincioºi pentru a le re zolva problemele. Aceastã sfinþenie nu s-a epuizat, nu s-a stins nici
dupã moartea lui trupeascã, ci s-a perpetuat prin moaºtele, prin slujbele ºi întreaga atmosferã
duhovniceascã de la Lai nici, ce respirã prin viaþa ºi slujirea cãlu gãrilor de azi, peste care
duhul Sfântului Iro dion adie ca un bal sam mângâietor ºi bine fãcãtor, pe care credincioºii îl
simt ºi au pãr tãºie cu el.

Înainte de a stãrui puþin asupra vieþii ºi
activitãþii Sfântului Irodion de la Lainici, trebuie 
sã spunem cã acesta cu întreaga pleiadã a sfin -
þilor români, în gen eral, se înscriu în marele
curent de trãire autenticã a ortodoxiei ce se
chea mã isihasm.

1. Reperele biblice ºi patristice 
ale isihasmului

Isihasmul îºi are rãdãcinile în viaþa ºi ac -
tivitatea Mântuitorului Iisus Hristos, a sfinþilor
apostoli, fiind continuat, îmbogãþit ºi reactivat
la majoritatea sfinþilor din Biserica Ortodoxã
pânã în zilele noastre. Isihasmul se leagã de
marele eveniment al Schimbãrii la Faþã al lui
Iisus, de pe Muntele Taborului, unde „faþa Lui a
strãlucit ca soarele, iar veºmintele s-au fãcut
albe ca lu mina” (Mt. 17, 1-2), unde cei trei

apostoli (Petru, Iacob ºi Ioan), fiind copleºiþi de
slava dumnezeiascã ºi-au exprimat bucuria ºi
fericirea gustãrii acesteia. Era, de fapt, o pre -
gustare din împãrãþia cea veºnicã ºi cereascã din 
care Iisus le-a „decupat” ºi le-a oferit pe cât erau
în stare sã primeascã din mãreþia eternitãþii, pre -
gãtindu-i astfel pentru marile evenimente din
viaþa Lui: Jertfa de pe Cruce ºi Învierea.

Saul din Tars (viitorul apostol al nea mu -
rilor, Sfântul Pavel) pe drumul spre Damasc a
fost învãluit de „o luminã din cer” care l-a con -
vertit la Hristos (F.A. 9, 1-17), iar mai târziu s-a
învrednicit de o rãpire ºi revelaþie specialã prin
care a experimentat realitãþi cereºti inegalabile
(II Co. 12, 2-4).

Întreaga viaþã ºi activitate creºtinã, în du hul
autentic al Evangheliei, are ca scop sau ideal su -
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prem „ajungerea tuturor la unitatea credinþei ºi a
cunoaºterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bãr -
batului desãvârºit, la mãsura vârstei de pli nãtãþii lui 
Hristos” (Ef. 4, 12-13) sau po si bi litatea de a ne
face „pãrtaºi dumnezeieºtii firi”, cum ne explicã
Sfântul Apostol Petru (II Pt. 1, 4) ori la integrarea
ºi comuniunea cu Divinitatea (I In. 4, 16).

Acest ideal de intercomuniune cu Dum -
nezeu ºi de pregustare a împãrãþiei cerurilor încã 
din viaþa aceasta a fost preocuparea esenþialã a
sfinþilor, ºi ea s-a dezvoltat ºi a luat forme or -
ganizate odatã cu dezvoltarea ºi organizarea
mo nahismului, îndeosebi în Rãsãrit.

2. Athosul – pat ria isihasmului

Ca miºcare spiritualã mai amplã, isi has -
mul se contureazã în legãturã cu Muntele Athos, 
cu Mânãstirea „Marea Lavrã”, întemeiatã de
Sfântul Atanasie Athonitul, în 963. Isihia, în
greceºte liniºte, tãcere, retragere, promova acest 
mod spe cific vieþii monahale. Cãlugãrii duceau
o viaþã de pustnici, într-o ascezã asprã, cãutând
liniºtea, tãcerea ºi contemplarea misticã. Ca un
celebru mistic se remarcã în secolul XI Sfântul

Sim eon Noul Teolog, care susþinea cã printr-o
contemplare continuã ºi exerciþii spirituale asi -
due se poate realiza o atât de mare apropiere de
Dumnezeu încât sã se ajungã „la vederea luminii 
dumnezeieºti chiar cu ochii trupeºti”. Ca un spe -
cific al isihaºtilor era rostirea continuã a rugã -
ciunii lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieºte-mã pe mine, pãcã to sul!”1. 

O etapã efervescentã în istoria isihasmului 
se declanºeazã în urma disputei lansatã de un
cãlugãr grec din Calabria, pe nume Varlaam,
care i-a acuzat pe isihaºti de superstiþii ºi fals
misticism. Acuzele ºi teoriile lui au fost com -
bãtute de Grigorie Palama, un nobil învãþat, care 
se retrãsese la Muntele Athos în 1318 ºi ducea o
viaþã misticã ºi asceticã. Disputa dintre cele do -
uã tabere a stârnit atâtea tensiuni ºi neîn þelegeri
încât a fost convocat un Sinod la Constantinopol 
în 1341, care s-a pronunþat în favoarea isi has -
mului, combãtându-l pe Varlaam, cã lu mina ta -
boricã nu este o creaþie, ci este o emanaþie sau o
energie divinã necreatã. Faptul acesta l-a de -
terminat pe Varlaam sã treacã la catolicism. Prin 
Sinodul de la Constantinopol din 1531, isi has -
mul a fost definit ca doctrinã a Bisericii de
Rãsãrit. El a fost în continuare apreciat ºi pro -
movat prin toþi teologii ºi sfinþii pe care i-a avut
Biserica Ortodoxã ca: Sfântul Grigorie Sinaitul
(† 1346), Sfântul Filotei Kokkinos († 1377),
Sfântul Eftimie de Târnovo († 1395), Sfântul
Nicolae Cabasila († 1391) etc. Renumita lucrare 
„Despre viaþa în Hristos” al lui Nicolae Cabasila 
a avut o puternicã influenþã nu numai în rândul
cãlugãrilor, ci ºi în viaþa tuturor creºtinilor orto -
docºi2.

3. Monahismul isihast românesc

Legãturile strânse pe care Þara Ro mâ neas cã
le-a avut cu Muntele Athos, consemnate docu -
mentar încã de pe vremea Voievodului
Vla dislav I, din 1369, apoi cu mãnãstirile din
sudul Dunãrii, de la Paroria ºi Kelifarevo, au
facilitat pãtrunderea spiritualitãþii isihaste ºi pe
teritoriul patriei noastre3. 

Duhul isihast a venit ºi i-a dat un nou
impuls monahismului românesc prin venirea în
þarã a Sfântului Nicodim. El s-a cãlugãrit la
Athos, la Mânãstirea sârbeascã Hilandari, iar
dupã o lungã ºedere acolo s-a întors în pat ria sa,
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Sf. Nicodim

1 Pr. prof. dr. Ene Braniºte ºi prof. Ecaterina Braniºte, Dicþionar enciclopedic de cunoºtinþe religioase,
Caransebeº, 2001, p. 224-225.

2 Ibi dem, p. 225; Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu, Lainici, capodoperã a artei româneºti ºi europene,
Bucureºti, Ed. Evanghelismos, 2011, p. 75-81.

3 Pr. prof. dr. Dumitru Stãniloae, Isihaºtii sau sihaºtrii ºi rugãciunea lui Iisus în tradiþia ortodoxiei româneºti, în
Filocalia, vol. VIII, p. 559; Mitrop. Serafim Romul Joantã, Isihasmul, tradiþie ºi culturã româneascã,
Bucureºti, Ed. Anastasia, 1994, p. 51-57.



aºezându-se în apropierea Dunãrii, în þinutul
Cladovei, unde a ridicat o bisericã ºi douã mâ -
nãstiri, impunându-se ca o personalitate mar -
cantã în zonã. Împrejurãrile politice ºi reli gi -
oase, mai bine zis pro pa ganda catolicã din jurul
Vidinului ºi Cladovei, prin care aici au fost
instalaþi cãlugãri apuseni de ungurii catolici,
pentru a-i supune Scaunului de la Roma pe cre -
ºti nii locului, l-a determinat pe Sfântul Nicodim
sã treacã Dunãrea ºi în înþelegere cu cneazul
Vladislav Vlaicu, pe cheltuiala acestuia, sã ri -
dice la Vodiþa o mânãstire cu hramul Sfântul
Antonie, ca centru de rezistenþã ortodoxã. De -
sigur cã mânãstirea, care avea la început doi -
spre zece cãlugãri, a fost organizatã dupã prin -
cipiile isihaste de la Muntele Athos. Dupã
moar tea lui Vladislav, în 1377, ungurii au cu -
cerit Banatul Severinului, în care se afla mâ -
nãstirea lui Nicodim, de aceea a pornit la ridi -
carea altei mânãstiri cu ajutorul prinþului Radu I, 
la Tismana, în þinutul Gorjului, o regiune de
munþi împãduriþi, mai feritã de unguri. Tradiþia
îi atribuie Sfântului Nicodim întemeierea ºi
a altor mânãstiri din zonã, ca Topolniþa,
Coºuºtea-Crivelnic, Gura Motrului ºi Viºina.
Conform tradiþiei, Sfântul Nicodim a ridicat o 
mâ nãstire ºi în Transilvania, la Prislop, în a pro -
pierea unei peºteri în care se ruga cinci zile pe
sãptãmânã ºi numai sâmbãta ºi duminica ve nea la
obºte. A murit la Tismana în 26 de cembrie 14061. 

Ceea ce este semnificativ ºi im por tant în
legãtura strânsã dintre isihasmul athonit ºi cel
românesc este însuºi termenul „sihastru”, res -
pectiv tipul de cãlugãr sihastru, ceea ce nu este
altceva decât transcrierea sau transpunerea cu -
vântului isihast în limba românã. La fel ºi cu -
vântul sihãstrie2. 

Numãrul sihaºtrilor a fost foarte mare în
rândul românilor ºi ºi-au dobândit o popularitate 
ºi un rol bine definit, mai ales în perioadele de
rãstriºte prin care a trecut poporul nostru. Ei au
fost sfãtuitorii voievozilor, ca în cazul lui Daniil
Sihastrul ºi ªtefan cel Mare, ei au ajutat ºi îm -
bãrbãtat poporul, au spovedit, au mustrat, au
îndemnat, au pãstrat echilibrul moral ºi so cial în
rândul maselor, de aceea numele de „sihastru”
este atât de pop u lar ºi cu o rezonanþã echilibratã
ºi înþeleaptã în sânul spiritualitãþii noastre3.

4. Paisianismul

O etapã aparte ºi distinctã în monahismul

isihast românesc îl ocupã paisianismul. Acest
curent îl are ca pre cur sor pe stareþul Vasile de la
Poiana Mãrului (lângã Râmnicu Sãrat), care la
începutul secolului al XVIII-lea devine o ade -
vãratã lavrã, cu unsprezece schituri în subor -
dine, care cuprindea cãlugãri de pretutindeni:
români, slavi ºi chiar greci – veniþi din Muntele
Athos. Un cãlugãr athonit îl descria ca un al
doilea munte sfânt dupã Athos. Tonul ºi mani -
festarea mult mai am ple, trezite de stareþul
Vasile de la Poiana Mãrului, au fost amplificate
ºi imprimate, mai ales, prin Paisie Velicikovski,
ucenic al lui Vasile, care l-a tuns în monahism la 
Athos. În 1763, dupã ºaptesprezece ani de ºe -
dere pe Sfântul Munte Athos, Paisie cu un grup
mare de cãlugãri (64) a venit în Moldova, aºe -
zându-se în Mãnãstirea Dragomirna. Dupã
ocu parea Bucovinei de nord de cãtre austrieci, 
Pai sie a trebuit sã se retragã la Mãnãstirea Secu.
Datoritã numãrului mare de cãlugãri ºi spaþiului
mic de la Secu, a cerut sã se aºeze la Mãnãstirea
Neamþ cu acceptul domnitorului Moldovei ºi la
sfatul mitropolitului þãrii. Astfel, lavra de la
Neamþ devine „centrul ºi fãclia monahismului
ortodox ºi ºcoala vieþii sihãstreºti ºi a culturii
duhovniceºti pentru tot orientul ortodox”, cum o 
prezintã un autor rus4. La mânãstire au fost
construite un spital ºi noi corpuri de chilii atât
pentru cãlugãri, cât ºi pentru a gãzdui sãracii ºi
cãlãtorii. Aceastã mânãstire a excelat printr-o
imensã activitate literarã. Aici activau douã
e chipe de traducãtori, copiºti ºi critici, ce-l
aveau în frunte pe Paisie ºi lucrau din rãsputeri
la revizuirea ºi traducerea scrierilor filocalice ºi
din Sfinþii Pãrinþi în slavonã ºi românã5. Neam þul
astfel a devenit o adevãratã capitalã mo nasticã ºi 
un centru de pelerinaj, un „Ierusalim românesc”.

Dupã moartea lui Paisie (1794), miºcarea
paisianã îºi continuã influenþa ºi lucrarea prin
ucenicii acestuia dintre care se remarcã în
pri mul rând viitorul mitropolit al Moldovei,
Ve niamin Costachi, prima personalitate a þãrii
din secolul al XIX-lea. A desfãºurat o vastã acti -
vitate, atât pentru renaºterea duhovniceascã, cât
ºi cea culturalã a Bisericii ºi Þãrii Moldovei.
„Pãrintele Veniamin” a rãmas în conºtiinþa con -
temporanilor sãi, aºa cum noteazã Nicolae
Iorga: „omul cel mai bun din Moldova ºi cel mai 
harnic din þarã”6.

Printre ucenicii de seamã ai lui Paisie de la 
Neamþ se numãrã Stareþul Gheorghe de la Cer nica,
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1 Mitrop. Serafim Joantã, op. cit., p. 59-61; D. Stãniloae, op. cit., p. 560.
2 D. Stãniloae, op. cit., p. 561-562.
3 Ibi dem, p. 565-566.
4 Apud Mitrop. Serafim Joantã, op. cit., p. 139.
5 Ibi dem.
6 Apud Serafim Joantã, op. cit., p. 159.



de origine transilvãnean. El a însemnat pentru
monahismul muntean ceea ce Paisie a fost
pentru cel moldovean. Floarea cea mai alea sã a
spiritualitãþii cernicane a rãmas Sfântul Ca linic,
care a întrunit în el atât cele mai distinse calitãþi
duhovniceºti, cât ºi pe cele ad min is tra tive, de
ctitor ºi ziditor de biserici, de aceea dupã spusa
pãrintelui Stãniloae avem concentratã în pers -
onalitatea lui o „spiritualitate integralã”1. 

Auzind de faima Cernicãi ºi de marele
stareþ de acolo, tânãrul Ioan Ionescu din Bu -
cureºti (viitorul Stareþ Irodion de la Lainici) este 
atras de acest loc, frecventând mânãstirea ºi
cunoscându-l astfel pe Sfântul Calinic. Aºa cã la 
vârsta de douãzeci de ani se retrage la Mã -
nãstirea Cernica, sub oblãduirea Stareþului
Calinic. Aici se supune unei aspre asceze ºi
ascultãri, integrându-se pe deplin în disciplina
isihastã, de aceea era iubit ºi apreciat de toatã
obºtea. Intuind viitorul de nãdejde al acestui
tânãr, Stareþul Calinic, în 1846, îl tunde în mo -
nahism cu numele de Irodion, punându-l sub
ocrotirea Sfântului Apostol Irodion, unul din cei 
ºaptezeci, pomenit în cal en dar pe data de 8 a prilie.
În noua stare de monah, el se nevoieºte ºi mai
mult prin post, rugãciune ºi metanii2. 

5. Spiritualitatea cernicanã rãsãditã 
la Lainici

Din 1850, când Stareþul Calinic, la mul -

tele insistenþe ale Domnitorului Barbu ªtirbei,
acceptã scaunul de episcop al Râmnicului, pã -
rãseºte cu re gret Cernica, luându-ºi ºi câþiva
ucenici, printre care ºi pe cuviosul Irodion, pe
care-l trimite mai întâi vieþuitor la Lainici, în
1852, iar peste doi ani îl va numi egumen. A fost
cel mai longeviv stareþ al Lainicilor, timp de 41
de ani, între 1854-1900, cu mici intermitenþe,
din pricina unor frecuºuri interne între cãlugãri
ºi ctitori, în faþa cãrora Sfântul Irodion s-a retras
ca sã nu producã dezbinare3.

Sfântul Calinic, episcopul de Râmnic, du -
pã moartea duhovnicului sãu, îl ia ca duhovnic
pe Irodion, ucenicul sãu, stareþul de la Lainici.
„Astfel ucenicul devine avvã, iar avva ucenic”.
De aceea, cucerit de evlavia ºi darurile duhov -
niceºti pe care le avea, Sfântul Calinic îl va numi 
„Luceafãrul de la Lainici”. El venea adesea la
Irodion pentru sfat ºi pentru a se spovedi. Se ºtie
cã Sfântul Calinic era legat sufleteºte de trei
mânãstiri: Cernica, Frãsinei ºi Lainici4.

6. „Luceafãrul de la Lainici”

Faima ºi renumele Sfântului Irodion s-au
rãspândit în toatã Oltenia ºi dincolo de munþi, în
Transilvania, de unde oamenii alergau cu fel de
fel de neputinþe trupeºti ºi sufleteºti, pentru a le
rezolva. Era un fãcãtor de minuni, avea puterea
de a izgoni duhurile necurate, pãtrundea în taina
sufletelor oamenilor ºi avea darul înain te-ve -
derii. Înainte de moarte a profeþit cã Mânãstirea
Lainici va fi pustiitã ºi pe întreaga Vale a Jiului
va fi mare prãpãd, ceea ce s-a întâmplat în Pri -
mul Rãzboi Mondial, odatã cu intrarea trupelor
de ocupaþie germanã5.

ªi dupã mutarea lui la Domnul (3 mai
1900) Sfântul Irodion a rãmas ataºat de cerinþele 
ºi necazurile oamenilor, pentru cã la mormântul
lui se fãceau minuni, se vindecau demonizaþi, se
însãnãtoºeau fel de fel de bolnavi. 

Dupã 1990 s-au fãcut mai multe propuneri 
ºi încercãri de a demara acþiunea de descoperire
a sfintelor moaºte. Astfel, abia dupã 109 ani de
la trecerea la Domnul a Sfântului Irodion, pe
data de 10 aprilie 2009, dupã multe cercetãri ºi
documentãri prealabile, dupã multã rugãciune ºi 
stãruinþã în sãpãturi, s-au descoperit aceste
moaºte. La aceastã stãruinþã, cu emoþii ºi strân -
gere de inimi, au participat Stareþul Ioachim
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Sfântul Irodion duhovnic al Sfântului Calinic

1 D. Stãniloae, op. cit., p. 583.
2 Arhim. Ioachim Pârvulescu, Viaþa, acatistul ºi paraclisul Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, Mânãstirea

Lainici, 2012, p. 11-12; George Crasnean, Luceafãrul de la Lainici, Bucureºti, Ed. Lumea credinþei, 2010, p. 7.
3 George Crasnea, op. cit., p. 8-10.
4 Arhim. Ioachim Pârvulescu, op. cit., p. 12-13; Ierom. Ioanichie Bãlan, Pateric românesc, Bucureºti, Ed. I.B.M.

al B.O.R., 1980, p. 513.
5 Arhim. Ioachim Pârvulescu, op. cit., p. 14.



Pârvulescu ºi însuºi Î.P.S. Irineu, mitropolitul
Olteniei.

Impresionant este faptul cã sfântul se arã -
tase cu un an înainte, într-o vedenie, unei maici
de la Polovragi, cãreia îi spunea cã „La anul
viitor, pãrintele stareþ îmi va face haine noi”. Se
referea la dezgroparea sfintelor moaºte ºi aºe -
zarea lor în racla din bisericã. La aflarea veºtii
descoperirii moaºtelor Sfânului Irodion, pa triar -
hul României, P.F. Dan iel, a rostit cu bucurie:
„La vremuri de crizã materialã, Dumnezeu ne
trimite multã bogãþie spiritualã”1. 

Neoisihasmul românesc, care se con tu rea -
zã la sfârºitul secolului al XVIII-lea prin Vasile de
la Poiana Mãrului, Sfântul Paisie Veli ci kov ski,
stareþul de la Neamþ, Sfântul Gheorghe de la
Cernica, Sfântul Grigorie Dascãlul, Sfântul
Ca linic de la Cernica, se continuã cu încã o
verigã puternicã prin Sfântul Irodion de la
Lainici din secolul al XIX-lea.

7. „Patriarhul de la Locurele”

Schitul Locurele aparþine Mãnãstirii
Lai nici ºi este situat într-o poianã splendidã, la o 
altitudine de 750-800 m, pe muntele Gropul, din 
Masivul Vâlcan, la aproximativ 6 km distanþã de 
mânãstire. 

Aici s-a retras, la vârsta de 92 de ani, în
anul 2003, unul dintre marii duhovnici ai
Ro mâniei contemporane, pãrintele Adrian
Fãge þeanu. Viaþa ºi activitatea pãrintelui Adrian
este o impresionantã istorie a luptei con tinue ºi a 
fascinantelor biruinþe cu ajutorul lui Dumnezeu. 
Nãscut în nordul Bucovinei, pe data de 3 no -
iembrie 1912, în comuna Deleni din judeþul
Cernãuþi, astãzi Ucraina, într-o familie de preoþi, a
urmat ºcoala primarã, dupã care cursurile Li ceului 
„Dimitrie Cantemir” din Cosmeni, iar în 1927 a
trecut la Liceul „Aron Pumnul” din Cer nãuþi.
Nutrea din copilãrie sentimente patriotice
nobile, mai ales aflând de la bunicul sãu opri -
mãrile ºi obidirile pe care le-au suportat românii
bucovineni sub ocupaþia austro-ungarã. 

La vârsta de cinci ani, în 1917, în timpul
refugiului din Bucovina, fiind într-o cãruþã cu
pãrinþii sãi, din joacã ºi neglijenþã, s-a aplecat ºi
a cãzut sub roata carului, care i-a trecut peste
burtã ºi l-a strivit, rãmânând fãrã suflare, spre
groaza pãrinþilor. La sfatul celorlalþi drumeþi, sã
nu poarte cadavrul cu ei, s-au oprit în primul sat,
Hiliþa, în dreptul bisericii, sã-l caute pe preot ºi

sã-l îngroape. Întrucât preotul era plecat, l-a
lãsat în seama unui diacon ºi a plãtit o babã sã-l
spele ºi sã-i facã cele pentru înmormântare. Du -
pã ce pãrinþii ºi-au continuat drumul, bãtrâna s-a 
apucat de treabã, l-a spãlat, l-a îmbrãcat ºi l-a
aºezat pe masã, punându-i pe piept un colac ºi o
lumânare, dupã care a început sã citeascã din
psaltire, pânã ce va veni preotul sã-l pro ho -
deascã ºi sã-l înmormânteze. Trecuse deja ziua
ºi preotul nu venise. Acum era noapte, dar baba
con tinua sã citeascã psalmi ºi rugãciuni pentru
mort. Deodatã aude un glas din partea cuiva,
care mai era acolo în bisericã: „Babo, închide
fereastra!”. Femeia s-a uita ºi fereastra era
în chisã, dar privind spre lumânare, vedea cã
a ceasta clipoceºte. Omul care priveghea în în -
cãpere a întrebat: „De ce clipoceºte lu mâ na -
rea?” Apropiindu-se, bãtrâna a observat cã
prun cul respira. Îndatã au transmis vorbã, prin
alþi refugiaþi, la pãrinþi cã bãiatul lor a înviat. Cu
mare bucurie ºi mângâiere, pãrinþii s-au întors ºi
l-au dus la un spital în Suceava, unde medicul l-a 
operat, spunând cã un astfel de caz n-a mai
întâlnit ºi nici auzit. Aceastã întâmplare, de-a
dreptul miraculoasã, a povestit-o pãrintele, su -
bli niind cã Dumnezeu a avut un plan cu el, de
aceea l-a înviat. 

O a doua moarte ºi înviere a expe ri men -
tat-o pe frontul anticomunist de lângã Sta lin -
grad, unde a fost rãnit foarte grav, maxilarul
stâng fiindu-i desprins aproape complet ºi faþa
desfiguratã. Medicii nu-i puteau face nimic, he -
moragia era puternicã, era nevoie de o in ter -
venþie chirurgicalã rapidã. Acest lucru era
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Pãrintele Adrian Fãgeþeanu (1912-2011)

1 Pr. dr. Ion Rizea, Cuviosul pãrinte protosinghel Irodion Ionescu – „Luceafãrul de la Lainici”, argumentul
pentru canonizare, în rev. „Mitropolia Olteniei”, anul LXI, nr. 1-4/2009, p. 156-158, 161-162; Genu Tuþu,
Mânãstirea Lainici, Secole de credinþã ºi spiritualitate în Defileul Jiului, Vul can, Ed. Exclusiv, 2011, p. 66-69;
George Crasnean, Irodion de la Lainici, în rev. „Lumea credinþei”, anul VII, nr. 5/2009, p. 5-7. 



imposibil în mijlocul frontului. La scurt timp, un 
avion de dimensiuni mici, care avea o problemã
cu scurgerea de combustibil, a aterizat forþat
lângã rãnit. Un ofiþer pe care el îl salvase cu
câteva zile înainte, dezgropându-l dupã o ex -
plozie, le-a cerut piloþilor sã preia rãnitul. Ei au
refuzat, argumentând cã aparatul este mic ºi nu
poate suporta în plus o greutate mai mare de 10
kilograme. Atunci ofiþerul român le-a pus pis -
tolul la tâmplã, somându-i sã ridice rãnitul.
Nem þii s-au înþeles sã-l ia, iar dupã câteva sute
de metri sã-l abandoneze. Observând cã aparatul 
se comportã nor mal, au renunþat la aban don ºi
l-au transportat 100 de kilometri, în douã ore,
pânã la aeroport. Între timp, ofiþerul român luase 
legãtura cu aeroportul ºi spitalul militar unde era 
aºteptat sã fie operat. Era a doua oarã când
Dumnezeu l-a salvat în mod miraculos! 

Aceastã întâmplare i-a schimbat rad i cal
viaþa.  Dupã întoarcerea de pe front s-a hotãrât
sã-ºi dedice viaþa în exclusivitate lui Dumnezeu, 
oprindu-se la mânãstirea Putna, unde în 2 fe -
bruarie 1944, a intrat în monahism. Câtã vreme a 
vieþuit la Putna, a urmat cursurile Facultãþii din
Suceava între 1943-1947. Dupã absolvirea Teo -
logiei de la Suceava, pleacã la Bucureºti ca sã
studieze filosofia. În acest rãstimp este primit la
Mânãstirea Antim. Aici participã la celebrele
conferinþe ale „Rugului Aprins”, unde face cu -
noºtinþe cu Sandu Tu dor, arhim. Ben e dict
Ghiuº, Sofian Boghiu, Arsenie Papacioc ºi pr.
prof. Dumitru Stãniloae. În 1947, monahul
Adrian se retrage la Mãnãstirea Govora ºi re -
nun þã la facultate de filozofie. La 2 mai 1948
este hirotonit ieromonah pe seama Mã -
nãstirii Go vora. În 1950, la chemarea lui Sandu 
Tu dor, trece la schitul Crasna. 

Aici începe golgota pãrintelui Adrian, ca
de fapt a tuturor membrilor „Rugului Aprins”.
În iulie 1950 este arestat Sandu Tu dor. În ajunul
Crãciunului, Adrian Fãgeþeanu este arestat ºi
condamnat la ºase ani de temniþã. Este dus la
Fãgãraº, apoi la Jilava, în 1952 dus la Ca nal,
1953 transferat la Aiud, apoi iar la Fãgãraº ºi din 
nou la Jilava, fiind eliberat pe 28 septembrie
1956. Dorind sã se întoarcã la Crasna ºi fiind
refuzat, este îndrumat la Lainici, unde gãseºte
ajutor ºi sprijin la pãrintele stareþ Calinic
Cãrãvan. Plecând la Slatina sã se întâlneascã cu
unii din membrii „Rugului Aprins” este arestat
din nou, în 1958, fiind dus la Suceava, unde a
fost condamnat în lotul „Rugului Aprins” la 20
de ani muncã silnicã, 10 ani degradare civicã ºi
20 de ani detenþie pentru „crima de activitate in -
tensã con tra clasei muncitoare ºi miºcãrii revo -
luþionare”. Cel mai mult a petrecut la Aiud. A

fost eliberat în 1964, dupã care a revenit în viaþa
monahalã.

În închisoare a suferit chinuri în gro zi toa -
re, „trecând de atâta ori prin moarte” ºi înviere,
dar nu s-a lepãdat de credinþa creºtinã, având ca
principiu: Rezistã! Nu-l face de râs pe Hristos.
Un securist l-a bãtut cu bocancul în cap iar
cheagurile de sânge formate i-au afectat grav ºi
iremediabil nervul op tic. La Aiud, pe un ger
nãpraznic, au turnat douã gãleþi de apã peste
trupul lui firav, apa îngheþând pe el. „Dupã ce
eram distrus de atâtea ori, declara pãrintele,
Dum nezeu avea grijã sã mã salveze. Nu o sã mã
crezi, frate, dar în închisoare am fost mai aproa -
pe de Dumnezeu”.

Dupã ieºirea din închisoare, în 1964, fiind
refuzat la Crasna-Gorj, s-a îndreptat din nou la
Lainici, unde stareþul Calinic Cãr ãvan l-a pri -
mit, dar mai întâi i-a dat bani sã plece la spitalul
din Târgu Jiu ca sã se trateze, pentru cã era
muribund. Dupã externare, stareþul Calinic i-a
fãcut raport mitropolitului Firmilian sã-l pri -
meascã în mãnãstire. 

În 1967 a fost trimis ca preot misionar în
Eparhia Clujului, slujind în mai multe locuri:
Chilia de Jos, Piatra Fântânele ºi Doriºoara,
unde a ctitorit o bisericã. În 1972 a fost tran -
sferat la Schitul Cheia-Prahova, 1973 la Cioro -
gârla, iar în 1975 la Cãldãruºani. Din 1979 pânã
în 1981 petrece la Mãnãstirea Viforâta, dupã
care revine la Mãnãstirea Antim din Bucureºti.
În perioada în care a stat aici, pânã în 2003, a
ctitorit mânãstirea de cãlugãri Pi teº tea nu-Bala -
ciu ºi biserica Sfântul Andrei din Bucureºti. În
anul 2003, se retrage la schitul Locurele al
Mã nãstirii Lainici, unde a petrecut pânã la mu -
tarea sa din aceastã viaþã, pe data de 27 sep -
tembrie 2011, la frumoasa vârstã patriarhalã de
99 de ani ºi o lunã. A fost înmormântat la
Mânãstirea Lainici, alãturi de stareþul sãu mult
iubit, Calinic Cãrãvan.

Pãrintele Adrian a fost un iubitor ºi prac -
ticant al rugãciunii isihaste, în duhul Sfântului
Calinic ºi al Sfântului Irodion. A avut în tot -
deauna demnitatea ºi verticalitatea preoþeascã
ortodoxã, mustrând pe cei ce se abãteau de la
canoanele Bisericii, fie ei chiar ºi episcopi. A
fost un adevãrat „apostol al Bucureºtiului”, fiind 
cãutat, consultat ºi urmat în sfaturile sale. Ceea
ce impresiona la el era bunãtatea deosebitã,
sme renia ºi rugãciunea aproape continuã. Se
ruga pentru toþi, pentru þarã, pentru cei prigoniþi
ºi chiar pentru duºmani. A fost unul din marii
duhovnici pe care i-am avut alãturi de pãrintele
Sofian Boghiu, pãrintele Galeriu, pãrintele
Iustin Pârvu de la Petru Vodã sau Teofil Pârâianu
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de la Sâmbãta de Sus. Mânãstirea Antim a de -
venit datoritã lui ºi celorlalþi mari duhovnici de
acolo o adevãratã oazã duhovniceascã pentru
poveþe, pentru rugãciune, alinarea suferinþelor
ºi întãrirea credinþei1. 

Pentru a reliefa ºi mai bine bogãþia spi -
ritualã a pãrintelui Adrian ºi justeþea gândirii lui
sãnãtoase am ex tras câteva fragmente dintr-un
interviu acordat unui preot pentru revista „Lu -
mea monahilor” din 2007. 

„Mult poate rugãciunea dreptului! Dacã
mult poate, înseamnã cã-i atotputernicã ru gã -
ciunea ºi chiar dacã ai fi de un milion de ori mai
bogat ca Becali, nu poþi sã dai hranã la toþi
sãracii; dacã ai fi de o mie de ori mai sa vant
decât domnu’ doc tor în teologie nu poþi sã dai
sfaturi, cã nu ai timp ºi putere ca sã dai sfaturi la
toþi; dar ca sã te rogi pentru toþi, asta poate
oricine”2.

„Noi, românii, avem o virtute nativã de a
putea înþelege uºor adevãrul; avem însã ºi cel
mai mare de fect pe care poate sã-l aibã un neam
sau omenirea: dezbinarea. Nu ne putem uni,
românii, nici în credinþã, nici în alte idei care ar
putea sã rodeascã”3.  

Întrebat dacã a fost la Ierusalim, pãrintele
a rãspuns: „Nu. Sã ºtiþi cã sunt mulþi monahi
care îºi doresc sã ajungã acolo. Se pot folosi? Se
pot folosi, dar nu Ierusalimul le foloseºte... Asta
am fãcut ºi eu: merg la Ierusalim cu inima, cu
închinãciunea, cu evlavia, cu gândul. ªi are ace -
laºi efect”4. 

Pãrintele avea uneori ºi puþin umor, cu
care-ºi presãra vorbele ca sã fie mai atrãgãtoare.
Cu privire la cei ce nu vin duminica la bisericã,
la Sfânta Liturghie ºi zic cã se roagã acasã,
spunea cã sunt „creºtini de apartament”, aceºtia
crezând în sinea lor cã se pot mântui singuri, dar
se înºealã; „ei se aseamãnã cu baronul Mün -

chausen, cel ce pretindea cã zboarã prin forþe
proprii doar trãgându-se singur de pãr în sus”5.

8. Libertate ºi echilibru în
spiritualitatea noastrã ortodoxã

Prin cele expuse pânã aici, cu privire la
isihasm, la monahismul ortodox românesc ºi la
neoisihasmul de la Lainici, am observat cã spi -
ritualitatea ortodoxã este una echilibratã, înþe -
leaptã, bazatã pe Revelaþie ºi ancoratã în relaþia
autenticã dintre divin ºi uman. „Dumnezeu s-a
fãcut om, zice Sfântul Atanasie, pentru ca omul
sã devinã dumnezeu”,
dupã har, nu dupã
fiinþã, adicã sã devinã
„pãrtaº la natura dum -
ne ze iascã”, cum scrie
Sfântul Apostol Petru
(II Pt. 1, 14)6. Rugã -
ciunea ne ajutã sã-l ve -
dem pe Hristos în tot
omul ºi tot omul în
Hristos. Rugãciunea
nu este o fugã de lume
sau o negare a aces -
teia, ci, dimpotrivã, o
slujire mai intensã a
lu mii7. Spi ritualitatea creºtinã ortodoxã în -
seamnã calea spre unirea omului cu Dumnezeu,
în Hristos. Aceastã cale, a desãvârºirii, este însã
nesfârºitã, ea nu are un capãt, ci este un progres
continuu, o creºtere permanentã ºi îmbogãþire în 
Dum ne zeu. La aceastã stare de desãvârºire sau
de unire tainicã cu Dumnezeu se poate ajunge
numai prin eforturi sau nevoinþe îndelungate8.
Practic, în du m nezeirea omului începe de la
botez ºi se continuã de-a lungul întregii vieþi ca
un urcuº spir i tual continuu, ca un exerciþiu de
purificare de patimi ºi dobândire a virtuþilor.
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1 Pentru acest subpunct dedicat pãrintelui A. Fãgeþeanu am întrebuinþat o serie de articole publicate de iscusiþi
reporteri ai revistelor noastre de promovare a credinþei ortodoxe, articole înmãnunchiate ºi publicate în volumul
Pãrintele Adrian Fãgeþeanu ºi crucea Rugului Aprins: omagiu la un secol de la naºterea sa, Bucureºti, 
Ed. Lumea credinþei, 2012: Sorin Preda, La ceas de înviere în sihastria unui mare duhovnic: Pãrintele Adrian
Fãgeþeanu; Mariana Gurza, Aºteptând eternitatea lângã Sfânta Mânãstire Lainici: Pãrintele Adrian Fãgãþeanu;
George Enache, Un mare duhovnic vãzut prin ochii securitãþii: Pãrintele Adrian Fãgãþeanu, mãrturisitorul;
George Crasnean, Patriarhul de la Locurele; Andrei Dîrlãu, Rugul aprins al inimii. Exemplaritatea unui
duhovnic contemporam: Pãrintele Adrian Fãgãþeanu; Pr. Visarion Alexa, Pãrintele Adrian Fãgeþeanu, un veac
de duhovnicie; Rãzvan Bucuroiu, Pãrintele Adrian Fãgãþeanu ºi duhovnicii de altãdatã...; ***, Pãrintele Adrian 
Fãgãþeanu, mult pãtimitorul, în rev. „Atitudini”, anul III, nr. 19/2011, p. 10-21.

2 Pr. Visarion Alexa, Pãrintele Adrian Fãgãþeanu, un veac de duhovnicie, în vol. amintit, p. 187.
3 Ibi dem, p. 190.
4 Ibi dem, p. 198.
5 Rãzvan Bucuroiu, Pãrintele Adrian Fãgãþeanu ºi duhovnicii de altãdatã..., în vol. amintit, p. 282.
6 Ep. Kallistos Ware, Rugãciunea lui Iisus, Bucureºti, 1992, p. 50-51.
7 Ibi dem, p. 53.
8 Pr. prof. dr. acad. Dumitru Stãniloae, Ascetica ºi mistica ortodoxã, vol. I, Alba Iulia, Ed. Deisis, 1993, p. 6-8.



Îndum ne zeirea înseamnã ridicarea omului la cel
mai înalt nivel al naturii sale, întrucât omul este
creat dupã chipul lui Dumnezeu ºi are menirea de
a deveni dupã asemãnarea lui Dumnezeu. Aceastã
ridicare nu e posibilã doar cu propriile puteri, ci
numai prin conlucrarea cu harul divin (teandria)1.

Smerenia, ca virtute fundamentalã, as cul -
tarea, precum ºi pocãinþa sunt mijloace de re -
dresare ºi recreare a fiinþei umane, nu de în -
chistare sau distrugere a omului, deoarece
pã catul desfigureazã ºi anihileazã umanul, pe
când virtutea îl zideºte, îl înalþã ºi înnobileazã2.
Cãlu gãrii, dacã s-au dedicat în totalitate pentru
Dum nezeu ºi au datoria sã se roage, în primul
rând, nu o fac doar pentru ei, ci pentru toatã
lumea, pentru cei care nu pot, pentru cei care nu
ºtiu, pentru cei care nu vor ºi pentru cei care nu
s-au rugat niciodatã, cãci „în aceastã lume pro -
du cãtoare de atâtea valori, valoarea sfinþeniei
este cea mai mare pe care oamenii o pot crea”,
spu nea patriarhul Jus tin ian3. 

Sihaºtrii ºi cãlugãrii noºtri români au îm -
binat în modul cel mai fericit viaþa sihastrã sau
monahalã cu viaþa obºteascã. Chiar dacã ei s-au
retras din iureºul lumii, n-au fost strãini ºi ne -
pãsãtori de soarta oamenilor. Ei s-au rugat pen tru 
cei din lume, i-au sfãtuit ºi îndrumat, le-au slujit
ºi apãrat idealurile de dreptate, ade vãr ºi inde -
pendenþã naþionalã, legea româneascã iden -
tificându-se în totalitate cu legea creºtinã orto -
doxã. În sufletele tuturor, de la opincã pânã la

vlãdicã ºi de la oropsiþii þãrani pânã la marii
boieri ºi domnitori, era înrãdãcinat ºi vibra ace -
laºi sen ti ment nobil al demnitãþii, omeniei, fra -
ternitãþii ºi unitãþii de neam, de glie, de limbã ºi
credinþã româneascã. De aceea, pe bunã drep tate,
cel mai mare poet al nostru, Mihai Eminescu, mort 
la 1889, afirma cã „Biserica a creat limba”, de -
sigur înþelegând prin Bisericã, în primul rând,
cãlugãrii, iar marele nostru sa vant ºi istoric
Nicolae Iorga, mort în 1940, spu nea ºi el: „Cul tura
româneascã a luat fiinþã în pronaosul bisericii”4. 

Închei aceste rânduri cu gândul de a vã
pune la suflet câteva sfaturi duhovniceºti
spi cuite dintr-o lucrare a pãrintelui Adrian
Fãge þeanu: „Viaþa religioasã a creºtinului or -
todox trebuie sã fie centratã pe Sfânta Liturghie
ºi nu pe alte pelerinaje, dezlegãri sau rânduieli
mai mult sau mai puþin improvizate. Rugã ciu -
nea co munitarã a Sfintei Liturghii are rolul de a
întãri unirea noastrã cu Dumnezeu ºi cu semenii. 
Cei care declarã «eu cred în Dumnezeu, dar nu
merg la bisericã, nu merg la slujbã, nu cred în
popi» sunt departe de credinþã, de Dumnezeu, de 
se meni. Aceastã situare a lor în afara Bisericii ºi
a Liturghiei le demascã mândria ºi egoismul
per sonal, rãzvrãtirea ºi comoditatea care le îm -
pie tresc sufletul. Eliminarea pãcatelor din com -
por ta mentul cotidian trebuie consideratã un pro -
ces per ma nent, o luptã continuã cu omul cel
vechi (al pãcatului) ºi o afirmare a vieþii ºi lu -
minii lui Hristos”5.
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1 Ibi dem, vol. II, p. 193-194.
2 Dr. Antonie Plãmãdealã, mitrop. Ardealului, Tradiþie ºi libertate în spiritualitatea ortodoxã, Sibiu, 1983, p. 91.
3 Apud. ibi dem, p. 305.
4 Apud. mitrop. Serafim Joantã, op. cit., p. 14.
5 Ierom. Adrian Fãgeþeanu ºi ierom. Mihail Stanciu, De ce cautã omul contemporan semne, minuni ºi vindecãri

paranormale?, un rãspuns ortodox, în vol. „Pãrintele Adrian Fãgãþeanu ºi crucea Rugului Aprins...”, Ad denda,
p. 261. 



Sub semnul Harului Divin
Pãrinþi la Mãnãstirea Lainici

Arhim. Ioachim PÂRVULESCU
Stareþul Mãnãstirii Lainici

În toamna anului 2008, în septembrie,
mi-a adus cineva de la Bumbeºti-Jiu o
fotografie micuþã, veche de peste 100

de ani, din 1912. Pe verso era scris: „Iulian
Drãghicioiu, cãlugãr de la Mãnãstirea Lainici,
luat prizonier de armatele ger mane, deportat în
Germania într-un lagãr, unde a ºi murit”. Sem -
neazã Dumitru Drãghicioiu, nepotul acestuia.

Când am vãzut aceastã fotografie am avut
un sen ti ment de întregire a istoriei, a familiei
monahale de la Lainici. A fost ca o revelaþie,
fãrã sã ºtiu mare lucru despre el înainte. Dupã
aceea am aflat cã el a fost ucenicul Sfântului
Irodion. Acesta l-a tuns în monahism, l-a po -
vãþuit, lui i-a proorocit pustiirea mãnãstirii din
timpul Primului Rãzboi Mondial. Astfel, a in -
sistat pentru dezgroparea sfântului la 7 ani dupã
a murit, con form datinei, iar dupã câþiva ani
moare ºi el martir în timpul Primului Rãzboi
Mondial.

Pãrintele Visarion Toia a preluat stãreþia
între 1929-1951. În perioada lui, viaþa duhov ni -
ceascã la Lainici a cunoscut un mare reviriment. 

În perioada 1952-1975 la conducerea mã -

nãstirii a venit pãrintele isihast Calinic Cãrãvan. 
Aceasta a fost o perioadã groaznicã, ce a culmi -
nat cu batjocurile din perioada comunistã, când
mii de oameni au venit sã lucreze la linia feratã
Bum beºti-Li ve zeni ºi au ocupat abuziv tere -
nurile mãnãstirii. Dupã decretul din 1959, când
au fost daþi afarã cãlugãrii din mãnãstiri, stareþul 
a rãmas singur la Lainici, având rolul de simplu
custode. Pãrintele Calinic a murit în 1991. 

În 1996, pãrintele Sofian Boghiu de la
Antim, pictor ºi bun cunoscãtor de iconografie,
a venit sã ne ajute la realizarea devizului ico -
nografic de la biserica nouã. I-am prezentat aces -
tuia dorinþele noastre cu privire la pictura muralã
ºi anume: bisericã din catacombe la demisol, cu
tematicã aparte, iar sus, în bisericã iconografia
sã acopere perioada de la 313 pânã în zilele
noastre. Pãrintele a rãmas puþin surprins, nu se
aºtepta la aºa ceva, nu mai fãcuse o astfel de
tematica iconograficã dupã o structurã cro no -
logicã ºi în care sã intre atât de mulþi sfinþi. El
fãcea apel la principiile clasice ale erminiei, prin 
care în bisericã sunt pictate praznicele împã -
rãteºti ma jore, apoi scenele biblice importante ºi 
apoi unii sfinþi ºi mucenici.

I-am relatat pãrintelui Sofian cum am gã -
sit o fotografie la pieptul pãrintelui Calinic în
ziua morþii sale. Acesta m-a rugat sã i-o aduc, iar 
apoi l-a recunoscut în ea pe pãrintele Ioan
Kulîghin, de origine rusã, care preluase aceastã
harismã a Rugãciunii lui Iisus de la stareþii de la
Mãnãstirea Optina. În perioada interbelicã el se
refugiase cu Mitropolitul Nicolae al Rostovului
în Þara Româneascã, la Mãnãstirea Cernica din
1938 pânã în 1946. Nicolae al Rostovului ºi-a
sfârºit zilele la Cernica, iar dupã aceea, când s-a
aflat de miºcarea Rugul Aprins de la Mãnãstirea
Antim de la Bucureºti, pãrintele Ioan Kulîghin,
care era mentorul acesteia, a fost exilat înapoi în
Rusia. Pãrintele Calinic Cãrãvan l-a cunoscut pe 
Ioan Kulîghin. Nu se ºtie când, cum ºi câte
întrevederi au avut. Cert este cã el a moºtenit o
mare comoarã, o mare harismã a Rugãciunii lui
Iisus ºi a avut toatã viaþa cea mai mare evlavie
faþã de acest pãrinte.

Iar pãrintele Sofian Boghiu a dat fo t o -
grafia pictorului Sorin Dumitrescu, care a folo -
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Iulian Drãghicioiu, cãlugãrul
de la Mãnãstirea Lainici

luat prizonier de armatele germane



sit-o pentru a ilustra unul din volumele din Colec -
þia Comorile pustiei intitulat Ioan cel Strãin.

Pãrintele Calinic se ruga foarte mult. Dacã 
mergeai la 11 noaptea la el la chilie pentru un
sfat îl gãseai în genunchi, la rugãciune, la unu, la 
douã, la trei noaptea la fel. Dacã dormea
douã-trei ore pe noapte. Pânã ºi mitropoliþii s-au
spovedit la el, era un duhovnic al tuturor mã -
nãstirilor din Eparhia Craiovei. Acest om era de
o sensibilitate ºi delicateþe extraordinare. Nu
vorbea pe nimeni de rãu, tot timpul numai de
bine. Niciodatã nu am auzit vreo bârfã, vreo
vorbã nelalocul ei de la acest pãrinte, tot ce
spunea era constructiv. De asemenea, pãrintele
Calinic Cãrãvan a fost sursa pentru textul din
Patericul românesc cu privire la Sfântul Irodion,
Luceafãrul de la Lainici.

Dupã aceea, un alt pãrinte ajuns la Mã -
nãstirea Lainici este Adrian Fãgeþeanu, care ºi-a
trãit aici ultimii opt ani ai vieþii, din 2003 pânã în 
2011. Când s-a sãvârºit ar mai fi avut un an, o
lunã, o sãptãmânã ºi o zi pânã sã îm plineascã o
sutã de ani. 

Viaþa lui a fost plinã de suferinþe. Când a
venit la mãnãstire, în 2003, pãrintele a mers la
Mitropolitul Teofan, care l-a întrebat de ce a
ales Lainiciul. Iar Fãgeþeanu i-a rãspuns cã în
1964, când a fost eliberat din închisoare era bol -
nav de tuberculozã ºi s-a dus pe la mãnãstiri sã
caute adãpost, dar nu a fost primit. A fost respins 
din cauza faptului cã a fãcut puºcãrie. La un mo -
ment dat a ajuns la Crasna de Gorj, unde fusese
el stareþ jumãtate de an, iar acolo stareþul l-a dat
afarã. Atunci, umilit, s-a dus în sat unde a întâl -
nit un bãtrân care i-a spus: „Pãrinte Adrian,
du-te la Lainici. Acolo este stareþ un om al lui
Dum nezeu, pãrintele Calinic, care te va ajuta.”
Astfel cã pãrintele Adrian a venit la Lainici ºi a
fost primit cu dragoste, a primit chiar ºi bani sã
meargã la Târgu Jiu sã se trateze. A stat timp de
un an de zile la mãnãstire, timp în care a învãþat
ºi s-a rugat. Avea douã facultãþi ter mi nate: drep -
tul ºi teologia, era un om destoinic ºi bun. Dupã
un an s-a vindecat to tal ºi a mers la Mãnãstirea
Antim de la Bucureºti.

Când s-a întors, în 2003 l-am întrebat de
ce a revenit la Lainici ºi acesta mi-a rãs puns:
„Pãrinte, m-am întors pentru cã pãrintele
Calinic Cãrãvan mi-a salvat viaþa ºi am o mare
apreciere ºi evlavie pentru el ºi de aceea am
venit aici, la mormântul lui, sã stau sã-mi petrec
ultimele zile ale vieþii”.

Pãrintele Adrian Fãgeþeanu a „murit” ºi a
„înviat” de mai multe ori în viaþã. Ne povestea
pãrintele, el fiind din Cernãuþi, cum în 1918
românii din Bucovina se retrãgeau în Moldova.

Astfel, un convoi de sute de cãruþe, cu bãrbaþi,
femei ºi copii, cu bagaje, animale ºi alimente se
îndreptau de la Cernãuþi cãtre Suceava. ªi în
convoi se afla ºi cãruþa pãrintelui Adrian, care la 
vremea aceea avea 5 ani. Tatãl sãu era preot. În
cãruþã, alãturi de el erau mama, tatãl ºi fratele
sãu. La un mo ment dat s-a aplecat afarã din
cãruþã ºi a cãzut, iar roata a trecut peste mijlocul
lui. Copilul a rãmas fãrã suflare, nu a mai avut
nici puls. Ceilalþi din grup au certat-o pe mama
lui pentru neatenþie, dar nu era vina ei, sãraca.
Apoi au dus copilul în prima localitate întâlnitã
în cale, la biserica din sat ºi au lãsat copilul sã fie 
înmormântat, pentru ca apoi sã se întoarcã sã
vadã locul ºi sã-l deshumeze. Preotul era plecat,
aºa cã l-au luat pe copil un moº ºi o babã, l-au
spãlat, l-au îmbrãcat, l-au pus pe masã cu
lumânare aprinsã la piept.

Baba citea din psaltire, cum e obiceiul la
priveghi. La un mo ment dat a vãzut cum pâlpâie
flacãra de la lumânare. Baba l-a întrebat pe moº,
care stãtea pe scaun, dacã erau închise ferestrele
ºi uºile, deoarece i s-a pãrut cã s-a fãcut curent.
Moºul s-a dus sã verifice, totul era închis.
Atunci baba s-a apropiat de masã ºi a vãzut cum
copilul respira. S-a dus repede la infirmierã, l-au 
resuscitat ºi pânã a doua zi copilul ºi-a revenit.
Apoi au trimis vorbã sã anunþe fa milia Fãge þeanu
cã s-a trezit din nou la viaþã copilul lor. Când au
auzit pãrinþii, bucuroºi, s-au întors ºi l-au luat pe
Adrian cu ei. Aceasta a fost prima „moarte” ºi
„înviere” a pãrintelui Adrian Fãgeþeanu. 

Acesta a fãcut liceul la Cernãuþi, apoi a
mers mai departe la studii ºi a ales sã urmeze
dreptul, îndemnat fiind mai ales de gândul ne -
dreptãþii care li se fãcea românilor din zona
Chiºinãului, ca sã aibã ºi ei pe cineva care sã-i
ajute la nevoie. A terminat facultatea de drept în
1939 ºi a ajuns notar. Câteva luni mai târziu,
dupã ce a început Al Doilea Rãzboi Mondial s-a
înrolat în armatã, unde a ajuns ofiþer. La un mo -
ment dat, a ajuns pe front la Sevastopol.
Unitatea lui, în urma unor atacuri ale ruºilor a
fost decimatã. I-a sãrit ºi lui o schijã dintr-un
obuz ºi i-a dislocat maxilarul. Cãzut, într-o baltã 
de sânge, abia mai respira. Dupã atac, a venit un
ofiþer român sã verifice morþii ºi rãniþii. Apro -
piindu-se, acesta a vãzut un trup miºcându-se ºi
l-a recunoscut pe ca maradul lui, Fãgeþeanu. Cu
jumãtate de an înainte avusese loc o scenã si -
milarã, doar cã rolurile erau in ver sate: ofiþerul
rãmãsese îngro pat în pãmânt pânã la gât, în
urma unui atac cu obuze, iar Adrian Fãgeþeanu
l-a scos de acolo, salvându-i viaþa.

Iar povestea continuã. Lângã ei a aterizat
forþat un avion nemþesc de rãzboi. Din el au
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coborât pilotul ºi copilotul ºi au început sã-l
repare. Ofiþerul român s-a dus la ei ºi i-a rugat
sã-l ia pe camaradul lui grav rãnit ºi sã-l ducã
pânã la primul spital de rãzboi. Neamþul nu era
de acord, avionul fiind doar de douã per soane,
s-ar fi putut prãbuºi cu încã un om la bord.
Atunci românul a ameninþat cu pistolul ºi le-a
spus nemþilor cã dacã nu îl iau pe rãnit cu ei în
avion, îi împuºcã. Piloþii au vorbit între ei ºi s-au 
înþeles sã-l ia pe rãnit în carlingã cu gândul cã
dacã vor fi în pericol sã se prãbuºeascã, o sã-l
arunce din înãlþime ºi vor scãpa. Aceºtia por -
nesc avionul, decoleazã, ºi cãlãtoria decurge
nor mal, astfel cã au putut sã aterizeze în si -
guranþã la spital, unde îi aºteptau deja medicii
militari. L-au cusut ºi îngrijit ºi l-au sal vat astfel
de la moarte pe ofiþerul Fãgeþeanu. Aflat în acea
stare criticã acesta a fãgãduit cã dacã scapã cu
viaþã se va face cãlugãr. 

Iar dupã perioada de convalescenþã, în
1947 s-a dus la Mãnãstirea Putna ºi s-a cãlu -
gãrit. A urmat ºi a doua facultate, de teologie.
Apoi s-a dus la Mãnãstirea Antim, în Bucureºti,
unde a cunoscut Miºcarea Rugul Aprins alãturi
de pãrinþii Sofian Boghiu, Calinic Cãrãvan,
Dumitru Stãniloae ºi ceilalþi. Apoi, în 1950,
acest nucleu de practicanþi ai Rugãciunii lui
Iisus a fost spart, majoritatea au fost închiºi. În
24 iunie 1950 pãrintele Fãgeþeanu a fost pus
stareþ la Mãnãstirea Crasna, iar dupã ºase luni,
în Ajunul Crãciunului l-au arestat. A fãcut 14
ani de închisoare cu întreruperi.

O a treia „moarte” ºi „înviere” a pãrintelui
s-a petrecut în 2007, la schitul Locurele, la casa
de lemn. Era iarna lui 2007 spre 2008, una foarte 
geroasã. În casã se fãcea foc continuu în douã
sobe, în douã chilii despãrþite de un perete de
lemn tencuit.

Într-o dimineaþã, pe la ora 8, un ucenic al
pãrintelui a venit la acesta sã se spovedeascã. A
bãtut la uºã, dar n-a primit niciun rãspuns. Dupã
10-15 lovituri a forþat uºa ºi a intrat. L-a gãsit pe
pãrintele Adrian întins, între camerã ºi baie, ca
ºi mort, abia rãsuflând. I-a trezit pe pãrinþii care
dormeau în casã cu el. Aceºtia erau ºi ei ameþiþi
de la gazele inhalate. M-au anunþat pe mine,
care eram la Târgu Jiu, cu privire la situaþia în
care se gãseau. În acea noapte ninsese, stratul de
zãpadã crescuse cu 10-15 cm, iar drumul pânã la 
schit nu se putea face decât cu maºinã de teren.
Astfel cã am sunat la Salvamont Târgu Jiu ºi am
explicat situaþia. Aceºtia au rãspuns prompt ºi
au venit prin zãpadã pe la Sadu, Lainici ºi apoi
pe drumul cãtre schit. Când au ajuns au intrat cu
targa ºi cu detectorul de gaze ºi ºi-au dat seama
cã ceva ardea mocnit în casã. Cele douã sobe,
arzând zile întregi au dus la aprinderea peretelui
despãrþitor dintre chilii, sub tencuialã. Au dat
jos tencuiala ºi au tãiat cu drujba peretele, iar
apoi au stins focul. Pãrintele a fost scos pe targã
ºi dus în maºinã, pentru ca dupã o jumãtate de
orã, conectat la oxigen, sã-ºi revinã. 

Mare e lucrarea lui Dumnezeu. Dacã acel
ucenic nu venea în acea dimineaþã pãrintele ºi
ceilalþi cãlugãri ar fi murit intoxicaþi.

Pe lângã aceste evenimente, pãrintele
Adrian a mai avut de îndurat multe bãtãi, lipsuri
ºi suferinþe în perioada cât a fost închis. El a fost
un sfânt mãrturisitor al temniþelor comuniste.
N-a fost stareþ al mãnãstirii Lainici, dar între -
geºte ºirul acestora. Ei vegheazã ºi prin ei pul -
seazã duhul mãnãstirii pentru cã sunt aici ºi noi
îi recunoaºtem, îi pomenim ºi intrãm în co -
muniune cu ei prin rugãciuni ºi astfel conlu -
crarea se pro duce.
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Tabloul votiv al ctitoriei. Stareþul Ioachim ºi PS Ioan închinând Mântuitorului biserica mare a Lainiciului



Principalii stareþi ai Mãnãstirii Lainici

Chiar dacã vechimea Mãnãstirii Lainici
se pierde în negura vremii, ne ºti -
indu-se oficial ºi istoric începuturile 

sale, cert este faptul cã aceasta rãmâne un aºe -
zãmânt serafic al existenþei ºi consolidãrii cre -
dinþei noastre strãmoºeºti.

Etimologic cuvântul egumen provine din
grecescul \(@b:gL@l – igumenos, înseamnã
e gu men sau stareþ ºi reprezintã pe cãlugãrul
con ducãtor ºi pãrintele spir i tual al unei co mu -
nitãþi monahale sau al unui schit.

ªirul stareþilor cunoscuþi de la Lainici în -
cepe cu Ieroschimonahul Atanasie (1770- 1794),
cel care este întemeietorul mod ern al mãnãstirii.
El a repus temelia acestui aºezãmânt sacru, în
urma atrocitãþilor habsburgice ºi catolice faþã de 
ortodoxia ardeleanã, vrând sã imprime aici un
focar de viaþã nouã în unitatea ortodoxã ºi ro -
mâneascã, atât pentru olteni cât ºi pentru tran -
silvãneni.

Iosif Duhovnicul (1794-1823), cel care
l-a salvat pe Tu dor Vladimirescu din mâinile
turcilor în 1812-1813, îmbrãcându-l cãlugãr,

do vedindu-se astfel în egalã mãsurã ortodox ºi
bun pa triot. În vremea lui s-a ctitorit o nouã
bisericã de zid care existã pânã astãzi. 

Bogoslov (1825-1827) a venit aici de la
mãnãstirea Tismana spre sfârºitul secolului
XVIII, atras de vieþuirea strãlucitã a Schim -
nicului Atanasie, remarcându-se prin cultura te -
o logicã, prin slujire ºi vieþuire duhovniceascã
exemplarã.

Irodion Ionescu (Sfântul) (1854-1900)
cu intermitenþe, dar ultimii 27 de ani fãrã în -
trerupere, din 1873-1900. A fost supranumit pe
bunã dreptate „patriarhul Lainicilor” prin ele -
vaþia sa duhovniceascã, prin smerenie, dra gos -
tea frãþeascã ºi înþelepciunea cu care a pãstorit
aici. A fost adus aici de la Cernica, de cãtre
episcopul Calinic Cernicanul (Sfântul), care du -
pã moartea duhovnicului sãu l-a ales pe Sfântul
Irodion ca duhovnic, astfel ucenicul avvei, de -
vine el avvã. Iatã pentru care motiv cuviosul
Irodion este supranumit de Sfântul Calinic de la
Cernica „Luceafãrul Lainiciului”. Actualul sta -
reþ al mãnãstirii mãrturiseºte cum, în toamna
anului 2008, în septembrie, primeºte de la Bum -
beºti-Jiu o fotografie micuþã, veche de aproape
100 de ani, din 1912, pe versoul cãreia era scris:
„Iulian Drãghicioiu, cãlugãr de la Mãnãstirea
Lainici, luat prizonier de armatele ger mane, de -
portat în Germania într-un lagãr, unde a ºi mu -
rit” ºi semnatã de Dumitru Drãghicioiu, nepotul
acestuia. Pãrintele stareþ a trãit astfel un mo ment 
de bucurie duhovniceascã ºi un sen ti ment de
întregire a istoriei, a familiei monahale de la
Lainici, o revelaþie privind aceastã „iconiþã”. Se
pare cã acesta a fost ucenicul Sfântului Irodion,
care l-a tuns în monahism, l-a povãþuit ºi i-a
proorocit pustiirea mãnãstirii din timpul Pri -
mului Rãzboi Mondial. Drept rãsplatã el insistã
pentru dezgroparea sfântului la 7 ani de la moar -
te, dupã datinã, dupã care la câþiva ani suferã
moarte martiricã în timpul Primului Rãzboi
Mon dial.

Calistrat Proca (1919-1929) are meritul
cã începe op era de reconstruire ºi reaºezare în
rânduialã a mãnãstirii, dupã ce a fost devastatã
de trupele ger mane în Primul Rãzboi Mondial.

Visarion Toia (1929-1951), considerat pe 
drept cuvânt al treilea ctitor al Mãnãstirii
Lainici, care timp de peste douã decenii a des -
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fãºurat o rodnicã activitate, atât pe plan
admi nistrativ, cât ºi duhovnicesc, re -
punând în viaþa monahalã regulile au -
tentice ºi ridicând aºe zãmântul de aici
printre mânãstirile de renume din
România.

Calinic Cãrãvan (1952-1974) a
suportat cu eroism calvarul ºi teroarea
comunistã, dând dovadã de multã rãb -
dare, înþelepciune ºi bu nãtate. A fost un
om al rugãciunii, un mare isihast.
Aceastã perioadã în care activase pã -
rintele Calinic  a fost groaznicã, când
mii de oameni veneau sã lucreze la linia 
feratã Bum beºti-Livezeni ocupând abu -
ziv terenurile mã nãstirii. Dupã de cretul 
din 1959, când au fost daþi afarã
cãlugãrii din mãnãstiri, stareþul a rã mas 
singur la Lainici, având rolul de simplu
custode. În anii 40 pãrintele Calinic l-a
întâlnit, la Cernica,  pe Ioan cel Strãin
(misteriosul cãlu gãr prigonit, ajuns din
Rusia în Bucureºti: Ivan Kulâghin), iar
întâlnirea a fost roditoare. A fost iniþiat
ºi a învãþat isihasmul nu din cãrþi, ci de
la un cãlugãr care îl practica cu ardoare.

Între 1952-1974, Parintele Calinic
Cãrãvan este stareþ la Lainici. În rãstim -
puri, scapã de grijile stãreþiei ºi se re -
trage în rugãciune.

Caliopie Georgescu (1974-1985),
ori gi nar din Olt, monah cu studii su -
perioare, fost pro fesor la Seminarul
„Nifon” din Bucureºti, om cu preocu -
pãri literare, cu legãturi amicale cu ma -
rile personalitãþi ale vremii ca Iuliu
Scriban ºi Gala Galaction, fost stareþ la
Ostrov din Cãli mãneºti, la Govora, lu -
crând o vreme în admi nistraþia Mitro -
poliei Olteniei, iar apoi a devenit su pe -
rior al mãnãstirilor din eparhie sau
exarh, avân du-ºi sediul la Lainici. A
fost un em i nent slujitor ºi pred i ca tor,
doritor sã reaºeze sfintele mãnãstiri, în
frunte cu Lainiciul, în rostul ºi rolul lor
de cetãþi ale spiritualitãþii ortodoxe ºi
con ºtiinþei româneºti.

Ioan Selejan (1990-1994), nãs -
cut în 1951, în judeþul Bihor, intrat în
monahism, în 1980, la Mânãstirea Lai -
nici, în 1990 a fost hi rotonit ca diacon.
De profesie inginer con struc tor, dar s-a
reprofilat pe teologie, fãcând ºi studii
avansate de doctorat la Institutul Biblic 
din Ieru salim, se întoarce la Lainici în
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 Stareþii Mãnãstirii Lainici
- ordine cronologicã -

Schimonah Atanasie (1770-1794)
Duhovnic Iosif (1794-1823)
Ieromonah Bogoslov (1825-1827)
Ieromonah Isidor (1827-1831)
Ieromonah Dometie (1831-1834; 1835-1838)
Ieromonah Dumitru (1834-1835)
Ieromonah Ioanichie Stolojanu (1838-1839)
Ieromonah Elisei (1839-1844)
Ieromonah Filaret (1844-1847)
Ieromonah Daniil (1847-1851)
Ieromonah Gavril (1851-1852)
Ieromonah Maxim (1852-1853)
Ieromonah Chiril (1852-1854)
Protosinghel Irodion Ionescu (1854-1855)
Ieromonah Dorotei (1855-1856)
Ieromonah Mar cel (1856-1857)
Protosinghel Irodion Ionescu (1857-1858)
Ieromonah Luca (1858-1859)
Protosinghel Irodion Ionescu (1859-1863)
Ieromonah Ilarion (1863-1865)
Protosinghel Irodion Ionescu (1865- 1870)
Preot Iordache (1870-1872)
Ieromonah Nifon (1872-1873)
Protosinghel Irodion Ionescu (1873-1900)
Ieromonah Damaschin Pandelescu (1900-1903)
Ieromonah Ioanichie Ionescu (1903-1907)
Arhimandrit Teodosie Popescu (1907-1919)
Protosinghel Calistrat Proca (1919-1929)
Protosinghel Visarion Toia (1929-1951)
Protosinghel Calinic Cãrãvan (1952-1974)
Arhimandrit Caliopie Georgescu (1974-1985)
Arhimandrit Policarp Sidor (1985-1988)
Protosinghel Serafim Vescan (1988-1990)
Protosinghel Ioan Selejan (1990-1994)
Arhimandrit Ioachim Pârvulescu (începând cu 1994)

Iisus arhiereu, frag ment de frescã



1990 în calitate de stareþ. Lui îi vine meritul de a
fi proiectat, de a pune piatra de temelie ºi de a
începe lucrãrile la noua bisericã-catedralã a Mã -
nãstirii Lainici cu hramul „Izvorul Tãmãduirii”.
Pe 9 iulie 1994, Sfântul Sinod al Bisericii Orto -
doxe Române l-a ales pe Arhimandritul Ioan
Selejan în dem ni tatea de episcop al nou-înfiin -
þatei Eparhii de Covasna ºi Harghita, iar pe 25
septembrie a fost instalat la Miercurea Ciuc în
scaunul epis co pal. În iunie 2009, Sfântul Sinod
i-a acordat P.S. Ioan al Covasnei ºi Harghitei
titlul de Arhie piscop Onorific.

Ioachim Pârvulescu (din 1994 pânã în
prezent). A intrat ca frate la Mãnãstirea Lainici
în 1984, iar în 1988 a fost tuns ca monah, apoi
hirotonit ca ieromonah. În 1992 primeºte gradul
de protosinghel, iar în 1998, de arhi mandrit, cel
mai înalt în monahism. În timpul cât Ioan
Selejan este plecat la Ierusalim, ca su pe rior al
aºezãmintelor sfinte de acolo, preacuviosul
Ioachim preia responsabilitãþile mãnãstirii, iar
dupã ce arhimandritul Selejan este numit
epis cop, Ioachim Pârvulescu devine stareþul 
Mã nãstirii Lainici. Din aceastã posturã îºi de -
dicã tot zelul ºi întreaga abnegaþie pentru con -
stru irea noii biserici-catedrale, pentru resta u -
rarea bi se ricii vechi, în perioada 1999-2009, la
con stru irea unui zid de sprijin în lungime de
500 m, pe malul Jiului, con tra inundaþiilor, la
ridicarea gar dului-zid împrejmuitor în dreptul
ºoselei, de 300 m, la construirea noului corp de
chilii, cu trapezã nouã, cu turn clopotniþã, cu
arhondaric (casã de oaspeþi) ºi altor edificii ne -
cesare bunei desfãºurãri a vieþii de obºte. 

Marea satisfacþie ºi bucurie du hov ni ceas -
cã a preacuviosului stareþ Ioachim, dupã cum i
se poate citi pe faþã ºi dupã cum ne-a ºi mãr -
turisit-o este descoperirea ºi aºezarea la loc de
venerare în noua bisericã a moaºtelor Sfântului
Irodion, „Luceafãrul de la Lainici”, duhovnicul
Sfântului Calinic. 

Aceste informaþii au fost culese de cãtre 
Precucernicul Pãrinte Vasile FODORUÞ în di a log cu Arhim. Ioachim PÂRVULESCU
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Detaliu din pictura pridvorului bisericii mari, peretele de est. 
Inscripþia „Unele veacuri sunt pentru coborârea lui Dumnezeu la oameni, [pe peretele din stânga] 

iar alte veacuri sunt pentru urcarea oamenilor la Dumnezeu [pe peretele din dreapta intrãrii]” 
este un citat din op era de teolog a Sfântului Maxim Mãrturisitorul.

Simbolul Bizanþului 
încrustat în piatrã la Lainici



Cine a fost Cuviosul Irodion de la Lainici

George CRÃSNEAN

Sfinþenia este manifestarea îndumnezeirii omului... o iradiere a lui Dumnezeu.
Sfinþii aratã în viaþa lor sfinþenia lui Dumnezeu. Ei sfinþesc în ei înºiºi numele lui
Dumnezeu prin rugãciune, apoi îl aratã în mod trans par ent prin purtarea lor.
Fãcând voia lui Dumnezeu, ei trãiesc „pe pãmânt ca în cer”. 

(Pr. prof. dr. Dumitru Stãniloae)

Sfinþenia nu cunoaºte grade de com paraþie. Eºti
sfânt, sau nu. Eºti om al lui Dumnezeu ºi res -
pecþi porunca: fiþi sfinþi!, ori ba. Este adevãrat

cã nu mulþi vor sta lângã Sfântul Ioan Botezãtorul, deºi 
„în casa Tatãlui Meu, multe lãcaºuri sunt” pentru
sfinþii Sãi. Cuviosul Irodion Ionescu de la Lainici este
om sfânt. Nu mai sfânt decât alþi sfinþi, dar nici mai
puþin desãvârºit decât alþi cuvioºi ai lui Dumnezeu. De
ce este Cuviosul Irodion sfânt? Pentru cã sfinþii sunt
prieteni ai Domnului, iar viaþa lui toatã demonstreazã
cã nu poate exista sfinþenie fãrã Dumnezeu. Pentru cã
sfinþenia lui Dumnezeu cere sfinþenie de la cei ce se
apropie de El, dar îi ºi sfinþeºte prin har pe cei ce cu
credinþã ºi cu dragoste îi urmeazã Lui. Aºa a fost
desãvârºit în chip tainic ºi Sfântul Calinic de la
Cernica, bãrbat plin de Duh Sfânt care se mãrturisea
înaintea Domnului ºi a Cuviosului Irodion. ªi dacã
sfântul îl numea „Lu cea fãrul de la Lainici”, iar obºtea
de multe ori îl defãima, e pentru cã prea adeseori noi,
cei îmbrãcaþi în pãcat, suntem obiºnuiþi sã vedem doar
strâmbãtatea (pe care o ºi socotim dreptate!) ºi
clevetim cu uºurinþã pe cei ce se þin de Adevãr. Dar
virtuþile cele strãine pentru noi nu trec la fel de
neobservate ºi între cei desãvârºiþi, iar Sfântul Calinic
a putut sã vadã curãþia sufletului celui pe care l-a hirotonit, l-a uns stareþ ºi l-a fãcut martorul
gândurilor sale înaintea Domnului. 

Viaþa Cuviosului Irodion

„Cãlugãr de mare înfrânare ºi neîncetatã
rugãciune” (Pr. prof. dr. D. Stãniloae, Filocalia,
VIII, 1979, p. 572), duhovnicul Sfântului
Ca linic s-a nãscut la Bucureºti în zbuciumatul
an 1821. Mãrturie despre aceasta este Dosarul
335, din 1872, fila 2, aflat la Arhivele Naþionale, 
Filiala Tg. Jiu, Fond Protoieria jud. Gorj, care
face referire la tot personalul monahal al mã -
nãstirilor gorjene ale anului 1872 ºi care spune
cã schitul Lainici avea la acea vreme un numãr
de 16 monahi (destul de mulþi, în comparaþie cu

Mãnãstirea Tismana, care avea doar 13), iar
apoi dã toate datele lor personale. Astfel suntem
informaþi cã Stareþul Irodion Ionescu avea a -
tunci 51 de ani – fiind nãscut în Bucureºti, ju -
deþul Ilfov – ºi a fost tuns în monahism la Mã -
nãstirea Cernica în 1846. Mai mult, documentul
ne dã ºi o descriere sumarã a cu viosului spu -
nându-ne cã acesta avea faþa plã cutã, pãrul cas -
taniu, gura potrivitã ºi ochii verzi. (Documentul
citat prezintã o mare importanþã fiindcã face
luminã în privinþa locului ºi a datei de naºtere a
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Cuviosului Irodion, despre care, de exemplu,
Pãrintele arhimandrit Ioanichie Bãlan afirma în
Patericul românesc, ediþia V-a, Si hãstria 2005,
la pagina 471, cã „era de loc din judeþul Vâlcea”, 
iar Pãrintele profesor Nicolae C. Buzescu
spunea în 1979 (în Mitropolia Ol teniei 31, 1-3,
p. 175), cã „nu a gãsit pânã acum nici un act ºi
nici o însemnare asupra vieþii sale, din care sã
cunoaºtem originea, anul naºterii, ºi educaþia
primitã”). Despre educaþia Cuviosului Irodion,
într-adevãr nu avem prea multe date ºi singurul
lucru pe care-l ºtim cu certitudine este cã a intrat
de timpuriu în obºtea Mãnãstirii Cernica, unde a
primit schima monahalã la nu mai 25 de ani.
Aici, la Cernica, îi va fi remarcatã Sfântului
Calinic curãþia sufletului ºi bunã-pe trecerea sa
întru cele sfinte ale lui Dumnezeu, încât de
îndatã ce a ajuns Episcop de Râmnic (la 1850)
l-a ºi luat pe tânãrul Irodion în eparhia sa ºi l-a
dus în 1851 la Schitul Lainici. Doi ani mai
târziu, tot sfântul l-a hirotonit diacon ºi preot,
pentru ca la 15 iunie 1854, sã dea urmãtoarea
carte de numire: 

„Dat-am smerenia noastrã aceastã carte
Cuviosului Ieromonah Irodion, pe care dupã
chib zuirea ce am fãcut, l-am orânduit stareþu
pãrinþilor ºi fraþilor de la schitul Lainici, din
judeþul Gorjiu, precum ºi chivernisitor acestei ºi
celorlalte chiverniseli ale acelui schit, în locul
Cuviosului Ieromonah Chiril, cel ce ºi-a dat
demisia...”. (Arhiva Episcopiei Râmnicului
Noului Severin, Dosar 37, din 1854, nr. 635 din
15 iunie 1854). 

Deci nu oricum, ci dupã „chibzuire” l-a
numit sfântul episcop pe tânãrul Ieromonah
Irodion, la numai 33 de ani, stareþ al schitului de
pe Valea Jiului! 

Numai cã sfinþii nu fac cele ale oamenilor, 
ci doar pe cele ale lui Dumnezeu ºi rãmân în
Adevãr, chiar dacã-i striveºte rãutatea ome neas -
cã, care nu suferã pe cei ce umblã în Duhul ºi nu
împlinesc pofta trupului (cf. Galateni 5, 14-16).
Pentru aceasta ºi cine ºtie câte altele, la 30 iunie
1855, Episcopia Râmnicului avea sã primeascã
o cerere din partea obºtii schitului Lainici în
care se arãta cã, spre regretul lor(!), Stareþul
Irodion a demisionat, iar ei doresc sã le fie numit 
egumen în loc iconomul Dorotei, „ca sã ne fie
povãþuitor duhovnicesc în locul Pãrintelui
Irodion”! ªi cu toate acestea, cuviosul pãrinte,
mult smerindu-se, se pare cã de data aceasta nici
n-a pãrãsit obºtea schitului! Cu adevãrat cei
drepþi se vãd pe ei întotdeauna pãcãtoºi, iar noi,
pãcãtoºii, întotdeauna ne vedem sfinþi! 

ªi iconomul Dorotei a fost numit stareþ la
2 iulie 1855, însã, tot dupã un an, acesta avea sã

cearã binecuvântarea „de a rãmânea în pace ºi
liniºte despre aceastã însãrcinare”. Aºa încât
Sfântul Episcop al Râmnicului a fost nevoit sã-l
aducã ºi sã-l punã su pe rior al Schitului Lainici
pe Mar cel de la Cernica. Trebuie sã fi fost vre -
muri tulburi în acei ani, pentru cã în 1857 Sfân -
tul Calinic avea sã-l renumeascã stareþ al Laini -
ciului, din nou pe Cuviosul pãrinte Irodion. Se
mai pãstreazã actul de numire al noului stareþ,
însã existã ºi o însemnare fãcutã pe un Triodion:
„Anul 1857, martie 29, am venit cu Pãrintele
Irodion stareþu aici pentru slujba pãrinþilor”. În
septembrie 1859 acelaºi sfânt episcop avea sã
întãreascã pentru a treia oarã printr-o nouã carte
stãreþia Cuviosului Irodion Ionescu în Lainici.
De data aceasta, instabilitatea monahilor din
schit era evidentã, încât ºi aceºtia se sãturaserã
de acea stare de lucruri ºi-i cereau episcopului,
prin Jalba monahilor din Schitul Lainici, sã-l
numeascã stareþ „pe pãrintele Irodion ca sã ne
fie pãstor, precum ºi mai nainte ne-au fost. ªi cu
înscris încredinþãm Preasfinþiilor voastre, ºi
Sfin þiei sale Pãrintelui Irodion, cã nu vom ieºi
din cuvântul ce ni se va porunci pentru mân -
tuirea noastrã, pânã la sfârºitul vieþii noastre ºi
de aceasta ne rugãm sã nu ne laºi, ci sã ne fii
milostiv ºi cum Duhul Sfânt te va lu mina asupra
nevredniciei noastre. Ai Preasfinþiei Voastre
sme riþi ºi plecaþi (ss) Calinic monah, Iovinalie
monah, Mitrofan monah. Toatã obºtea pãrinþilor 
din schitul Lainici”. (Arhiva Episcopiei Râm -
nicului Noului Severin, Dosar 37, din 1851-
1859, fo lio 72, nr. 1122, din 7 au gust 1859). Se
pare cã în timp monahii ºi-au dat seama de
sfinþenia vieþii Cuviosului Irodion, dar ºi de
nesta tornicia ºi dezbinarea lor, iar Dumnezeu i-a 
înþelepþit în cererea lor. Nu se putea ca rãbdarea,
smerenia, fecioria trupului ºi a sufletului sãu sã
nu atragã pânã la urmã preþuirea sfinþeniei Cu -
viosului Irodion! De lucrul acesta erau convinºi
la acea datã chiar ºi ctitorii schitului care-i
scriau ºi ei episcopului: „subscriºii, ne aflãm ca
ramurã de ctitori ai sfântului schit Lainici ºi cu
apropiere învecinaþi ºi vedem o mare ne du me -
rire între pãrinþii cãlugãri, numai de la un timp
de vreme... iar acum pãrinþii zic cã au dorinþa a
avea soþietate ºi de stareþi pã pãrintele Irodion,
cel ce a mai fost ºi fiindu-ne plãcut ºi nouã duhul 
înþelepciunii sale, este cu smerenie rugat ºi din
parte-ne Preasfinþia Sa Pãrintele Episcop, sã bi -
ne voiascã a ne îndeplini aceastã cerere de obºte,
nãdãjduind cã doar va rãmanea împãcaþi”.
(Arhiva Episcopiei Râmnicului Noului Severin,
Dosar 37, din 1851-1859, fo lio 75, 12 au gust
1859). Aºadar ºi mirenilor ctitori le era deja
„plãcut duhul înþe lepciunii sale” cãruia accepta
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sã i se supunã chiar ºi stareþul Lainiciului din
acea vreme, Pãrintele Luca, care îi cerea ºi el
acelaºi lucru episcopului printr-un lung hrisov,
în care se jeluia de piedicile pe care le întâmpina
de la fraþi în administrarea schitului ºi con chi -
dea: „cu zmerenie rog înþelepciunea Preasfinþiei 
Voastre a binevoi sã orânduiascã stareþi chiar pe
pãrintele Irodion, cãruia voi fi supus cu metanie. 
Luca eromonah. 1859 Aug. 27”. (Arhiva Epis -
copiei Râmnicului Noului Severin, Dosar 37,
din 1851-1859, fo lio 75, 12 au gust 1859). 

Vor fi fost urmãtorii patru ani foarte buni
pentru Schitul Lainici, pe care l-a chivernisit cu
bunã chibzuialã Cuviosul pãrinte Irodion, spo -
rind viaþa duhovniceascã ºi numãrul de monahi
în sfântul lãcaº. La o lunã de la instalarea sa,
dupã ce i-a ajutat pe monahii Luca ºi Cleopa sã
tencuiascã schitul Locurele, i-a cerut Epis co -
pului Calinic binecuvântarea pentru „a sfinþi
biserica cea nouã de la Locurele”. (I. Popescu-
Cilieni, Acte privitoare la fondarea schitului
Locuri-Rele din jud. Gorj, AO 14, 1935, pp.
399-400). Neiubindu-ºi aproapele mai puþin
decât pe sine, pentru bunãstarea pãrinþilor din
schit – fiind ºi vremuri grele pentru monahi ºi
manãstiri (era chiar în timpul domniei lui Cuza!) 
– Cuviosul Irodion vindea, la 1 iunie 1861, câ -
teva obiecte de cult, iar toþi banii cãpãtaþi îi
dãruia obºtii, pentru supravieþuire (existã un
înscris al cuviosului de la acea datã, care se
pãstreazã la Arhivele Statului, Fond Episcopia
Râmnicului, Pachet CVI-32, din 1 iunie 1861).
Pentru cinstea sa, Sfântul Calinic l-a chemat la
Craiova ºi i-a rânduit chiar funcþia de eclesiarh,
însã cuviosul, deºi era „prea mulþumit de postul
în care mã aflu orânduit”, ºi-a cerut voie sã se
înapoieze la schitul sãu, care se afla „într-o po -
ziþie tristã... stãruind a-l îmbunãtãþi prin toate
mijloacele”. Se pare cã cererea sa nu a fost
aprobatã, aºa încât în 1863 se vede nevoit „din
împrejurãri binecuvântate, neputându-mã în -
toar ce la postul ce mi s-a încredinþat, de su pe rior 
al sfântului schit Lainici, Districtul Gorj, de -
misionez prin aceasta ºi vã rog cu tot respectul a
face cele de cuviinþã pentru administrarea acelui 
schit pe viitor. Al P.Sf.V. Prea plecat ºi smerit
ser vi tor, Irodion Protosingel”. (Arhiva Epis co -
piei Râmnicului Noului Severin, Dosar 37, din
1851-1863, fo lio 82, 6 iunie 1863. Documentul
poartã antetul „Principatele Unite”, scris cu ca -
ractere latine). Din pãcate, alte date referitoare
la activitatea Protosinghelului Irodion la Râm -
nic ºi Craiova nu se cunosc. Se ºtie – in di rect –
cã Stareþul Ilarion n-a diriguit Schitul Lainici
decât între 8 iunie 1863 ºi 25 mai 1865, pentru
cã Pãrintele Irodion a fost numit a patra oarã

stareþ, dupã cum reiese dintr-un raport înaintat
de el Episcopiei Râmnicului, prin care cerea sã-i 
fie pre date toate socotelile schitului: „Dela nu -
mirea mea ca stariþu allu schitului Lainici, din
jud. Gorjiu, timp trecut de patru ani, am gãsit cã
tot venitul proprietãþii schitului, care valoreazã
anual pânã la 120 de taleri, s-a strâns regulat de
un cãlugãr anume Marchian, cel ce se numeºte
cã este Iconomu, fãrã a fi orânduit de cineva...
Estimp, pomenitul cãlugãr a vândut fãrã voia
mea 4 boi ºi 70 de capre însuºind preþul lor pe
samã-i”. (Arhiva Episcopiei Râmnicului Noului 
Severin, Dosar 37 din 1851-1863, fo lio 83, nr. 5, 
din 7 au gust 1869). 

Episcopia a ordonat o anchetã, în urma
cãreia Protopopul de Tg. Jiu a obligat pe cei trei
monahi implicaþi în aceastã afacere, Marchian,
Pavel ºi Nifon, sã restituie banii reþinuþi pe ne -
drept din vânzarea animalelor. Vizibil marcat de 
aceste probleme lumeºti din schit, cuviosul ºi-a
cerut demisia în noiembrie 1869: „Subscrisul cu 
ordinul Episcopiei încã din 1865, am fost numit
stariþu la Sfântul Schitu Lainici unde, dupã cum
cunoaºte Sfânta Episcopie, am întâmpinat des -
tule suferinþe din partea pãrinþilor vieþuitori aco -
lo, ºi ca sã-mi dobândesc liniºtea, voesc a mã
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Sf. Irodion este hirotonit ieromonah.
Detaliu picturã muralã



retrage la un alt chinoviu, rog cu re spect Sfânta
Episcopie a-mi primi aceasta drept dimisie din
arãtatulu postu. Irodion Protosingel.” (Arhiva
Episcopiei Râmnicului Noului Severin, Dosar
37 din 1851-1863, fo lio 109, 12 noiembrie 1869). 

Probabil cã nu va fi fost uºor sã pãstoreºti
obºtea oricãrui schit sau mãnãstire din acea vre -
me fiindcã se ºtie ce jafuri ºi pagube s-au produs
în toate aºezãmintele închinate Locurilor Sfinte, 
odatã cu secularizarea averilor mãnãstireºti din
timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza
(1859-1866). Când obºtea mai are ºi monahi
precum Marchian, autointitulat iconom, care de
fapt, mai târziu va pãrãsi schitul, luând cu el la
rudele sale din Budieni ºi sineturile Lainiciului,
este lesne de înþeles de ce Cuviosul Irodion
râvnea atât de mult „sã-ºi dobândeascã li -
niº tea”! În urmãtorii trei ani, sub stãreþia pã -
rinþilor Iordache Bãrbãtescu (1870-1872) ºi ie -
roschimonahului Nifon (1872- 1873), Schitul
Lainici dimpreunã cu obºtea au ajuns „în voia
întâmplãrii”, mai ales cã în acea perioadã s-a
produs secularizarea averilor ºi a mãnãstirilor
neînchinate. Schitul nu mai avea de niciunele,
iar viaþa duhovniceascã bineînþeles cã era deja
subordonatã grijilor lumeºti, aºa încât dacã epis -
copia mai dorea sã salveze Lainiciul trebuia sã
trimitã un om providenþial acolo, spre a curma
neorânduiala. Pentru a cincea ºi ul tima oarã a
fost numit egumen al schitului Pãrintele pro -
tosinghel Irodion Ionescu, cuviosul pãs to rind
obºtea neîntrerupt, pânã la mutarea sa la
Domnul, în 1900. Punând mare preþ pe smerenie 
ºi ascultare, cuviosul va reuºi sã reînvie viaþa
spiritualã în Lainici, înmulþind ºi numãrul mo -
nahilor (care într-un timp vor ajunge la 30), dar
în acelaºi timp veghind cu asprime ºi dreptate la
moralitatea obºtii (în 1887 a cerut episcopiei sã
înlãture din monahism pe cãlugãrul Meletie
Cris tescu pentru abateri de ordin moral, iar
Epis copia Râmnicului a aprobat acest lucru). În
acelaºi timp însã a tuns în monahism numeroºi
vieþuitori, ºtiuþi fiind: Ion Drãghiciou din Bum -
beºti – sub numele de Iulian – pe Staicu Florea,
dupã 7 ani de noviciat – sub numele de Serghie – 
pe Anghel Bãrdan, din Rugi, plaiul Vulcanu, în
1879, pe Constantin Mândroi, din Scoarþa, plasa 
Amaradia – sub numele Chiril – sau pe Nicolae
Popescu din Vãlari, plasa Amaradia – cãlugãrit
la 64 de ani sub numele de Nicodim ºi mulþi alþii
ale cãror dosare nu s-au mai pãstrat. Pa triot
fiind, a trimis în Rãzboiul de Independenþã din
1877, aproape toþi monahii pe care îi avea (12 la
numãr), spre a fi selectaþi ca infirmieri. În 1889,
Episcopul Ghenadie al Râmnicului, dupã o vi -
zitã canonicã în eparhie, i-a încredinþat

Cuviosului Irodion spre ocârmuire ºi Schitul
Locurele, fapt relatat chiar de episcop: „Sunt
frumoase, e prea adevãrat, împrejurimile Oltului 
dintre Cozia ºi Brezoi, dar acele ale Jiului de pre
aceastã cale sunt tot atât de frumoase, adãugând
pe lângã aceasta cã sunt ºi multe, ba chiar la tot
pasul. Ajungând cineva la skitul Lainici are
mare trebuinþã mai nainte de a intra în monastire 
de un repaus, care l-ar pune în posiþiune de a
reflecta asupra frumuseþelor ºi a mãreþiei ta -
blourilor naturei celei atât de bogate în aceste
locuri... Astfel ne gãseam sufleteºte, când la 61/2

ore am sosit dinaintea uºilor bisericii ski tului
Lainici. Ieromonahul Irodion, superiorul ski tu -
lui, înconjurat de cei ºapte monahi ai sãi, ne-a
primit la intrare cu ceremonia obiºnuitã ºi, dupã
închinarea din al tar ºi pe la sfintele icoane îm -
pãrãteºti, între care ºi a hramului Naºterea Nãs -
cãtoarei de Dumnezeu, am luat locul în stra na
arhiereascã. S-a urmat rugãciunea de mulþumire
cu polihroniul, cel pentru Maiestãþile Lor ºi
Alte þa Sa Regalã, apoi a urmat polihroniul
pentru Arhiereul locului ºi în sfârºit s-a încheiat
aceastã rugãciune scurtã cu polihroniul pentru
înfãþãºitorii naþiei, sfântul ocârmuitor ºi întreg
poporul cel drept-credincios. Dând binecu vân -
tarea arhiereascã monahilor ºi celor de faþã care
se adãugaserã pe lângã cei ce ne-au însoþit pânã
la skit, ºi locuitorii din împrejurimi, ne-am re -
tras în chiliile superiorului, unde se pregãtise
adãpost pentru noi ºi cei împreunã cu noi. 

Joi, 10 Au gust, de dimineaþã pânã la ora 9
am inspectat mãnãstirea ºi am cãutat a cunoaºte
viaþa ce o duce fiecare din locuitorii acestui
sfânt lãcaº, dând fiecãruia sfatul trebuitor în -
dreptãrii ºi mântuirii sale. La aceastã orã, pe -
destri ºi pe cai am luat drumul spre un alt skit,
numit Locurele, unde este hramul Schimbarea la 
Faþã a Domnului ºi care cu skitul Lainici are ca
drum de comunicaþie o singurã potecã dusã prin
munþi ºi pãduri ºi foarte anevoioasã de suit.
Acest skit este fondat la 1850 de cãtre preotul
Constantin Cârteanu în unire cu schimonahul
Ioanichie, care ºi astãzi se nevoieºte într-o chilie 
mai sus puþin de skit, ºi anume la locul numit de
popor Gropu, sau Vulcanu. Intrând în biserica
skitului am fost întâmpinaþi la uºa bisericii de
cãtre preotul Constantin Slobozeanu, din paro -
hia Cartu-Turcineºti, cu Sfânta Evanghelie ºi
crucea, fiind de faþã ºi domnul Radu Cârteanu cu 
soþia sa, fiind preotul ctitor, care venise într-adins
spre întâmpinarea noastrã. Dupã polihroniul o -
biºnuit ºi binecuvântarea arhiereascã, am vizitat
skitul, care este compus dintr-o bisericuþã bine
întreþinutã, din douã rânduri de chilii – din care
într-un rând ºade monahul pãzitor al skitului – ºi 
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mai are ºi o proprietate compusã din 19 pogoane 
loc cultivabil. Pãmântul skitului era acoperit
aproa pe tot cu plante de acelea ce le-a fãgãduit
Dumnezeu lui Adam dupã cãderea în pãcat: adi -
cã cu spini ºi pãlãmidã. Monahul îngrijitor al
skitului, neavând treapta preoþiei, nu putea sã -
vârºi Sfânta Liturghie ºi, fiind crescut în Sfântul
Munte, el ºtia a lucra numai linguri, fãrã a se
gândi cã pãmântul îi putea aduce cele pentru
viaþã cu mai multã înlesnire; de aici acea
ne-ngrijire a ogorului mãnãstirii ºi închiderea –
aproape desãvârºitã – a uºilor bisericii. Vãzând
o asemenea stare de lucruri, ºi apoi miºcaþi ºi de
întristarea sufleteascã a d.lui ctitor Radu Câr -
teanu, am dispus, ca superiorul skitului Lainici,
ieromonahul Irodion, sã îngrijeascã de acum cu
cele bisericeºti ºi de skitul Locurele, având în -
datorirea de a fi superiorul ºi al acestui skit, ºi a
face o Liturghie pe sãptãmânã – Sâm bãta – în
biserica „Schimbarea la Faþã”, când va pomeni
pe ctitorii acestui sfânt lãcaº. De ase menea va
cãuta a înlãtura, prin munca ºi su doarea feþei
pãrinþilor din Lainici, pustiul ºi bles temul lui
Adam pentru neascultare, fãcând ca spinii ºi
pãlãmida sã dea loc cartofilor, po rum bului ºi
altor plante folositoare ºi trebuitoare vieþii mo -
nahale; ºi aceasta cu atât mai mult cã moºia
skitului ar putea foarte bine sã îndeplineascã
lipsa de grãdinã din Lainici – unde arendaºul,
dupã însãºi cuvintele superiorului, l-a re -
strâns între zidurile mãnãstirii”... (Ghenadie
al Râmnicului, O visitã canonicã în anul mân -
tuirii una mie opt sute optzeci ºi nouã, sau XVIII
zile din viaþa mea pastoralã, Tipografia Cãrþilor
Bise riceºti, 1889, cap. VIII-IX, pp. 54, 55). 

Tot din aceastã preþioasã carte aflãm cã
mai sus de Schitul Locurele, în locul numit Gropu
(astãzi numit Poiana Pustnicului!), cu ºtirea ºi
binecuvântarea Pãrintelui Irodion, pustnicea un
sihastru mult sporit în viaþa duhovniceascã, pre nu -
me le sãu Ioanichie. Tot de la Episcopul Ghenadie
ni se pãstreazã ºi o minunatã întâmplare pe care
a avut-o chiar el cu acest om sfânt. 

Se mai ºtie cã mai înainte cu un an de a
pleca la Domnul, cuviosul a dãruit schitului un
clopot de 319 kg, fãcut pe cheltuiala sa ºi a
câtorva credincioºi. 

Dar se mai cunoaºte ºi cã pentru asprimea
nevoinþelor sale, cât ºi pentru viaþa curatã pe
care a dus-o înaintea lui Dumnezeu ºi printre
oameni, pãrintele s-a învrednicit încã din timpul
petrecerii sale prin astã lume de multe daruri ºi
harisme. „Acest mare stareþ se învrednicise ºi de 
darul mai înainte-vederii. Cã multora le spunea
gândurile cele de tainã ºi le vestea cele viitoare”
– mãrturiseºte despre el Pãrintele Ioanichie

Bãlan în Patericul românesc. Cele de tainã i le-a 
spus ºi femeii ce îi adusese un vas cu lapte de
caprã, pe care cuviosul n-a voit a-l primi re -
proºându-i cã nu era de la capra ei. Cum femeia
nu pricepea vorbele sfântului, acesta i-a explicat 
(dupã cum ne descrie acelaºi Pãrinte Ioanichie
Bãlan): „Dar n-ai dat-o ieri diavolului? Cum sã
primesc, cã nu mai este capra ta! Deci, vãditã
fiind femeia, ºi-a mãrturisit pãcatul ºi, luând
binecuvântare, din ziua aceea n-a mai drãcuit”. 

ªi tot în Patericul românesc gãsim ºi o
bunã apreciere fãcutã de Pãrintele arhimandrit
Ioanichie Bãlan: „Pentru multa lui smerenie,
protosinghelul Irodion s-a învrednicit de la
Hristos de darul preasfintei rugãciuni ºi al iz -
gonirii duhurilor necurate. De aceea, nu puþini
bolnavi ºi neputincioºi de prin satele Olteniei ºi
Transilvaniei alergau la el ºi se vindecau, încât
numele sãu se fãcuse cunoscut peste tot”. Nu
numai cã izgonea duhurile necurate, dar pentru
râvna sa spre cele ale sfinþeniei, Dumnezeu i-a
încredinþat de multe ori ºi din tainele cele vii -
toare, de multe ori proorocind cuviosul ºi ade -
verindu-se cele spuse de el întru totul. Cu puþin
timp înainte de a se muta în veºnicie, cu nos -
cându-ºi ºi aceastã clipã, a adunat obºtea ºi le-a
spus pãrinþilor: „Fiii mei, sã ºtiþi cã puþin dupã
ducerea mea, schitul acesta va rãmâne mulþi ani
pustiu. Voi, însã, îngropaþi lângã al tar trupul
meu ºi nu uitaþi fãgãduinþele cãlugãreºti ce le-aþi 
dat lui Hristos!”. Se va adeveri ºi aceastã pro o -
rocie a Cuviosului Irodion, dupã 16 ani de la
adormirea sa, când, în Primul Rãzboi Mondial,
schitul a fost ocupat ºi devastat de nemþi, bi -
serica fiind transformatã în grajd pentru cai.
Timp de 13 ani schitul a stat pustiit, abia în
primãvara anului 1929 Pãrintele Visarion Toia
refãcând obºtea monahalã a Lainiciului. 

Se spune cã mult timp „Luceafãrul de la
Lainici” (cum îl numea Sfântul Calinic de la
Cernica) a slujit Liturghia zilnic ºi „aºa a trãit
Cuviosul protosinghel Irodion, totdeauna ar zând
pentru dragostea lui Hristos, ca o fãclie în
sfeºnic, mângâind, vindecând ºi folosind duhov -
niceºte, atât pe mireni, cât ºi pe cãlugãri”.
(Ioanichie Bãlan, Patericul românesc, ed. V-a,
2005, p. 471) 

Pãrintele Irodion Ionescu a plecat la
Domnul în anul 1900, ºapte ani mai târziu iero -
monahul Iulian Drãghicioiu – tuns în cãlugãrie
chiar de cãtre cuviosul – dezgropându-l ºi aflân -
du-l neputrezit, l-a reînhumat. A rãmas cererea
lui cãtre protopopiatul Tg. Jiu: „Împlinindu-se
ºapte ani de la rãposarea protosinghelului
Irodion, acum ieromonahul Iulian Drãghicioiu
din acest schit este pregãtit sã dezgroape oasele
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numitului rã posat în ziua de cinci ale curentei
luni. Sunteþi rugaþi a face intervenire cãtrã Prea -
sfinþitul Epis cop Eparhiot ca sã dea voie spre a
se putea aduce la îndeplinire de cele ce vã ru gãm.
Primiþi Prea cucernice Pãrinte închi nã ciu ne, Su pe -
rior Arhim. Teodosie Popescu”. (Arhivele Statului, 
Filiala jud. Gorj, Tg. Jiu, Fond Protoieria jud.
Gorj, Dosar 335 din 1907, fila 2, cererea nr. 7, 1
mai 1907). Din pãcate, ieromonahul Drãghiciou
va fi luat prizonier ºi dus în Germania, unde-ºi
va gãsi sfârºitul într-un lagãr. 

Se pare cã ºi dupã trecerea lui în veºnicie,
cuviosul a mai sãvârºit minuni alungând duhuri
necurate, aºa încât, mai ales dupã Primul Rãzboi 
Mondial, mulþi au fost cei care au sãpat dupã
moaºtele sale. Aflând de toate acestea ºi cu -
noscând bine evlavia deosebitã a multor cre -
dincioºi pentru osemintele protosinghelului Iro -
dion, se presupune cã cel care a îngropat mult

mai adânc – decât se obiºnuieºte – moaºtele
cuviosului spre a le feri de devalizare, a fost
Pãrintele Visarion Toia, în 1929. 

De atunci au fost multe încercãri de a
descoperi moaºtele sfântului rãmase însã fãrã
rezultat. Ele n-au fost gãsite decât atunci când a
binevoit cuviosul, arãtându-ne cã un sfânt se
poate ascunde în Dumnezeu (pe când un pãcãtos 
se ascunde de Dumnezeu) ºi oricât l-am cãuta
nu-l putem afla, din pricinã cã noi am uitat sã
mai fim sfinþi. 

Pânã ce întreaga obºte a Mãnãstirii Lai -
nici, în frunte cu Pãrintele arhimandrit Ioachim
Pârvulescu, n-a postit ºi nu s-a rugat cuviosului
o sãptãmânã întreagã ºi pânã ce ÎPS Irineu al
Olteniei nu l-a rugat pe Sfântul Calinic de la
Cernica sã i-l descopere pe „Luceafãrul de la
Lainici”, nici Cuviosul Irodion nu s-a lãsat aflat!

Trecuserã 109 ani de la înveºnicirea lui...
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Adormirea Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, 3 mai 1900. Frag ment din ampla frescã muralã
din pridvorul catedralei cu hramul Izvorul Tãmãduirii



Aflarea moaºtelor
Cuviosului Irodion de la Lainici

Arhimandrit Ioachim PÂRVULESCU
Stareþul Mãnãstirii Lainici

În ziua de 10 aprilie 2009, Mãnãstirea 
Lainici a fost supusã unui mare ºi
greu examen. Din fericire, el a fost

trecut cu bine.
Se cunoºtea din trecut viaþa plinã de sfin -

þenie a celui mai longeviv stareþ al Mãnãstirii
Lainici din toate timpurile, Cuviosul Irodion
Ionescu, duhovnic al Sfântului Calinic de la
Cernica, cel care l-a supranumit „Luceafãrul de
la Lainici”. Istoria zbuciumatã a Mãnãstirii
Lainici ne-a pus în faþã sãrãcãcioase mãrturii
despre trecutul ei, care însã ne-au îndârjit mai
mult în cãutarea adevãrurilor istorice referitoare 
la sfântul aºezãmânt ºi, mai ales, la viaþa Sfân -
tului Cuvios Irodion. Cu nãdejde în Dumnezeu,
cu rugãciune insistentã la duhovnicul sãu, Sfân -
tul Calinic de la Cernica ºi mai ales cu multã
dragoste duhovniceascã, am purces la desco -
perirea tainei „Luceafãrului de la Lainici”. ªi nu
pentru ale noastre osteneli, ci pentru sfinþenia
Cuviosului ieromonah Irodion. Bunul Dum ne -
zeu, în marea Sa dragoste, ne-a descoperit nouã
nevrednicilor, aceastã tainã. 

Cunoaºtem de altfel, cã totul este tainã în
jurul nostru. Ne naºtem în tainã, trãim în tainã ºi
plecãm dincolo în tainã. De aceea ºi momentul
descoperirii moaºtelor ºi a vieþii „Luceafãrului
de la Lainici” se constituie într-un fel de dez -
velire a unei taine. Taina unei vieþi sfinte ce a
stat pânã acum adânc îngropatã (ºi la propriu ºi
la figurat!) în pãmântul sfinþit al Lainiciului.

În Istoria Bisericii Ortodoxe sunt cu nos -
cute douã momente culminante, definitorii
pentru isihasm, care prin învãþãturile sale a dat
profunde valori ºi a îmbogãþit duhovniceºte mis -
tica dreptei credinþe. 

Primul mo ment im por tant este cel al Sfân -
tului Grigorie Palama, care dominã, din punct de 
vedere dog matic, secolul XIV. 

Al doilea mo ment cred cã îl reprezintã a
doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, precum
ºi secolul al XIX-lea, prin corifeii neoisi has -
mului românesc, care au strãpuns toatã lumea
ortodoxã prin Sfântul Paisie Velicikovski de la

Neamþ – cel care a preluat multe ºi bogate daruri
spirituale de la pãrintele sãu duhovnicesc, Sfân -
tul cuvios Vasile de la Poiana Mãrului. Zeci de
ucenici ai Sfântului Paisie vor duce în toatã
lumea ortodoxã slavã marele dar al rugãciunii
lui Iisus, marii stareþi ruºi de la Optina ajungând
desãvârºiþi practicanþi ai acestei rugi. Unul
dintre ucenicii direcþi ai Sfântului Paisie a fost
Stareþul Gheorghe de la Cernica, cel care for -
mând la mãnãstirea sa o veritabilã ºcoalã isi -
hastã a devenit astfel, alãturi de Sfântul Grigorie 
Dascãlu, propagatorul acestei învãþãturi în Þara
Româneascã. Se cuvine sã mai adãugãm cã
Sfân tul Gheorghe de la Cernica a for mat în mã -
nãstirea sa o mulþime de ucenici, care, la rândul
lor, vor forma alþi practicanþi ai rugãciunii ini -
mii. Ultimul discipol al Sfântului Calinic de la
Cernica, cel care a încheiat sec al XIX-lea al
neoisihasmului românesc, a fost Cuviosul Iro dion
Ionescu, numit pe bunã dreptate, chiar de cãtre
mentorul sãu, „Luceafãrul de la Lainici”, pentru
mulþimea darurilor ºi virtuþilor cu care a fost
înzestrat. Acest mare sfânt a stat tainic mai bine
de un veac dupã mutarea sa la Domnul, pentru
a-i fi dezgropate moaºtele abia în aceste mo mente
istorice importante, doar de Dumnezeu alese. 

Protosinghelul Irodion Ionescu s-a nãscut
în 1821, la Bucureºti, iar la botez a primit nu -
mele de Ioan. Fiind o fire meditativã ºi pre -
dispusã la rugãciune ºi primind din fragedã
prun cie o educaþie aleasã de la pãrinþii sãi, a
crescut mereu în preajma Sfintei Biserici.

Cam în aceeaºi perioadã a copilãriei sale,
în apropierea Bucureºtiului s-a dezvoltat o ade -
vãratã „citadelã isihastã” prin lucrarea Sta re -
þului Gheorghe, ucenic di rect al Sfântului mare
isihast Paisie Velicikovski de la Neamþ. Aceastã 
sfântã lucrare duhovniceascã este continuatã la
Mãnãstirea Cernica de Stareþul Calinic, viitorul
Episcop al Râmnicului. În toate vremurile, acolo 
unde existau mãnãstiri cu vieþuire duhov ni ceas -
cã înaltã, cu mari nevoitori sfinþi, se crea în jurul
sfântului locaº o atmosferã de mare evlavie ºi
sfinþenie. De acel har al locului beneficiau ºi se
împãrtãºeau din plin adevãraþii credincioºi.
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Aºa se face cã ºi tânãrul Ioan Ionescu,
auzind de faima Cernicãi ºi mai ales a stareþilor
sãi, este atras de acest loc ca de un veritabil mag -
net ºi frecventând Mãnãstirea Cernica, îl cu -
noaºte pe marele Stareþ Calinic. 

Nu dupã multã vreme, robit de dorirea de
Dumnezeu, pe la vârsta de 20 ani, îºi ia iertare de 
la pãrinþii sãi pentru tot ce le-a greºit ºi le cere
binecuvântarea de a se retrage pentru totdeauna
la Mãnãstirea Cernica, sub oblãduirea Stareþului 
Calinic.

Rãmas la Sfânta Mãnãstire Cernica, sub
îndrumarea Stareþului Calinic, tânãrul Ioan Io -
nescu este supus la toate ispitele, trece prin toate 
ascultãrile ºi le rabdã pe fiecare cu multã bãr -
bãþie. Ba chiar doreºte ºi mai multe ascultãri,
solicitându-i stareþului nevoinþã peste nevoinþã.
Dormea doar câte trei-patru ore pe noapte, era
prezent la cele mai grele ascultãri, dupã care,
restul timpului ºi-l petrecea în rugãciune ºi me -
tanii. Nelipsit de la toate slujbele, participa la ele 
cu adevãratã râvnã, socotindu-le tot atât de ne -
cesare sufletului sãu precum aerul pentru res -
pirat. Fiind o adevãratã ºcoalã isihastã aici în
mãnãstire, tânãrul Ioan deprinde Rugãciunea lui 
Iisus de la Stareþul sãu Calinic ºi de la bãtrânii
din mãnãstire. Urcã duhovniceºte, treaptã cu
treaptã, în chip foarte vizibil, uimindu-i pe cei
din mãnãstire cu virtuþile sale. Toþi îl iubeau ºi-l
apreciau, tuturor le era supus ºi cu multã dra -
goste ºi smerenie fãcea orice ascultare. N-ai fi

auzit din gura lui nici un cuvânt de nemulþumire,
de clevetire, de bârfã sau de vrajbã, nu-l in teresau
toate acestea, ci permanenta lui pre o cupare era
dobândirea Duhului Sfânt. Ne dorind a-L mâhni
pe Dumnezeu nici mãcar cu gândul, per ma nent
pe buzele lui se afla Rugãciunea lui Iisus: „Doa -
mne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mi -
luieºte-mã pe mine pãcãtosul”.

Intuind ºi vãzând acel ceva deosebit în
interiorul tânãrului nevoitor, Stareþul sãu Calinic, 
viitorul Episcop de Râmnic, în anul 1846 îl tunde
în monahism cu numele de Irodion. Devenit
acum monah, Irodion se nevoia ºi mai mult în
post, în rugãciune ºi metanii. Aparent nu se
schimbase nimic în comportament sãu, dar sme -
renia sa era tot mai evidentã pentru toatã obºtea,
care îi observa creºterea sa duhovniceascã. 

În anul 1850, Stareþul Calinic, la multele
insistenþe ale domnitorului Barbu ªtirbei, ac -
ceptã în cele din urmã sã fie ales Episcop al
Râmnicului. Cu multe regrete va pãrãsi obºtea
Cernicãi, luând cu el câþiva pãrinþi pentru a-i
folosi la organizarea Episcopiei Râmnicului –
care tocmai fusese distrusã de un incendiu de
mari proporþii. Din acest motiv, episcopul va
locui multã vreme la Craiova, pânã ce va ter mina
de rezidit ansamblul epis co pal de la Râmnic.

Printre vrednicii pãrinþi aduºi cu el de la
Cernica s-a aflat ºi Cuviosul Irodion, pe care îl
trimite mai întâi ca vieþuitor la Lainici, prin
1851-1852, având însã planuri mai mari pentru
el. În marea sa smerenie, Cuviosul Irodion n-a
acceptat niciodatã ridicarea la rangul de arhi -
mandrit, cu toate insistenþele Episcopului
Calinic. Doar un an mai târziu, viitorul Sfânt
Calinic îl numeºte ca egumen la schitul Lainici
pe Cuviosul protosinghel Irodion Ionescu. 

Odatã ajuns egumen, Cuviosul Irodion, cu 
multã responsabilitate ºi râvnã duhovniceascã a
trecut la nevoinþe ºi mai mari. Socotea cã mo -
nahul, cu cât are rãspunderi mai mari înaintea lui 
Dumnezeu ºi a oamenilor, cu atât mai mare
trebuie sã îi fie ºi nevoinþa. Cu cât se nevoia mai
mult, cu atât Dumnezeu îl înþelepþea ºi îl lu mina, 
însã ºi nelipsitele ispite erau pe mãsurã. Nu a
fost cruþat de rãutatea unor fraþi care i-au pro -
vocat multã amãrãciune, fãcându-l sã-ºi dea de -
misia din stãreþie. Era aceasta ºi consecinþa fap -
tului cã în prima jumãtate a secolului al XIX-lea
ctitorii mireni ai schitului Lainici, cãutau, prin
orice mijloace, sã-ºi impunã voinþa lor în tre -
burile bisericeºti ale schitului. S-au dovedit deo -
sebit de dãunãtoare aceste imixtiuni ale laicilor
în viaþa monahalã. Fiind un om de rugãciune,
trãitor isihast, Protosinghelul Irodion a consi -
derat cã e mai înþelept lucru sã renunþe la egu -
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menie decât sã se producã dezbinare. Este din -
colo de orice îndoialã cã Episcopul Calinic îl
adusese în Lainici în vederea revigorãrii duhov -
niceºti a schitului situat într-o deplinã sihãstrie
pe Valea Jiului, dar în care se strecurau inerente
ispite. Însã toate aceste încercãri îl maturizau
ºi-l întãreau. Precum aurul ºi alte metale se cã -
lesc în foc, tot astfel ºi Cuviosul Irodion se cãlea
în necazuri ºi supãrãri. Socotea încercãrile
acestea ca binecuvântãri trimise de Dumnezeu.
E xem plu îl avea pe Hristos ºi sfinþii Lui, care se
îndumnezeiau rãbdând suferinþe inimaginabile.

Cuviosul Irodion a adunat destul de mulþi
ucenici în jurul sãu, deprinzându-i cu Ru gã -
ciunea lui Iisus. Schitul Lainici, în timpul pãs -
toririi sale, dupã unele documente istorice, avea
cea mai numeroasã obºte din Oltenia, depãºind
chiar ºi renumitele Mãnãstiri Tismana ºi Cozia.
Or, acest lucru spune foarte mult despre înãl -
þimea duhovniceascã a Stareþului Irodion. ªi,
lucrul cel mai ev i dent al curãþiei ºi sfinþeniei
sale, Sfântul Calinic, Episcopul Râmnicului, se
hotãrãºte a-i încredinþa gândurile ºi trãirile sale,
alegându-l drept duhovnic pe Cuviosul Irodion,
cu toate cã acesta era mult mai tânãr ºi îi fusese
ucenic, ba chiar el îl formase la Mãnãstirea
Cer nica. Avva devine ucenicul, iar ucenicul
avvã. Lu mina Cuviosului Irodion se fãcea din ce 
în ce mai vizibilã. Nu se putea ascunde sub
obroc pentru cã lu mina mai puternic ºi-i cople -
ºea pe toþi. Foarte des, Sfântul Calinic venea de
la Vâlcea în Lainici pentru a se mãrturisi ºi a
cere sfat, pentru cã doar Cuviosul Irodion îl
odihnea. Un mare dar s-a revãrsat peste acest loc 
ºi peste acest om. Odatã cu scurgerea timpului,
era tot mai limpede acest lucru. Mulþi oameni cu
pro bleme veneau aici ºi îºi gãseau liniºtea, ves -
tea minunilor sale rãspândindu-se foarte repede
ºi foarte departe.

Ajunsese dupã un timp Cuviosul Irodion,
la mãsura Sfântului Calinic, sã fie vãzãtor cu
duhul ºi sã alunge diavolii. Avva Calinic îl nu -
mea „Luceafãrul de la Lainici” pe bunã dreptate, 
deoarece era un per ma nent cãlãuzitor ºi îndru -
mãtor, aºa cum un far lumineazã ºi cãlãuzeºte
cãlãtorii pe mare.

Din 1854 pânã în 1900, cât a fost Stareþ la
Lainici, Cuviosul Irodion ºi-a cerut eliberarea
din funcþie de cinci ori episcopilor ce s-au suc -
cedat în aceastã perioadã la Râmnic. Cauza o
reprezentau invidiile ºi orgoliile unor monahi
dornici de putere. ªi, pe deasupra, în prima ju -
mãtate a secolului al XIX-lea, în Lainici, de
foarte multe ori se amestecau în problemele
schi tului ctitorii ce donaserã pãmânturi ºi alte
daruri. Aceºtia interveneau in sis tent pe lângã

episcopi, influenþându-i sã schimbe stareþii dupã 
bunul lor plac, cauzând astfel tulburãri de foarte
multe ori. Fireºte cã nici Cuviosul Irodion nu a
fost lipsit de aceste ispite, mai ales cã el venise
de la Cernica ºi nu cunoscuse acolo implicarea
laicului în monahism. Pe de altã parte, unii pã -
rinþi de aici nu erau formaþi în duhul isihast,
aducându-i Cuviosului Irodion, de multe ori,
durere ºi amãrãciune. El nu venise aici pentru
putere, ranguri sau demnitãþi, ci din ascultare. 

Se poate observa în vieþile sfinþilor cã a -
tunci când cineva avea ambiþii de mãrire, a -
ceasta nu era de la Dumnezeu. De la Domnul era 
doar atunci când cel în cauzã era propus fãrã
ºtirea lui ºi acesta accepta dupã multe insistenþe, 
fãrã ca el sã fi dorit acel lucru. Duhul poftei de
mãrire a fost ºi va fi per ma nent în lume. Însã
oamenii iniþiaþi duhovniceºte ºi atenþi la
miºcãrile inimii îºi dau seama de aceastã ispitã
ºi nu cad în ea. Spunea Sfântul Nichita Stithatul
despre dorinþa de putere: „Nu te grãbi niciodatã
sã ajungi în scaun de întâistãtãtor prin om sau
prin ajutorul oamenilor ºi prin rugãminþi, fãrã
chemare de sus, chiar dacã te ºtii în stare sã
foloseºti sufletele. Cãci aceste trei te vor urmãri
ºi una din ele te va ajunge: 

Sau îþi va veni asupra nemulþumirea lui
Dumnezeu prin felurite greutãþi ºi necazuri, cãci 
nu vor lupta împotriva ta numai oameni, ci ºi
aproape toatã zidirea ºi-þi va fi viaþa plinã de
suspin;

Sau vei fi scos de acolo cu multã necinste
de cei mai tari decât tine;

Sau vei muri înainte de vreme, fiind tãiat
de la viaþa aceasta.”

(Filocalia vol. VI, p. 280.)
Adevãrat este cã, în cei 40 de ani de stã -

reþie, Cuviosul Irodion a fost silit sã demi sio -
neze de cinci ori, dar tot atât de adevãrat este ºi
faptul cã, dupã scurt timp, episcopul îl repunea
în funcþie. A fost o dureroasã ºi permanentã
suferinþã a stareþului acest lucru, dar Dumnezeu
mai mult îl întãrea în tainele vieþii duhovniceºti.
Mai tare se smerea el ºi se retrãgea lãuntric. Nu
voia sã aibe dis pute cu asemenea vrãjmaºi nici
mãcar cu gândul. Aºa cum Sfântul Paisie Veli -
cikovski a avut foarte mult de luptat cu con -
cepþia monahalã româneascã din Moldova privi -
toare la Rugãciunea lui Iisus, tot aºa ºi Cuviosul
Irodion cu greu îi forma duhovniceºte pe pãrinþii 
din Lainici în acest duh isihast. Dar aºa a fost
viaþa tuturor sfinþilor: o permanentã suferinþã,
provocatã de oameni, de diavoli sau de slãbi -
ciunile trupeºti. I-au trebuit Cuviosului Irodion
zeci de ani ca sã-ºi formeze discipoli ºi ca sã fie
înþeles.
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Unul dintre discipolii sãi, la care a þinut
foarte mult, a fost Ieromonahul Iulian Drãghicioiu
din Bumbeºti, judeþul Gorj. Acesta, locuind
foar te aproape de mãnãstire ºi auzind de numele
bun al Cuviosului Irodion, venea foarte des la el
ºi se spovedea. Dupã ani de zile de ucenicie în
lume se hotãrãºte sã intre în mã nãstire pentru a
se face monah. Astfel, în 1892, intrã ca frate în
Lainici, având numele de botez Ioan. Peste patru 
ani este tuns în monahism cu numele de Iulian.
În 1898, Cuviosul Irodion îi cere episcopului ca
Iulian sã fie hirotonit invo când ºi motivul lipsei
de preoþi. Datoritã faptului cã în ultimii ani ai
vieþii, Ieromonahul Iulian a fost o persoanã
foarte apropiatã de Egumenul Irodion, lui i-au
fost dezvãluite multe din tainele cuviosului. Una 
dintre proorocirile lui a fost aceea cã, la scurt
timp de la mutarea întru cele veºnice, Mã nã -
stirea Lainici se va pustii, fapt care s-a ºi
întâmplat: Fiii mei, sã ºtiþi cã puþin dupã ducerea 
mea, schitul acesta va rãmâne mulþi ani pustiu.
Voi, însã, îngropaþi lângã al tar trupul meu ºi nu
uitaþi fãgãduinþele cãlugãreºti ce le-aþi dat lui
Hristos. La 3 mai 1900, Cuviosul Irodion se
mutã la Domnul, iar în 1916 începe Primul
Rãzboi Mondial. Valea Jiului a fost cu prinsã
in te gral în acest rãzboi. Armatele ger mane au
dis trus toatã mãnãstirea, arhiva a fost arsã, clo -
potele au fost topite, iar biserica a fost tran -
sformatã în grajd. Unii cãlugãri au fost de portaþi
în Germania, iar alþii au fu git pe unde au putut ca 
sã se salveze. Între 1916 ºi 1919, mã nãstirea a
fost pustiitã complet. Printre cãlugãrii deportaþi
în Germania se afla ºi Iulian Drã ghi cioiu, care
dealtfel va muri într-un lagãr aidoma unui martir 
pentru Hristos.

Ambele portrete, ale Cuviosului Irodion ºi 
Ieromonahului Iulian, s-au aflat în mod mi nu -
nat. Chipul Cuviosului Irodion s-a pãstrat în
mod miraculos, din stareþ în stareþ, pânã astãzi în 
mãnãstire, fotografia datând din 1897, iar al
Pãrintelui Iulian a fost adus la mãnãstire în vara
anului 2008 de o strãnepoatã a dumnealui.

Când ne-a adus acea fotografie, am avut
un sen ti ment de împlinire ºi în acelaºi timp,
parcã de refacere a familiei monahale de la
Lainici pe acest pãmânt. Am trãit o bucurie de
nedescris în momentul acestei revelaþii istorice.
Dupã circa 100 de ani, apare fotografia unui
pãrinte, despre existenþa cãruia n-am ºtiut ni -
mic, însã parcã presimþeam cã este ceva foarte
im por tant. Apare dintr-o datã un ucenic de-al
Cuviosului Irodion! Pe spatele fotografiei stãtea 
scris: „Iulian Drãghicioiu cãlugãr la mãnãstirea
Lainici, judeþul Gorj, luat prizonier de trupele
ger mane în toamna anului 1916 de la mãnãstire

ºi dus în Germania, unde a murit într-un lagãr
ger man”. Semneazã Dumitru Drãghicioiu. (Pro -
babil un nepot, în prima jumãtate a secolului al
XX-lea). Am socotit aceastã fotografie tot ca pe
o mãrturie din viaþa Cuviosului Irodion, dupã ce
am cercetat documentele de arhivã pe care le-am 
putut gãsi. Omeneºte, am considerat-o ca o coin -
cidenþã divinã, cãci nimic nu este întâmplãtor:
cine are ochi de vãzut, sã vadã! Avva ºi ucenicul 
sunt redescoperiþi împreunã ca-ntr-o mãrturie
comunã ºi completã.

ªi mai avem o mãrturie despre el. Dra -
gostea pe care i-a purtat-o Ieromonahul Iulian
Drãghicioiu Cuviosului Irodion se regãseºte ºi
în cererea pe care a fãcut-o Stareþul Teodosie
Popescu, în 1907, la 7 ani de la mutarea la
Domnul a Cuviosului Irodion, pentru a-i dez -
gropa osemintele ºi în care specificã cu insis -
tenþã cã Ieromonahul Iulian este pregãtit sã dez -
groape osemintele. Stareþul Irodion se mutase la
Domnul pe data de 3 mai 1900 ºi fusese înmor -
mântat pe 5 mai.

La mormântul sãu se fãceau minuni ºi
aveau evlavie atât monahii, cât ºi credincioºii.
Exista o tradiþie monahalã athonitã dupã care, la
7 ani de la moarte, se dezgropa trupul mona -
hului, se spãla cu vin, se fãcea slujba înmor -
mântãrii din nou ºi se punea în osuar, acolo unde 
exista. La mãnãstirile, unde nu exista osuar sau
gropniþã, se înmormânta la loc, în acelaºi mor -
mânt. Chiar dacã erau descoperite astfel sfinte
moaºte, nu puteau fi cer tif i cate, pentru cã mai
trebuia sã treacã câteva zeci de ani de zile. A -
ceasta pentru cã se întâmpla ca unele oseminte,
din mo tive anatomice, fizice, sau datoritã me -
diului bi o logic sã nu putrezeascã ºi, pentru a nu
se pro duce vreo greºealã, se puneau la loc. Dupã 
care timpul ºi evlavia credincioºilor fãceau sã se 
descopere dacã sunt sfinte moaºte, sau nu.

Dacã exista o evlavie deosebitã faþã de
acel sfânt, dacã se simþea cu adevãrat o co -
respondenþã în duh între cuvios ºi închinãtori,
atunci se lãsa descoperit sfântul. Aºa se face cã
majoritatea sfinþilor au fost canonizaþi dupã zeci 
ºi sute de ani. Tot atunci li s-au descoperit ºi
sfintele moaºte. Zic majoritatea, pentru cã, bine -
înþeles cã au fost ºi cazuri excepþionale, când
s-au fãcut canonizãri mai repede. Observãm cã
sfinþii români din secolul al XIX-lea au fost
canonizaþi în secolul al XX-lea sau chiar al
XXI-lea. De exemplu, Stareþul Gheorghe de la
Cernica se mutã la Domnul în anul 1806 ºi este
canonizat în 2005, dupã 199 de ani, Sfântul
Calinic de la Cernica se mutã la Domnul în 1868 
ºi este canonizat în 1955, Sfântul Grigorie Das -
cãlul se mutã la Domnul în anul 1834 ºi este
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canonizat în 2005. Tot timpul Biserica a fost
foarte precautã ºi prudentã cu canonizãrile. So -
cotim cã sfinþii se descoperã în momentul când
sunt solicitaþi în rugãciune de oameni, când simt
o mare dragoste faþã de ei, când le simt ajutorul
lor ºi se împrietenesc cu ei. ªi toate acestea se
fac în timp, prin nevoinþã, sinceritate, dãruire,
re spect ºi evlavie faþã de acei sfinþi.

Pãrintele ieromonah Iulian Drãghicioiu
era într-o permanentã relaþie în duh cu stareþul
sãu, îl pomenea per ma nent la rugãciunile sale
personale ºi din bisericã. Nu putea sã îl uite
pentru cã el îl învãþase alfabetul duhovnicesc
isihast. Simþea vizibil ajutorul lui ºi observa
minunile ce se fãceau la mormântul cuviosului
cu oamenii care veneau cu credinþã ºi mijloceau
ajutorul lui. Deja se dusese vestea despre sfin -
þenia Cuviosului Irodion în împrejurimi.

La 5 mai 1907, ex act la 7 ani de la înmor -
mântarea Stareþului Irodion, pãrintele Iulian
Drã ghicioiu cu multã evlavie, fricã ºi cutremur
dezgroapã osemintele.

Însã din pricina vicisitudinilor istoriei, nu
avem detalierea acestui mo ment ºi nu-l cu -
noaºtem oficial. Dar tradiþia a consemnat cã în
momentul dezgropãrii s-ar fi gãsit moaºtele Cu -
viosului Irodion întregi ºi neputrezite. A fost
informat Episcopul Râmnicului, Atanasie,
despre acest fapt ºi care ar fi exclamat: „Aista
mi-ai fost Irodioane?”, adicã „chiar aºa om sfânt 
mi-ai fost Irodioane?”. Dar cum aminteam, con -
form tradiþiei monahale, a fost pus înapoi în
groapã, deoarece în Mãnãstirea Lainici nu exista
osuar sau gropniþã. De atunci povestea moaºte lor
Cuviosului Irodion s-a închis într-un mare mis ter.

Se pare cã au mai fost cãutate ºi nu s-au
gãsit. Urmeazã dupã aceastã dezgropare Primul
Rãzboi Mondial cu gravele daune provocate
mã nãstirii, epoca celui de-al Doilea Rãzboi
Mon dial, apoi perioada comunistã, care a per -
turbat foarte mult viaþa monahalã din Lainici.
S-a transmis însã, din generaþie în generaþie, cã
s-ar mai fi dezgropat osemintele Cuviosului
Irodion în perioada interbelicã de cãtre Stareþul
Visarion Toia, de asemenea ºi de cãtre Stareþul
Calinic prin anii 1950-1960, iar în 1983, de cãtre 
Stareþul Caliope, dar nu au mai fost gãsite sfin -
tele moaºte.

Cu exactitate nu putem ºti, deocamdatã,
cine le-a îngropat acolo unde le-a îngropat.
Moºte nind aceastã nebuloasã, acest mis ter, ne-a
fost teamã sã abordãm acest subiect, cu toate cã
ni se pãrea foarte provocator. A fost lãsat timpul
sã-ºi spunã cuvântul. Dupã 1989, s-au fãcut afir -
maþii gratuite ºi nefondate referitoare la acest
subiect de cãtre mass-me dia ºi chiar de cãtre

unele persoane bisericeºti, considerându-ne ig -
noranþi, necredincioºi, delãsãtori ºi acuzându-ne 
cã nu vrem sã dezgropãm sfintele moaºte. Ati -
tudini ºi acuzaþii ce ne-au afectat, deoarece nu
erau adevãrate. Dar am rãbdat cu nãdejdea cã se
vor elucida cândva toate aceste lucruri.

Mitropolitul Nestor, dupã anul 1995, mi-a
spus în nenumãrate rânduri ca vrea sã-l ca no -
nizeze pe Cuviosul Irodion, dar pentru aceasta
sã merg sã fac cercetãri la arhivã. Îmi creºtea
inima la aceste iniþiative, însã pentru puþin timp,
deoarece nu mã simþeam vrednic, nu ºtiam, nu
puteam, nu înþelegeam cum sã fac asemenea
lucrare.

Mitropolitul Teofan, de asemenea, dupã
anul 2000, dorea foarte mult sã facã aceastã
canonizare, dar nu s-a putut: nu a fost timpul, nu
au fost oameni… 

Îmi spunea cineva, în trecut, cã a cunoscut
un ierarh care pomenea pe toþi înaintaºii sãi care
au cârmuit eparhia respectivã din cele mai vechi
timpuri pânã la el. ªi o fãcea cu foarte multã
evlavie, cu dragoste faþã de ei, cu re spect ºi cu
pasiune, nu for mal, ci din toatã inima, ca pe un
lucru firesc. Îi pomenea ca pe niºte rude de-ale
sale, ca pe niºte prieteni ºi pãrinþi în acelaºi
timp. La un mo ment dat m-am gândit cât de
mare dreptate avea: dacã pomeneºti pe înaintaºii 
tãi, nu ai decât de câºtigat. Pe de o parte îi ajuþi
cu rugãciunile tale pe aceia care au nevoie, iar,
pe de altã parte, cei care s-au mântuit sau sunt
sfinþi, te ajutã ei pe tine. În orice caz, co mu -
niunea cu ei în rugãciune este foarte importantã,
faci câþiva paºi în tran scen dent, te familiarizezi
cu atemporalul, te împrieteneºti cu veºnicia ºi cu 
locuitorii ei. Acestea fiindu-ne spuse, ne-au rã -
mas la inimã ºi am început ºi noi la mãnãstire
sã-i pomenim la fiecare slujbã pe cei mai im -
portanþi stareþi, în frunte cu Egumenul Irodion.
ªi într-adevãr, pomenindu-i cu multã dragoste
parcã simþeam cum ne intersectãm în duh ºi în
trãire. Cea mai mare bucurie o simþeam la po -
menirea de la Sfânta Liturghie, începând cu
Pros comidia pânã la ieºirea cu Sfintele Daruri.

Actualul Mitropolit al Olteniei, ÎPS
Irineu, a demarat procesul canonizãrii de la sfâr -
ºitului anului 2008, începând cu cercetarea isto -
ricã în arhive, pe de altã parte însã, a dorit sã
argumenteze sfinþenia cuviosului prin aflarea
sfintelor sale moaºte. Având mare evlavie la
Sfântul Calinic de la Cernica, ocrotitorul ºi cti -
torul Mãnãstirii Frãsinei, de unde vine ºi Înalt
Prea Sfinþia Sa, ne-a sugerat sã facem rugãciuni
stãruitoare cãtre patronul spir i tual al Cuviosului
Irodion, Sfântul Calinic de la Cernica. Am fãcut
cunoscutã dorirea ÎPS Mitropolit Irineu obºtii
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Mãnãstirii Lainici ºi am hotãrât apoi sã facem
dezgroparea moaºtelor în Postul Mare. Am so -
cotit cã cea mai potrivitã perioadã pentru a -
ceastã lucrare ar fi chiar prima sãptãmânã, când
se posteºte mai aspru, post negru pânã seara, sau 
când unii pãrinþi þin post negru trei zile, pânã
miercurea, când se împãrtãºesc.

Am încercat aceasta, dar nu am simþit nici
un imbold sã facem dezgroparea. Am zis apoi
s-o facem la mijlocul postului, însã nici atunci
nu am avut tragere de inimã. Ne-am consultat,
din nou, cu ÎPS Mitropolit Irineu, pe 1 aprilie, ºi
el ne-a povãþuit: „Pãrinte stareþ, sãptãmâna vii -
toare, sâmbãtã, pe 11 aprilie prãznuim pe Sfân -
tul Calinic, deci sã facem dezgroparea în ajunul
sãrbãtorii ºi sã-l rugãm pe Sfântul Calinic sã ni-l
descopere”. A fost mitropolitul într-un gând cu noi,
pentru cã venisem sã-i propun chiar acest lucru.

La auzul acestui sfat mi-am dat seama cât
de importantã este binecuvântarea ºi sfatul arhi -
ereului, adicã sã faci lucrurile cu binecuvântare.
M-am întors la mãnãstire cu o mare bucurie ºi
uºurãtate. Am spus tuturor pãrinþilor ºi fraþilor
din mãnãstire cã sãptãmâna viitoare vom avea
cel mai mare examen de dat, dezgroparea
moaºtelor Cuviosului Irodion. Vom gãsi ceva,
nu vom gãsi, mila Domnului sã fie! Am rânduit
ca în acea sãptãmânã toatã mãnãstirea sã þinã
post negru în fiecare zi, aºa cum fãceam în prima 
sãptãmânã. În plus, sã citim Acatistul Sfântului
Calinic ºi sã facem metanii câte putem la Sfântul 
Calinic ºi sã-l rugãm: „Sfinte Ierarhe Calinic, de
este voia lui Dumnezeu, descoperã sfinþenia Cu -

vio sului Irodion”. Am hotãrât sã facem metanii
cu rugãciunea: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, dacã este voia Ta, descoperã
sfinþenia Cuviosului Irodion” sau „Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru ru -
gã ciunile Cuviosului pãrinte Irodion, mi lu -
ieºte- mã pe mine pãcãtosul”. Am început marea
sãptãmânã cu postul ºi cu rugãciunile sus amin -
tite. Într-adevãr sâmbãtã, 11 aprilie, era prãz -
nuirea Sfântului Calinic ºi miercuri, 8 aprilie,
era chiar pomenirea Apostolului Irodion, unul
din cei 70 de apostoli. Ce coincidenþã minunatã!
Mitropolitul Irineu a venit de joi seara la mã -
nãstire, pentru ca a doua zi de dimineaþã sã
începem dezgroparea. Aºa cum este rânduiala
liturgicã, vinerea se sãvârºea Liturghia Daru -
rilor mai Înainte Sfinþite unitã cu Vecernia, chiar 
a Sfântului Calinic. Simþeam noi cum Sfântul
Calinic, al cãrui duhovnic ºi ucenic fusese cu -
viosul, vegheazã lângã noi. 

La ora 7.30 am început sã sãpãm, în pre -
zenþa ÎPS Mitropolit Irineu. Am sãpat, iar la
fundul gropii am dat de niºte oseminte – la care
se mai umblase – ºi de douã cãrãmizi nein -
scripþionate. Era, în tradiþia monahalã, obiceiul
ca atunci când murea un cãlugãr sã se facã o
cãrãmidã din lut, pe care sã se scrie numele, data 
naºterii ºi a morþii even tual ºi ce era el: monah,
ieromonah etc. Dupã aceea se ardea în cuptor ºi
se punea sub capul celui mort. Aºa se face cã
dupã sute de ani se putea descoperi acea cãrã -
midã ºi se putea ºti ale cui oseminte erau cele
gãsite. Cãutam cu fervoare, doar-doar vom gãsi
cãrãmida Cuviosului Irodion. Nu erau însã nici
osemintele lui, nici cãrãmida, cu toate cã sãpa -
sem în mormântul lui. Dezamãgire ºi tristeþe
mare: mormântul era practic gol! Mitropolitul a
poruncit sã se sape mai la vest. S-a sãpat ºi am
dat de un alt mormânt, care era in tact, identificat 
prin cãrãmida care era sub craniu ºi pe care scria
Mitrofan Schimonahul †1869 – un monah care a 
venit în timpul stãreþiei Cuviosului Irodion –
l-am dezgropat cu multã atenþie, sperând cã pe
cãrãmidã va scrie numele Cuviosului Irodion.
Iarãºi dezamãgire! Mitropolitul a poruncit
atunci sã sãpãm în cealaltã direcþie, spre est. Am 
aflat un alt mormânt al unui monah Atanasie,
aºa cum scria pe cãrãmidã. Tristeþe vecinã cu
deznãdejdea: nu-l gãseam pe Cuviosul Irodion!
Unde era? În mormântul sãu era altcineva!

De jur împrejurul bisericii vechi sunt zeci
de morminte datând de sute de ani. Crucile a -
cestor morminte au fost distruse de amintitul
van dal ism din Primul Rãzboi Mondial ºi nu s-au 
mai putut identifica ex act monahii ce-ºi dor -
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meau somnul de veci dinainte de 1914. Probabil
cã ºi mormântul Stareþului Irodion avusese ace -
eaºi soartã.

Atunci însã privirile mi s-au intersectat cu
cele ale ÎPS Irineu, pline de dezamãgire. Mitro -
politul s-a ridicat, a ieºit în curte, s-a dus la
chilie ºi s-a rugat fierbinte Sfântului Calinic.
Noi, în groapã, ne rugam cum puteam. S-a întors 
dupã o vreme. Ce facem? La care Mitropolitul a
zis: „Sãpãm pânã gãsim moaºtele!”. Nu mi-am
putut opri un gând care-mi spunea: unde sã mai
sãpãm? Numai dacã o luãm roatã, pe lângã bi -
sericã! Îmi pierdusem aproape toate speranþele.
Îmi ziceam: „Doamne, nici mãcar nu este mor -
mântul Cuviosului Irodion!”. Mi se nãruia le -
genda Luceafãrului de la Lainici! Se spunea cã
în Primul Rãzboi Mondial a fost distrusã chiar ºi 
crucea lui. Abia dupã 1930 s-ar fi identificat
mormântul, dupã spusele localnicilor care l-au
cunoscut. Acum însã nu mai ºtiam ce era de
fãcut!...

ªi l-am auzit atunci pe mitropolit spunând
muncitorilor sã sape... mai jos. Îmi ziceam: „Un -
de sã mai sãpãm, cã este fundul gropii?”

Ei au fãcut ascultare, au sãpat mai jos în
stânga, în dreapta. La un mo ment dat au ob -
servat cã parcã era mai moale o parte a pã -
mântului de pe fundul gropii. Au luat încet ºi au
pus deoparte acea mocirlã. Se întrezãrea parcã
un mic contur pe fundul gropii: al unei alte gropi 
mai mici. Încetul cu încetul am scos toatã acea
mocirlã ºi am aflat... un toc de bocanc! ªi totuºi
mã întrebam cum putea ajunge un toc de bocanc
la adâncimea aceea? Au mai sãpat muncitorii
ºi-au mai gãsit douã-trei cuie foarte ruginite.
Începeam sã am din nou speranþe. „Aceste cuie
trebuie cã sunt un semn. Pânã acum n-am dat de
niciun cui la nici un mormânt” gândeam în acele 
momente. Încet, încet a apãrut o altã groapã mai
micã pe fundul mormântului: de 1,20 m pe
60 cm – faþã de groapa normalã care avea 2,20 m 
pe 1,20 m.

Primul semn: apare o primã parte a ose -
mintelor, de o culoare maroniu-portocalie ieºitã
din comun, asemenea lemnului de stejar. Nu era
culoarea oaselor normale, cum fuseserã cele di -
nainte. Cu atenþie bãieþii mi-au dat primele oase. 
În momentul când am pus mâna pe ele, m-am
cutremurat. Acele oase erau de câteva ori mai
uºoare decât orice os nor mal. Toate oasele de la
ceilalþi pãrinþi îmi trecuserã prin mâini, le ºtiam
deja greutatea. Dar în momentul când am pus
mâna pe acela am strigat: „Acesta este sigur
Pãrintele Irodion! Este foarte uºor. Este ca paiul
de uºor!”. 

Bãieþii care sãpau au strigat: „Miros foarte 

frumos oasele acestea pãrinte!”. Lacrimile
ne-au nãpãdit. Lãcrima ºi mitropolitul. La cri -
mile au fost bucuria noastrã tainicã. Dupã aceea
am luat din acea mocirlã bucatã cu bucatã din
moaºtele cuviosului, în fi nal, s-a adeverit a -
ceastã descoperire prin aflarea cãrãmizii Cu -
viosului Irodion pe care scria: „Protosinghel
Irodion Ionescu 1821-1900. Stareþ al Mãnãstirii
Lainici” ºi încã câteva cuvinte greu lizibile.
Lemnul din care fusese fãcut acel sicriu mic
putrezise de tot, n-am mai gãsit nici mãcar o
bucatã din el, însã forma lui rãmãsese imprimatã 
în lutul gropii. Asemenea ºi cuiele care au fost
bãtute în sicriu ruginiserã pânã aproape de dis -
trugere. Totul era descompus în acea micã groa -
pã, doar sfintele moaºte nu aveau nimic, ose -
mintele fiind întregi. 

Ai fi zis cã acea mocirlã, în loc sã le
descompunã, parcã le conservase mai bine. ªi
când te gândeºti cã moaºtele stãtuserã îngropate
chiar sub streaºina bisericii, deci umiditatea fu -
sese ºi mai mare în mormântul sãu! Aceastã
mare descoperire confirmã chiar sfinþenia Cu -
viosului Irodion ºi a moaºtelor sale, deci s-a
dezvãluit taina sfinþeniei Luceafãrului de la
Lainici.

Iatã cum Ieromonahul Iulian Draghicioiu
în 1907, l-a deshumat pe cuviosul ºi l-a reîn -
gropat mai jos, într-o raclã mai micã, pe care a
ascuns-o ca pe o comoarã la 2,5 m adâncime,
sub mormântul iniþial, iar în mormânt a pus,
pentru a-i deruta pe cãutãtorii clandestini de
moaºte, alte oase ºi alte cãrãmizi. De aceea pre -
su punem cã, dupã reîngropare, s-ar mai fi sãpat
de cel puþin trei ori, fãrã a se gãsi osemintele
Cuviosului Irodion.

Luând în calcul ascunderea moaºtelor la o
adâncime mai mare decât cea obiºnuitã (2,5 m
faþã de 1,7 m) putem emite douã ipoteze:

Prima ar fi aceea cã, la ºapte ani de la
mutarea la Domnul a Cuviosului Irodion, uce -
nicul sãu Iulian Drãghicioiu, datoritã minunilor
care se fãceau la mormânt, cere episcopiei dez -
groparea osemintelor. Se ºtie din tradiþie cã Sta -
reþul Irodion a fost fãcãtor de minuni atât în
timpul trecerii prin astã lume, cât ºi dupã ce a
murit. La mormântul sãu veneau oameni sã se
vindece de unele boli, alþii veneau sã scape de
duhurile necurate. Deci era foarte cãutat chiar ºi
în mormânt. De aceea, Pãrintele Iulian a cerut
dezgroparea la ºapte ani, însã, con form tradiþiei,
dupã cum am amintit, trupul a fost pus înapoi în
mormânt – desigur la porunca episcopului. 

Probabil cã unii monahi, din evlavie, poate
chiar ºi credincioºi, au dezgropat mormântul ºi
au luat diferite pãrþi din trupul Cuviosului

SEPTEMBRIE 2013 41

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

I
CI

NI
A

L 
A

E
RI

T
S

Ã
N

Ã
M



Irodion. Aºa se explicã de ce, în momentul când
l-am dezgropat nu l-am gãsit în mormântul ini -
þial ci ascuns mai jos, iar în mormântul lui au
fost puse alte oseminte. Cei care mai târziu îl vor 
fi cãutat n-au mai gãsit sfintele sale moaºte. Un
lucru care pare sã susþinã aceastã ipotezã este
faptul cã la dezgropare am gãsit pãrþi lipsã din
trupul cuviosului: mâinile ºi câteva coaste. E
clar cã acestea au fost luate în mod expres când -
va ºi poate tocmai ca sã se împiedice aceastã
van dalizare au fost reîngropate într-un mod mai
puþin comun. ªi acest lucru ascunde o tainã!
Este posibil ca Pãrintele Iulian Draghicioiu sã fi
ascuns cu adevãrat aceastã comoarã în 1907,
pentru ca, dupã 102 ani, în 2009, sã fie gãsitã de
nevrednicia noastrã!

Cealaltã ipotezã, bazatã ºi pe mãrturia Pã -
rintelui Ioanichie Bãlan din Patericul Româ -
nesc, spune într-adevãr cã Pãrintele Visarion
Toia (stareþ în Lainici între 1929-1951), prin
anii ’30, pe când era proaspãtul egumen al
acestei mãnãstiri, ar fi dezgropat osemintele,
punându-le într-o raclã mai micã ºi le-ar fi reîn -
humat mai în adâncime, tot din cauza cãu tã -
torilor de moaºte sfinte. Spre a-i deruta pe toþi
aceºti profanatori, ar fi îngropat alte oseminte în
mormântul iniþial. Cu privire la aceastã pãrere
noi am avea douã obiecþiuni:

În anul 1929, când venise Pãrintele
Visarion Toia în Lainici, trecuserã deja aproape
30 de ani de la mutarea la ceruri a Cuviosului
Irodion ºi ar fi putut sã facã demersuri la epis -
copie pentru ca moaºtele sã fie puse la închinare. 
Nu am gãsit nicio mãrturie în arhive în acest
sens.

În al doilea rând, nu suntem de acord cu
aceastã ipotezã, deoarece avva Calinic Cãrãvan
(egumen între 1952-1974), urmãtorul stareþ du -
pã Pãrintele Visarion, nu ne-a destãinuit nimic
despre acest fapt. Or este puþin probabil sã stea
ascunsã o asemenea comoarã lângã noi, fãrã ca
Pãrintele Calinic sã ne-o destãinuie – mai ales
dupã 1989, când nu mai existau niciun fel de
opreliºti.

Este posibil ca Pãrintele Calinic Cãrãvan
sã nu fi spus nimic celor din obºte pentru cã nu
venise încã timpul, sau nu avea cui sã destãinuie
taina aceasta, sau chiar suspiciunea cã regimul
comunist nu ar fi admis o asemenea descoperire. 
Se pot gãsi explicaþii destule.

Lucru cu rios este însã cã nici Pãrintelui
stareþ Caliope nu i-a destãinuit aceastã tainã.
ªtim cu certitudine cã în 1983 Pãrintele Caliope
a sãpat într-o noapte ºi a gãsit acele oseminte
strãine ºi derutante pe care le-am aflat ºi noi,

dar, crezând cã acestea erau într-adevãr ale Cu -
viosului Irodion, a închis mormântul la loc.

Se mai poate face o deducþie: se poate ca
avva Calinic sã nu ºtie nici el cã Stareþul sãu
Visarion Toia a pus moaºtele la o asemenea
adâncime, de 2,5 metri, într-un mic sicriu, în -
gropându-l în pãmânt, dupã care, la adâncimea
normalã a unei gropi de 1,8 metri, a pus acele
oseminte strãine. 

Aceasta a fost voia Domnului ºi a Sfân -
tului Irodion, ca ele sã rãmânã tainice 109 ani.
Aºijderea ºi taina sfinþeniei vieþii „Luceafãrului
de la Lainici” a rãmas nedescoperitã pânã la
acest început de veac. Îi mulþumim Cuviosului
Irodion cã ne-a îngãduit a-l descoperi: pe el ºi
sfinþenia vieþii lui. Pentru cã moaºtele lui tocmai 
aceasta confirmã: viaþa sfântã pe care a dus-o în
aceastã lume. Mulþumim deopotrivã Sfântului
Calinic cã ne-a ajutat sã descoperim osemintele
sfinte ale Cuviosului Irodion, pe care, pe bunã
dreptate, tot el l-a numit „Luceafãrul de la Lai nici”.
Pe bunã dreptate fiindcã Sfântul cuvios Irodion
ajunsese la mari daruri duhovniceºti în timpul
petrecerii în aceastã lume. Vãzãtor cu duhul, el
tãmãduia oamenii suferinzi atât fizic cât ºi spir i -
tual. I se dusese vestea în toatã Vala hia ºi pânã
dincolo în Austro-Ungaria, în Þara Ardealului
cã era izgonitor de duhuri necurate. Veneau
oamenii cu felurite pãsuri de peste tot din þãrile
româneºti.

Se spune cã a venit odatã la cuviosul o
femeie care i-a adus niºte lapte. Femeia i-a dã -
ruit vasul cu laptele muls de la capra ei pã -
rintelui. Însã Cuviosul a refuzat-o cat e goric zi -
cându-i: 

 „— Nu primesc laptele, cã nu este de la
capra ta!

— Ba da, pãrinte, iertaþi-mã, a zis femeia,
de la capra mea este!

— Nu este de la capra ta,
— Ba pãrinte, este de la capra mea, este

proaspãt, acum l-am muls.
— Nu mai este de la capra ta. Ieri ai dat-o

diavolului. De aceea nu mai pot sã primesc lap -
tele, de vreme ce nu mai este capra ta, pentru cã
tu singurã ai dãruit-o diavolului.”

Deci vãditã fiind, femeia ºi-a mãrturisit
pãcatul, cerând iertare ºi, luând binecuvântare,
din ziua aceea n-a mai drãcuit.

Sfântul Calinic, pe când era Episcop la
Râmnic, venea foarte des în Lainici. Se con -
semneazã în viaþa lui cã odatã, în drum spre
Lainici, a fost întâmpinat lângã Târgu Jiu, de
cãtre o familie de boieri, cãrora le murise tatãl de 
câþiva ani ºi nu putrezise. Faptul acesta îl con -
sta taserã în momentul când l-au dezgropat, de -
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oa rece acest mort se prefãcuse în moroi (strigoi)
ºi deranja tare mult fa milia, umblând noaptea
prin casã ºi fãcând diferite zgomote. Aceºtia au
fost învãþaþi de cãtre preoþi sã-l dezgroape ºi sã-i
facã din nou slujba de înmormântare cu mai
mulþi preoþi ºi chiar episcopi. Lucru pe care l-au
ºi fãcut. Când l-au dezgropat, l-au aflat ne pu -
trezit. I-au fãcut mai multe slujbe cu preoþi, dar
degeaba. Au auzit cã vine Sfântul Calinic spre
Lainici ºi l-au rugat prin protopop sã vinã ºi la ei
acasã ºi sã facã rugãciune mortului lor. Sfântul
Calinic a venit la ei de cu searã ºi a fãcut Ve -
cernia la biserica respectivã. Toatã noaptea
Sfân tul a petrecut-o apoi în rugãciune. Dimi -
neaþa a mers la bisericã pentru a face Sfânta
Liturghie cu Parastas. Au dezgropat mortul care
era neputrezit ca o stanã de piatrã. L-au rezemat
de bisericã. Toatã lumea era cutremuratã de
acest caz. Sfântul Calinic a fãcut Liturghia, unde 
l-a pomenit în mod spe cial pe rãposat, fãcând
chiar Liturghia spre pomenirea lui. Dupã aceea a 
fãcut slujba Parastasului. Când a ajuns la sfâr -
ºitul Parastasului, la cele douã rugãciuni de dez -
legare, toatã fa milia celui mort a îngenuncheat ºi 
se ruga pentru iertarea lui. Sfântul Calinic a pus
epitrahilul ºi omoforul pe trupul celui mort ºi a
început a citi cele douã rugãciuni de dezlegare.
Pe mãsurã ce se citeau rugãciunile trupul mor -
tului a început sã se descompunã vãzând cu
ochii. La sfârºitul rugãciunilor, n-a mai rãmas
decât o grãmadã de nisip ºi câteva oase. Acest
boier fãcuse multe ºi grele pãcate, din care cauzã 
nu putrezea. Numai Sfântul Calinic l-a putut
dezlega de aceste mari pãcate.

De asemenea, o altã minune care se po -
vesteºte în viaþa Sfântului Calinic este tot legatã
de venirea sa în Lainici, la Locurele, schitul din
munte care a fost chiar sfinþit de Sfântul Calinic
în 1860. Nu ºtim ex act dacã era ºi Cuviosul
Irodion de faþã, dar presupunem cã era, deoarece 
socotim cã era puþin probabil ca Stareþul Irodion 
sã-l lase pe Sfântul Calinic sã urce la schit fãrã
a-l însoþi. La coborâre, Sfântul Calinic se o -
preºte mai jos de schit, se aºeazã pe o piatrã ºi
începe sã plângã. „Ce s-a întâmplat Prea Sfinþia
Voastrã?”, îl întreabã ucenicul. La care Sfântul
Calinic rãspunde: „Nu credeam sã trãiesc sã vãd
schimbat un alt stareþ la Cernica. Stareþul
Ni candru a murit”. Acesta era cel pe care îl
lãsase Sfântul Calinic în locul sãu la Cernica,
dupã plecarea sa la Episcopia Râmnicului. Când 
a ajuns la episcopie, ucenicul s-a interesat ºi,
într-ade vãr, în acea zi, la acea orã, Stareþul
Nicandru murise...

Referitor la relaþia sa duhovniceascã cu
Cuviosul Irodion mai avem consemnatã ºi o altã

întâmplare. La biroul epis co pal, Sfântul Calinic
era împreunã cu ucenicii sãi, fraþii Baldovin,
împlinind unele lucrãri. La un mo ment dat Sfân -
tul Calinic se ridicã de pe scaun ºi bine cu vân -
teazã în vãzduh fãcând semnul crucii ºi zicând:
„Domnul”. Fraþii Baldovin rãmaºi uimiþi l-au
întrebat: „Ce s-a întâmplat Prea Sfinþia Voas -
trã?”. ªi sfântul le-a rãspuns: „Tocmai mi-a ce -
rut binecuvântare Stareþul Irodion de la Lainici
ca sã facã un lucru”. Iatã cã pentru sfinþenia
vieþii sale Cuviosul Irodion s-a învrednicit a
comunica în duh ºi de la distanþã cu Sfântul
Calinic ºi iatã cã ºi toate le fãcea cu bine cu -
vântare!

Multe alte minuni se vor fi întâmplat în
timpul vieþii Cuviosului Irodion, însã vici si tu -
dinile istoriei au fãcut sã disparã multe amintiri
ale acestor minunate întâmplãri. Cu toate
acestea, mulþumim Bunului Dumnezeu, Maicii
Sale celei Preacurate, Sfântului Calinic de la
Cernica ºi Cuviosului Irodion cã ne-au ajutat sã
elucidãm aceastã mare tainã!

Descoperirea acestei taine a Luceafãrului
de la Lainici va aduce inexprimabile bucurii
duhovniceºti pentru vieþuitorii Mãnãstirii Lai -
nici, dar ºi pentru toþi închinãtorii români care
vor cinsti pe acest mare sfânt, ce încheie pleiada
secolului XIX a ºirului de sfinþi ai neoisi has -
mului românesc.

Sfântul cuvios Irodion este ul tima verigã a 
acestui lanþ al neoisihasmului românesc, care a
început cu Sfântul Vasile de la Poiana Mãrului,
Sfântul Paisie Velicikovski de la Neamþ, ºi a
continuat cu Stareþul Gheorghe de la Cernica,
Sfântul Grigorie Dascãlul – Mitropolitul Þãrii
Româneºti, Sfântul Calinic de la Cernica, du -
hovnicul ºi mentorul stareþului de la Lainici. Iatã 
cât de tainicã ºi adâncã este legãtura aceasta
între sfinþi! 

Sfinte cuvioase pãrinte Irodion, roagã-te
lui Dumnezeu pentru noi!

În 1997, datoritã evlaviei cãtre sfintele
moaºte ºi cãtre tot ce are Biserica Ortodoxã mai
sfânt, m-am ocupat de editarea volumului Cele
trei mari mistere vizibile ºi incontestabile din
Biserica Ortodoxã, carte tipãritã cu bine cu vân -
tarea ÎPS Nestor al Olteniei. În aceastã lucrare
am argumentat, dupã puþina mea pricepere, trei
mari minuni din Biserica Ortodoxã: apa sfinþitã
care nu se altereazã niciodatã, apariþia Sfintei
Lumini în chip vizibil la Ierusalim ºi, bine în -
þeles, Sfintele moaºte.

Întotdeauna am dorit sã avem sfinte
moaºte la Mãnãstirea Lainici. Am cãlãtorit în
mai toate þãrile ortodoxe: Rusia, Ucraina,
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Grecia, ba chiar ºi în Apus (Italia), pentru a
obþine pãrticele de sfinte moaºte spre cinstire,
dar ºi ca binecuvântare. Cu rugãciuni ºi mul -
þumitã bunãvoinþei Domnului am obþinut. Însã
Bunul Dumnezeu m-a copleºit cu bunãtatea Sa
ºi iatã a fãcut sã ne deschidem ochii sufletului ºi
sã vedem cã stãm chiar pe o comoarã duhov -
niceascã de netãgãduit. Aceasta ne-a învãþat cã
relaþia personalã ºi directã cu sfinþii, dupã ani de
comuniune în rugãciune, aduce roadã bogatã.
Dacã-i iubim pe sfinþi cu adevãrat, ei ne rãspund
cu inimaginabile daruri, la timpul de ei ºtiut.

În 1998, am pictat în altarul bisericii noi
din Mãnãstirea Lainici pe sfinþii ierarhi Ignatie
Briancianinov ºi Dimitrie al Rostovului, la care
aveam multã evlavie, datoritã vieþii ºi scrierilor
lor. În 2003, am mers în Rusia sã ne închinãm la
sfintele lor moaºte cu dorinþa fierbinte de a adu -
ce mãcar o pãrticicã din ele ºi în mãnãstirea
noastrã. Am ajuns chiar la Hramul mãnãstirii.
Ierarhii locului ne-au dãruit sfinte moaºte cu
multã dragoste frãþeascã.

În 2006, Pãrintele stareþ Paisie de la Mã -
nãstirea Noul Neamþ (Chiþcani) din Basarabia,
(n. red. – de fapt, Transnistria!) la rugãmintea
noastrã, a dãruit Mãnãstirii Lainici trei pãrticele
de sfinte moaºte de la trei cuvioºi mucenici din

Athos: Eftimie, Acachie ºi Ignatie, moaºte pe
care le aveau în altarul mãnãstirii.

Dupã un an, în timp ce cu un alt pãrinte
priveam registrul iconografic, descifrând com -
poziþiile ºi sfinþii pe care i-am recomandat pic -
torului sa-i zugrãveascã în urmã cu 5 ani, ui -
tându-mã cu atenþie pe zidul despãrþitor dintre
naos ºi pronaos, am observat cu surprindere ºi
bucurie, cã era pictat chiar actul martirajului
celor trei cuvioºi pãrinþi din Athos în secolul al
XIX-lea!... I-am pictat în 2002 în bisericã ºi,
dupã patru ani, moaºtele sfinþiilor respectivi, au
ajuns în mãnãstirea noastrã!... 

De aceea, socotim cã Sfântul Irodion s-a
lãsat descoperit dupã 109 ani ºi pentru cã au fost
pãrinþi în mãnãstire care au avut evlavie la el ºi s-au
rugat mult pentru aceastã desluºire a tainei sale.

Sper din tot sufletul ca cele spuse aici sã
fie spre întãrirea credincioºilor cititori, spre sla -
va lui Dumnezeu ºi a sfinþilor Sãi ºi spre cu -
noaºterea ºi cinstirea marelui isihast român, Sfân -
tul cuvios Irodion, venerabilul Stareþ de la Lainici.

Sfinte Preacuvioase Pãrinte Irodion, cel
ce ai biruit pe nevãzuþii vrãjmaºi, ajutã-ne ºi pe
noi sã putem birui nenumãratele ispite ce ne îm -
presoarã ºi sã dobândim fericirea vieþii veºnice. 
Amin!

Arãtare a Cuviosului Irodion în vedenia unei maici,
mai-nainte cu un an de aflarea sfintelor sale moaºte

Duminicã, 3 mai 2009, se împlineau ex act
109 ani de la mutarea la ceruri a Cuviosului
Irodion Ionescu. De aceea am hotãrât ca la
aceastã Sfântã Liturghie, pe lângã parastasul ºi
pomenirea sa, sã vorbesc la predicã pentru a
treia oarã despre descoperirea sfintelor sale
moaºte. Prima datã am vorbit despre aceasta,
duminicã, pe 12 aprilie, dupã ce le dezgropasem
vineri, pe 10 aprilie, a doua oarã vorbisem în
noaptea de Paºti, dupã pastorala Î.P.S Mitropolit 
Irineu. Dupã Sfânta Liturghie am observat în
bisericã douã maici de la Mãnãstirea Polovragi,
pe care de altfel le cunoºteam foarte bine.

În predica acelei zile vorbisem cu dra -
goste, pe lângã subiectul zilei „Duminica fe -
meilor mironosiþe”, despre punerea în mormânt
a Domnului de cãtre Iosif ºi Nicodim, nici de -
cum de cãtre vreun ucenic apropiat al Dom -
nului, unul din cei doisprezece. Acest fapt m-a
impresionat profund. Este înmormântat de Iosif
ºi Nicodim, doi dintre oamenii importanþi ai
vremii, dar nu de cei mai apropiaþi ucenici!

Am fãcut o legãturã între prototipul
a cestei taine a vieþii pãmânteºti a Domnului cu

viaþa Cuviosului Irodion: cum au trebuit sã trea -
cã 102 ani dupã repunerea sa în mormânt pânã
când, prin nevrednicia noastrã, s-a descoperit
aceastã parte a tainei vieþii sale.

Dupã ce am miruit pe toatã lumea, la sfâr -
ºitul Liturghiei, una din acele maici, pe nume
Ma rina – pe care o cunoºteam de prin anii ’85,
de când avea 11-12 ani – cu o foarte mare bu -
curie, vine entuziasmatã la uºa altarului ºi spune
emoþionatã cã doreºte sã-mi mãrturiseascã ceva. 
Eu am acceptat cu bunãvoinþã. Însã, dupã ce
mi-a povestit în câteva min ute despre visul-ve -
denie pe care l-a avut, referitor la Cuviosul
Irodion, eu am reintrat imediat în al tar fiindcã
mi-au dat lacrimile de emoþie. Nu mai puteam
vorbi. Parcã nu mai voiam sã ies din al tar. Dupã
ce am revenit la starea pe care o numim noi
îndeobºte „normalã”, am ieºit afarã din bisericã
cãutând maicile, dar am constatat cã plecaserã.

„Nu-i nimic” mi-am zis, „mã voi duce
mâine la Mãnãstirea Polovragi s-o caut pe mai -
cã, sã-mi mai povesteascã încã o datã aceastã
minunatã vedenie ºi o voi consemna în scris, ca
o mãrturie vie a legãturii tainice dintre sfinþii din 
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ceruri – pe care-i invocãm în rugãciuni – ºi acele 
suflete nevinovate care sunt sin cere ºi pot intra
în acea legãturã haricã cu locuitorii cerului”.

A doua zi, luni dupã-amiazã, am ºi ajuns
la Mãnãstirea Polovragi cãutând-o pe maicã. Nu 
ºtiam cã o cheamã acum Ma rina, eu o cu nos -
cusem pe când era o copilã de 11-12 ani, când
venea la mãnãstire împreunã cu bunica ei din
Vul can – o femeie foarte credincioasã, pe nume
Maria Tãnãsoiu – ºi lua parte în fiecare du -
minicã ºi sãrbãtoare la slujbele din Mãnãstirea
Lainici. Ne era foarte familiarã: un exemplu de
creºtin credincios practicant mai rar întâlnit. Mi -
cuþa Ve ron ica, nepoata ei, era mai tot timpul la
mãnãstire. Exista tradiþia ca la mormântul Sfân -
tului Irodion sã se aprindã mereu lumânãri de
cãtre cei ce aveau evlavie la sfântul. Micuþa
Ve ron ica era una dintre cei ce se rugau ºi aprin -
deau lumânãri mereu la mormântul Cuviosului
Irodion. Era nelipsitã de la majoritatea pri ve -
gherilor care se fãceau în Mãnãstirea Lainici. De 
multe ori fetiþa adormea în braþele bunicii, ori pe 
un scaun, sau o mai punea pe câteva perinuþe pe
jos, în bisericã. Pãrintele stareþ Caliope îi spunea 
mereu bãtrânei: „Sorã Maria, du fetiþa în camerã 
sã se culce cã se chinuie sãrmana dormind pe
jos.” Bunica Maria i-a rãspuns de multe ori: „Nu 
vrea pãrinte, i-am tot spus asta ºi-mi zice cã vrea 
sã doarmã în bisericã, ca sã asculte slujba”. ªi
aºa micuþa Ve ron ica ºi-a petrecut mult din copi -
lãrie în Mãnãstirea Lainici, alãturi de minunata
ei bunicã.

În 1990, Ve ron ica avea 16 ani, terminase
10 clase ºi o bãtea gândul sã meargã la mã -
nãstire. Bunica ei se bucura mult de acest gând,
dar nu ºi-l dãdea pe faþã. Ve ron ica, dupã cum
mãrturiseºte, a venit la Lainici, mãnãstirea ei de
suflet, sã se roage ºi sã aprindã lumânãri la
mormântul Cuviosului Irodion, aºa cum fãcea
de când se ºtia. A stat patru zile, tocmai de ziua
Sfintei Ve ron ica, între 12 ºi 15 iulie 1990. În
urma acestei ºederi la Lainici, s-a hotãrât sã se
închinovieze într-o mãnãstire. Pe 16 iulie ajunge 
acasã, iar pe 17 iulie, de ziua Sfintei Ma rina,
pleacã di rect la Polovragi. Iatã, sfânta Ma rina a
chemat-o chiar de ziua ei ºi i-a dat numele de
cãlugãrie. 

Aceasta este pe scurt o parte din viaþa
Veronicãi (Maica Ma rina), care a crescut de
micã la um bra crucii Cuviosului Irodion. De
aceea nici cuviosul n-a uitat-o. ªi de atunci, din
1990, în fiecare an când merge pe acasã, pe la
Vul can, se opreºte mereu în Lainici, merge la
mormântul cuviosului ºi se roagã, aprinde lu -
mânãri, aºa cum fãcea pe când era micã. O
rugãciune fierbinte, din toatã inima înãlþatã unui 
sfânt, nu rãmâne nerãsplãtitã. Pentru cã singurii

care nu ne înºealã sunt locuitorii cerului:
Dum nezeu cu sfinþii sãi...

În cele din urmã, i-am cerut dezlegare
Maicii stareþe s-o lase pe Maica Ma rina sã-mi
mai povesteascã o datã minunata vedenie-vis.
Maica mi-a spus cã ea, de regulã, nu þine minte
visele ºi nu crede în vise, dar acea vedenie i-a
rãmas întipãritã în minte, în inima ºi sufletul ei.
Aude vocea Cuviosului Irodion parcã ºi acum.
A marcat-o pentru toatã viaþa.

Mãrturiseºte Maica Ma rina cã se fãcea cã
se afla la Mãnãstirea Lainici, ºi, ca de obicei, a
mers la mormântul Cuviosului Irodion sã aprin -
dã lumânãri ºi sã se roage. Curtea era plinã de
oameni, totul era cât se poate de real. La un mo -
ment dat, pe când era aplecatã spre mormânt, se
deschide pãmântul ºi iese afarã cu trupul Pãrin -
tele Irodion. Maica parcã l-ar fi cunoscut de
undeva. Plutea deasupra pãmântului. Nu stãtea
cu picioarele pe pãmânt. Pe maicã, îndatã ce-l
vede, o copleºesc o mulþime de stãri duhov -
niceºti ºi gânduri irezistibile: începe sã plângã,
se bucurã, îi cere iertare, doreºte sã se apropie de 
el sã-i sãrute picioarele. Voia sã-i cearã ºi sfat,
sã se spovedeascã, într-un cuvânt era to tal co -
pleºitã de vederea cuviosului. Sfântul Irodion se
uita la ea, o asculta ºi nu zicea nimic. Maica
începuse sã plângã tare, iar lumea dispãruse din
curtea mãnãstirii. Era numai ea cu sfântul. La un 
mo ment dat, sfântul merge plutind înainte, pe
lângã bisericã, dupã care se întoarce deasupra
mormântului. Se aºazã cu faþa în sus, pãmântul
se deschide ºi vrea sã reintre în mormânt. Începe 
acum un di a log. Maica îl întreabã cu pãrere de
rãu, cu durere:

„De ce vreþi sã vã întoarceþi în mormânt,
de ce nu vreþi sã rãmâneþi aici cu noi. Acolo este
frig, este-ntuneric. Sfinþia voastrã sunteþi viu.
Nu mai mergeþi acolo. De ce nu rãmâneþi cu
noi?” ªi sfântul îi rãspunde foarte scurt: „Nu a
sosit încã timpul”. Maica îl întreabã iarãºi:
„Prea cuvioase, la anul vin iarãºi aici. Ce sã vã
aduc? (Maica observase cã era desculþ, avea
hainele învechite). Ceva de încãlþat, ceva de
îmbrãcat? Ce sã vã aduc? La care sfântul i-a
rãspuns: „ Nu am nevoie de nimic. Anul viitor,
pãrintele stareþ îmi va face haine noi!”. 

Apoi mormântul se deschide, iar sfântul
intrã în pãmânt. Maica, nedumeritã de reintrarea 
lui, se scoalã plângând, însã cu o inexprimabilã
bucurie, ca ºi cum s-ar fi spovedit ºi ar fi luat
iertare de pãcate. Cu toate acestea, era supãratã
cã vedenia se terminase atât de repede. Ar mai fi
vrut sã stea cu el. Cât a conversat cu sfântul, n-a
îndrãznit sã-l priveascã ex act în ochi, ci se uita
mereu la picioarele goale ale sfântului ºi, doar
din când în când, îºi mai ridica faþa în sus.
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Sfântul avea o staturã mijlocie, o barbã foarte
lungã, era foarte slab ºi avea un chip foarte
frumos, an gelic. Nu se uita ex act la ea, ci parcã
privea în vãzduh, vedea totul ºi ºtia toate, mãr -
turisea maica, de parcã îi auzea ºi atunci vocea
cuviosului la ureche. De atunci simte un dor per -
ma nent faþã de Sfântul Irodion ºi o evlavie apar -
te la el.

Dupã câtãva vreme de la aceastã vedenie
s-a întâmplat cã Mitropolitul Teofan a venit pe
la Polovragi ºi le-a spus maicilor cã are intenþia
de a-l canoniza pe Cuviosul Irodion. Maica s-a
bucurat tare mult la auzul acestor cuvinte. Era o
coincidenþã divinã pentru ea, dar n-a îndrãznit
sã-i spunã mitropolitului visul ei. A mai mãr -
turisit aceastã vedenie doar maicilor din Polo -
vragi. Nici când a mai trecut prin Lainici n-a
îndrãznit vreodatã sã-mi spunã ceva. N-a fost
voia sfântului. De atunci însã, de la acea ve de nie,
maica îl simþea ca pe un mare pro tec tor pe Sfântul 
Irodion. ªi avea o ºi mai mare evlavie la el. 

Dupã ce am dezgropat ºi gãsit moaºtele
Sfântului Irodion, maica a auzit de aceasta ºi a
cuprins-o un dor nestãpânit sã vinã, sã se închine 
la el ºi sã-mi spunã minunata întâmplare pe care
a avut-o. ªi a venit la mãnãstire tocmai când a
început Sfânta Liturghie din 3 mai, ziua când
Sfântul Irodion se mutase la Domnul. Maica s-a
închinat la sfintele moaºte, mãrturisind cã n-a
trãit o asemenea bucurie de când se ºtie, un
asemenea har n-a simþit la alte sfinte moaºte la

care s-a închinat. Cuviosul Irodion a copleºit-o
ºi pe ea la fel ca pe mulþi dintre oamenii credin -
cioºi, cu marea sa sfinþenie. 

Se ºtie cã sfinþii ni se descoperã doar atun -
ci când noi insistãm în rugãciune, când avem
evlavie faþã de ei, îi respectãm, îi cinstim. Ei fac
parte dintr-o altã lume, dar cu toate acestea, sunt
accesibili nouã, pãmântenilor. Planul spir i tual
depãºeºte planul fizic, timpul ºi spaþiul. Totul
depinde de inima ºi evlavia noastrã cãtre ei.
Dragostea ºi respectul faþã de înaintaºi te sen -
sibilizeazã ºi te obligã faþã de trecut. Se întâmplã 
uneori cã, deºi trãieºti în timpul prezent, prin
ceea ce faci ºi prin legãturile cu trecutul, acesta
devine un prezent continuu, asemãnãtor cu
veº nicia. Socotim cã ºi Sfântul Irodion a aºteptat 
aceastã clipã de reparaþie a trecutului, a aºteptat
pânã când numãrul slujbelor ºi rugãciunilor
L-au determinat pe Dumnezeu sã mai primeascã 
încã un prieten, încã un casnic al veºniciei. 

De aceea îl rugãm pe Sfântul Irodion sã ne
înþelepþeascã în ceea ce vom face mai departe, sã 
ne ajute în disciplinarea noastrã duhovniceascã,
deoarece fãrã nevoinþe nu putem ajunge la desã -
vârºire. Îi mulþumim Sfântului Irodion cã a îngã -
duit a se lãsa descoperit, ºi-l rugãm sã ne pre -
gãteascã ºi nouã un loc în care sã ne întâlnim ºi
sã trãim în veºnicie alãturi de Marii plãcuþi lui
Dumnezeu. 

Sfinte Prea Cuvioase Pãrinte Irodion,
roagã-te lui Dumnezeu pentru noi. Amin!
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Racla cu moaºtele Sfântului Irodion aºezatã în biserica nouã a Lainiciului
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Arhimandritul Caliopie Georgescu
20 DE ANI DE LA TRECEREA LA CELE VEªNICE

    Pr. dr. Constantin CILIBIA

În ziua de 20 aprilie, anul 2012, s-au
împlinit 20 de ani de la trecerea la
Domnul a vrednicului de pomenire Pã -

rintele Caliopie Georgescu, stareþ al Mânãstirii
Lainici ºi Exarh al Sfintelor Mânãstiri din Arhi -
e piscopia Craiovei. 

Pãrintele CALIOPIE GEORGESCU, per -
so nalitate incontestabilã, ºi distins monah, a vã -
zut lu mina zilei la 2 Mai 1916 în satul Cireaºov,
de lângã Slatina – jud. Olt. Pãrinþii sãi: Marin ºi
Ecaterina, þãrani agricultori, har nici ºi gos po -
dari, cu o stare materialã bunã, dar credincioºi ºi
cu fricã de Dumnezeu.

La botez a primit numele de Constantin. În 
casa pãrinteascã, alãturi de sora sa a primit o
aleasã ºi frumoasã educaþie moral-religioasã. La 
buna sa formare duhovniceascã, un rol deosebit
l-a avut ºi preotul satului, a cãrui figurã lu -
minoasã asemenea unui sfânt, a fost puternic
evocatã de monahul Caliopie, tot restul vieþii.
Primii ani de ºcoalã i-a urmat în satul na tal
alãturi de alþi copii din generaþia sa.

Venind din lumea satului, de tânãr a cu -
noscut bucuriile, necazurile, vitregiile timpului
dar ºi frãmântãrile care-l apãsau pe bietul þãran
român, ca urmare a rãnilor ºi durerilor pricinuite 
de Primul Rãzboi Mondial.

Contrar aºteptãrilor, tânãrul Constantin a
plecat spre cele sfinte asemenea lui Avraam,
che mat de Dumnezeu sã-i slujeascã cu credin -
cioºie toatã viaþa. Simþind aceastã chemare, într-o
di mineaþã sfântã de mai, lunã de pri mã varã, la
vârsta de numai 15 ani tânãrul ºi-a luat „rãmas
bun” de la pãrinþi, casa pãrinteascã ºi lumea
satului, îndreptându-ºi paºii spre porþile Mã -
nãstirii Frãsinei, jud. Vâlcea, urmând ca toatã
viaþa sã o dãruiascã slujbei lui Hristos.

Cu o bunã formare duhovniceascã, ager la
minte, a fost trimis de stareþul de aici, pentru a-ºi 
con tinua studiile la Seminarul monahal de la
Mânãstirea Cernica de lângã Bucureºti – o altã
vatrã monahalã întemeiatã de sfântul Calinic.

A fost coleg de generaþie cu vrednicul de
pomenire Teoctist, Patriarhul României, prof.
arhim. Ioasaf Ganea, arhim. Sofian Boghiu,
Grigore Bãbuº, Nicanor Motorga ºi alþii. A ur -
mat apoi Facultatea de Teologie din Bucureºti.

În plinã tinereþe a vârstei sale a fost trimis
de cãtre Mitropolitul Nifon al Olteniei, ca preot
misionar în Transnistria, dupã care a venit mare
eclesiarh la Catedrala Episcopalã de la Râmnicu 
Vâlcea. A fost numit pe rând, stareþ la Mâ -
nãstirea Govora, apoi la Schitul Ostrov – jud.
Vâlcea. Datoritã calitãþilor sale, vrednicul slu -
jitor al lui Hristos ºi bunul ad min is tra tor al
vetrelor monahale, a fost chemat în anul 1948 de 
Mitropolitul Firmilian al Olteniei ºi numit exarh 
al Sfintelor Mãnãstiri ºi Schituri din Oltenia,
slujind cu onoare, cinste ºi fricã de Dumnezeu
aici pânã în ul tima clipã a vieþii sale.

A cunoscut din plin ura regimului ateu
comunist (instalat la putere în anul 1946), în -
dreptatã asupra credinþei în Iisus Hristos, Bi -
sericii Sale Sfinte ºi a Sfintelor Mãnãstiri. A
rãbdat ºi suferit neputincios împotriva celor
care-l urau pe Dumnezeu.

Monahismul ortodox a fost fãrã nicio în -
doialã þinta de distrugere preferatã de au to ri -
tãþile comuniste din România. În anul 1959, ca
urmare a decretului 410 monahismul a fost des -
fiinþat în mare parte, reducându-se unele mã -
nãstiri  iar personalul monahal înlãturat. În unele 
episcopii, s-a aplicat rad i cal Decretul Depar -
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tamentului Cultelor, de desfiinþare ºi rui nare a
Sfintelor Mãnãstiri.

Aceastã nemulþumire ce frãmântã Bi se rica
Ortodoxã Românã în gen eral ºi Mitro polia Olte niei
în spe cial l-a avut în frunte pe sta tornicul apãrãtor
al monahismului pãrintele Exarh Caliopie.

Se încerca în toatã þara experimentul de
înlãturare a lui Hristos din sufletele credin cio -
ºilor. Un astfel de ex per i ment s-a întâmplat ºi în
comuna Bâcleº din judeþul Mehedinþi.

Ca urmare a unor învinuiri datorate ela -
nului sãu monahicesc, pãrintele Caliopie
Georgescu trebuia înlãturat de la Conducerea
Exarhatului Mãnãstirilor din Mitropolia Olteniei. 
Lucrul acesta se petrecea în Postul Crãciunului
din anul 1968, când pãrintele Caliopie trebuia
sã-ºi ducã crucea muceniciei la Parohia Bâcleº,
Protopopiatul Strehaia.

Instalat de vrednicul de pomenire pro to -
popul Strehaiei, Teodor Drãghici, pe o vreme
mohorâtã de toamnã târzie cu ploi mãrunte, no -
roi, frig. Din ceea ce mai rãmãsese creºtinesc,
pãrintele Caliopie a fost gãzduit de o familie de
creºtini, într-o cãsuþã micã sãrãcãcioasã la mar -
ginea satului.

Dar ce sã vadã aici la Bâcleº? O bisericã
dãrâmatã pânã la temelii ca urmare a cutre -
murului din 1940 ºi o lume speriatã ºi necre -
dincioasã. Când l-au vãzut ºi aflat pe pãrintele,
au exclamat, negativ: „A venit la noi un popã cu
barbã ºi plete, cu o fustã pânã-n pãmânt ºi o
burtã mare, care are sã ne mãnânce pe toþi”!!!

În aceastã atmosferã umilitoare a fost pri -
mit pãrintele Caliopie. Dar ce sã facã? Din con -
trã, s-a întãrit în Hristos, iar Maica Domnului cu
Sfinþii Sãi i-au venit în ajutor. Însoþit de rãceala
sufleteascã din acest sat Bâcleº, a încercat sã-ºi
încãlzeascã singur su fletul printr-o activitate
pas toralã în parohie, suc cedatã de cãtre servicii
religioase printre care ºi o înmormântare. La
aceste servicii cãuta sã atragã oamenii satului
încãlzindu-i duhovniceºte pe unii, vor bindu-le
despre necesitatea construirii unei noi biserici în 
parohie, bucurând ºi pe alþii din zo nele înve -
cinate, chiar dacã numãrul nu era aºa mare.
Desigur cã au fost ºi mulþi dintre aceia certaþi cu
morala ºi bunele reguli ale civilizaþiei, supã -
rându-l cu rep lica: „Ce vrei mã sã spui, da cei ca
tine fac biserici?” Erau doar câteva vorbe spuse,
…dar ce rãutãþi mai erau în sufletul lor numai
Dumnezeu le ºtia.

Dar „bietul pãrinte”, ºi-a continuat ideea
construirii bisericii, confirmând activitatea mi -
sionarã, pastoralã ºi pe timpul iernii anului res -
pectiv. Cei mai mulþi oameni ai satului îl deza -
mã geau de la o zi la alta. Nici o clipã nu s-a

descurajat. Dupã ce frigul iernii a fost înlocuit
de razele soarelui de primãvarã, dãtãtoare de
viaþã ºi speranþã, pã rintele Caliopie s-a întãrit
duhovniceºte mai mult ca oricând ºi a pornit „la
lucrul cel mai plãcut lui Dumnezeu” – „con -
struirea casei sale”. Era primãvarã, zi de luni,
când pãrintele a plecat de la cãsuþa unde locuia,
cu uneltele de lucru pe umãr, coborând la vale,
urcând apoi o porþiune micã din deal, oprindu-se 
la locul unde a fost vechea bisericã.

A privit mai întâi cu „ochii minþii sale”
terenul, îndrãznind cu mari speranþe spre cele
plãcute lui Dumnezeu – construirea bisericii …
A defriºat locul – cu sapa, târnãcopul, hârleþul,
lopata, netezându-l ºi amenajându-l. Era postul
Paºtelui, pãrintele hrãnindu-se cu pâine, mere,
apã, întãrindu-se ºi mai mult cu rugãciunea. Nu
departe de locul construirii bisericii se afla dru -
mul sãtesc pe unde circulau oamenii cu diferite
„alte probleme ºi nicidecum ale lui Dumnezeu”.

Unii dintre oameni îl salutau pe pãrintele,
alþii ruºinaþi de ceea ce lucra pãrintele, îºi plecau 
capul, mergând mai departe. A lucrat de unul
singur… mai mult de o jumãtate de zi. Dar, în
dupã amiaza aceleiaºi zile de luni, apare un cre -
dincios luându-ºi „inima în dinþi” ºi cu ruºine
îndrãzneºte ºi îi cere pãrintelui de a–i veni în
ajutor. L-a primit cu bucurie duhovniceascã pe
acesta, urmat de alþi patru credincioºi …

Pentru zidirea bisericii era nevoie de
multe… Mai întâi acceptul autoritãþilor lo cale ºi 
ale statului, aprobãri, planuri, proiecte, bani,
ma teriale de construcþie, meseriaºi pricepuþi dar
ºi de forþã de muncã.

Datoritã calitãþilor sale de „bun gos po -
dar”, „ad min is tra tor priceput”, cu ajutorul lui
Dumnezeu ºi a Maicii Domnului, pãrintele
nostru cel umilit cu multe odinioarã de unii ºi de
alþii, le-a înfruntat ºi depãºit pe toate. Avea un
dar nespus ºi o dragoste fãrã seamãn pentru casa
lui Dumnezeu. Construcþia bisericii a necesitat
foarte mari eforturi ºi sacrificii materiale dar ºi
sufleteºti. Þãranii din sat, care totuºi doreau sã-l
ajute pe pãrintele Caliopie, erau sãraci, lu -
crau la C.A.P., dar prost retribuiþi, neputând
fi de mare folos.

Câþiva sãteni erau la oraº, departe de sat
având o slujbã de stat, contribuind astfel mai
puþini oameni la ridicarea viito rului lãcaº sfânt,
adunându-se o sumã micã de bani.

Pãrintele nicio clipã n-a dez nãdãjduit, ci a
sperat mai departe, implorând pe Bunul
Dumnezeu sã-l ajute. Aºa a fost !... Glasul sãu,
poate foarte disperat (numai sufletul sãu a ºtiut)
„a spintecat cerurile” ºi aºa a fost auzit de Cel
Preaînalt ºi Toate Puterile Cereºti. A fãcut pã -
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rintele apel la toate cunoºtinþele sale ºi cum
Dumnezeu lucreazã prin oameni, mulþi cãlugãri
ºi cãlugãriþe din sfintele mãnãstiri ol tene ºi nu
numai i-au venit în ajutor cu nu meroase sume de 
bani. Legãtura pe care o avea cu oraºul Strehaia
se fãcea cu ajutorul celor douã auto buze ce tra -
versau Bâcleºul dimineaþa la ora patru. Aceste
autobuze veneau din zona Câmpului-Mehedinþi, 
Dolj, cu þãrani agricultori ºi crescãtori de ovine.

La trecerea prin Bâcleº ºi la urcarea pã -
rintelui Caliopie în autobuz pentru a merge la
Stre haia, aceºti þãrani îl priveau sfidãtor,
discutând cât mai umilitor ºi defãimãtor la
adresa dân sului. Dialogurile dintre þãrani erau
rãu in ten þionate, punând parcã cap la toate cele
mai dinainte spuse: „Fraþilor a urcat ºi popa ãsta
care ºi-a ucis nevasta ºi are canon de la
Mitropolit sã construiascã ºapte biserici.” Cu
multã blândeþe ºi seninãtate în suflet, pãrintele
nu rãspundea la aceste provocãri urâte pornite
de la cel rãu ca sã nu-l împuþineze în cele sfinte.
Avea imprimate pe suflet patimile ºi rãbdarea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care
Dumnezeu fiind, a fost supus la cele mai umile
ºi nedrepte suferinþe.

În cei cinci ani cât a stat pãrintele Caliopie 
la Bâcleº, a cunoscut pe fiecare credincios în
parte cu grijile ºi nevoile sale. Rãbdarea ºi
darurile celelalte primite de la Dumnezeu i-au
ajutat pãrintelui sã gândeascã mai departe la
casa lui Dumnezeu – Biserica.

Sãtenii au început sã-l considere pe pã -
rinte, dupã aceºti ani, ca membru al casei lor,
fiecare privindu-l acum ca Om al Lui Dumnezeu,
trimisul Sãu.

Prin hãrnicia ºi priceperea sa în cel mai scurt 
timp a construit din temelii o bisericã nouã, mare
ºi frumoasã. A înzestrat-o cu o fru moasã picturã ºi
sculpturã bisericeascã. În bi serica cea nouã a adus
pãrintele veºminte strã lucitoare, bune, sfinte vase,
cruci, sfeºnice, cãrþi cu rit ual, mobilier. Toate spre
Slava lui Dumnezeu.

În incinta bisericii a mai construit pãrin -
tele Caliopie o clopotniþã, dar ºi o frumoasã ºi
spaþioasã casã parohialã. În curtea bisericii a
aranjat un frumos parc cu flori, cãci pãrintele,
avea ºi darul acesta: iubea florile, natura, pã -
sãrile, animalele – tot ce a creat Dumnezeu –
iubea pe Cre ator dar ºi Creaþia Sa.

Aºadar locul bãlãriilor, mãrãcinilor de tot
felul a fost ocupat de brazi, trandafiri, arbuºti
frumoºi ºi flori de trandafir ºi nu numai. Este cea 
mai frumoasã zonã a satului – Biserica ºi Casa
Parohialã, Parcul Bisericii.

Primul vieþuitor al gospodãriei parohiale a 
fost un „cocoº de munte”, pitic numit „Fãzãnel”, 

care a întregit frumuseþea bisericii ºi a celorlalte
construcþii. O grijã aparte a acordat ºi cimitirului 
parohial pe care frumos l-a amenajat.

L-am cunoscut pe pãrintele Caliopie, nu
numai ca un bun monah, dar ºi ca un om activ.
Nici cei mai împietriþi la inimã n-au uitat pânã
azi cum Spitalul din Bâcleº a fost expus unui
incendiu într-o noapte ºi numai stãruinþa ºi
exemplul per sonal al pãrintelui a fãcut ca acesta
sã fie salvat.

Prin dinamismul vieþii sale Pãrintele
Caliopie ºi-a atras dragostea pãstorilor sãi în
scurt timp, dar ºi dupã plecarea sa la mãnãstirea
Lainici, abia aºteptau sã-l revadã, sã le treacã cât 
mai des pragul casei lor. Biserica a fost sfinþitã
în ziua de 23 octombrie 1973 de vrednicul de
pomenire Teoctist, Patriarhul României, pe
atunci Mitropolit al Olteniei. La sfinþire au par -
ticipat mulþi preoþi, diaconi ºi o mare mulþime de 
credincioºi atât din localitate cât ºi din îm pre -
jurimi.

Pânã la trecerea sa la cele veºnice, 20
aprilie 1992, pãrintele Caliopie obiºnuia ca a
treia zi dupã Sfintele Paºti sã îi viziteze pe bâcle -
ºenii sãi de care se simþea legat trupeºte ºi sufle -
teºte.

În decursul vieþii sale, a fãcut multe fapte
de milostenie, i-a ajutat pe cei bolnavi ºi ne -
putincioºi, a cercetat pe cei sãraci, a împãrþit
daruri celor nevoitori, nimic n-a oprit pentru
sine. A avut mulþi ucenici atât în lumea mo -
nahalã cât ºi în lumea laicã. Unul dintre aceºtia
sunt ºi eu, semnatarul acestor rânduri. Era cãutat 
de credincioºi veniþi de aproape, dar ºi de de -
parte ca sa-i asculte învãþãturile sale ºi sã-i ur -
meze faptele.

 Sunt doar câteva din frãmântãrile marelui
cãlugãr Arhimandrit Caliopie Georgescu, care
prin vocaþia sa monahalã a dinamizat viaþa reli -
gioasã în mânãstirile oltene.

Zile ºi nopþi l-am ascultat singur, apoi cu
fa milia. I-am fost alãturi, încercând sã-i înþeleg
zbuciumul sãu sufletesc. Fãcând mai multã as -
cultare, inima îmi spune ºi acum ca ºi atunc: iatã
ce înseamnã sã fi cu totul devotat slujirii lui
Hristos!

Iubea viaþa monahalã din care îºi fãcuse
un ideal, sfãtuia pe ascultãtorii sãi cã aceasta
este mai mult decât o vocaþie. Cita mereu din
cuvintele Sfintei Scripturi, cu deosebire din
Psal mi, din Scrierile Sfinþiilor Pãrinþi ºi Scri i -
torii bisericeºti. Nu uita sã-i citeze pe înain taºii
sãi din vechile vetre monahale, exemple de urmat
în lumea cãlugãreascã. Prin cuvinte, dar ºi prin
comportarea sa frumoasã dezarma pe cei care
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desconsiderau viaþa monahalã, ca în fi nal aceºtia
sã-ºi cearã iertare iar mai apoi bine cuvântare.

Era mereu prezent printre cãlugãri ºi cãlu -
gãriþe la toate mânãstirile ºi schiturile din Mitro -
polia Olteniei, unde cu tact ºi rãbdare fãcea
rânduialã în viaþa monahalã. Dorea o nouã re -
vitalizare a vieþii monahale pentru a fi readus în
matca sa de origine. Cu aceastã ocazie a venit cu 
iniþiativa de a se organiza în sânul Bisericii
Ortodoxe Române o întrunire monahalã prin
care sã se discute o nouã reorganizare a vieþii
cãlugãreºti. Un rol deosebit l-a avut în viaþa
bisericii oltene ºi dupã anul 1989, când prin
strãduinþa ºi exemplul vieþii sale, au fost re des -
chise multe mânãstiri ºi schituri precum Mâ nã -
stirea Vodiþa, Sf. Ana de la Orºova ºi altele care
datoritã vitregiilor vremilor trecuserã în uitare.

Grija pentru sãvârºirea ºi împlinirea lu -
crului bun, l-au însoþit pânã în ul tima clipã a
vieþii. În dimineaþa zilei de 20 aprilie, când se
pregãtea sã meargã la Tg. Jiu pentru a ridica
materiale necesare la construcþia noii biserici de
la Mânãstirea Lainici, în urma unui atac de cord
a trecut la cele veºnice. Era a doua zi de praz -
nicul Intrãrii Domnului nostru Iisus Hristos în
Ierusalim, când s-au petrecut toate acestea.

Pãrintele Caliopie a lãsat în urma lui mulþi

ucenici, cãlugãri, preoþi de mir, credincioºi din
lumea laicã pe care i-a îndrumat de-a lungul
vieþii sale pe calea mântuirii. Prieten al sãra -
cilor, nevoiaºilor, precum ºi a celor bãtuþi de
vitregiile vieþii, a copiilor, a bolnavilor, pe care
i-a ajutat din prisosinþã, atât ma te rial cât ºi spir i -
tual. Fãrã de veste i-a venit înfricoºãtorul ceas al 
morþii. Cu faþa ºi chipul se nin, fãcând Semnul
Sfintei Cruci cu care Domnul ºi Mântuitorul
nostru Iisus Hristos a biruit moartea ºi puterile
iadului ºi-a dat duhul în mâinile Pãrintelui Ceresc.

Slujba de înmormântare a fost oficiatã de
vrednicul de pomenire, episcopul Damaschin
Severineanul, pe atunci vicar al Mitropoliei
Olteniei, în fruntea unui sobor de preoþi ºi cãlu -
gãri, înconjurat de o numeroasã asistenþã mo -
nahalã alcãtuitã din cãlugãri ºi cãlugãriþe, pre -
cum ºi un numãr mare de credincioºi. Cu multe
lacrimi ºi regrete, tru pul sãu a fost depus în
gropniþa Mânãstirii Lainici, în partea de rã sãrit a 
vechii biserici. 

Întru fericitã adormire, veºnicã odihnã
dã Doamne sufletului adormitului robului tãu
Caliopie, Arhimandrit, Stareþ al Mânãstirii
Lainici, Exarh al Sfintelor Mânãstiri ºi schi -
turi din Arhiepiscopia Craiovei ºi Mitropolia
Olteniei. 

Stareþi ai Mãnãstirii Lainici, picturã muralã



Convorbiri duhovniceºti 
cu Î.P.S. Ioan Selejan, Arhiepiscopul
Munþilor, despre Mãnãstirea Lainici

prof. dr. Luminiþa CORNEA

Luminiþa Cor nea: Înaltpreasfinþite Pã -
rin te Arhi epis cop, ºtim cã aþi vieþuit la Mã -
nãstirea Lainici. V-am ruga sã ne spuneþi,
pentru început, câteva cuvinte despre istoria
acestei mãnãstiri.

Î.P.S. Ioan: Mãnãstirea Lainici a fost în
decursul timpului o punte de legãturã între
Tran silvania ºi Þara Ro mâ -
neas cã. Din tradiþia oralã pãs -
tratã în lumea monahalã din
nordul Gorjului, ºtim doar cã
ucenici de-ai Sfântului Nicodim 
au urcat pe Jiu ºi au cãutat
locuri de sihãstrie. 

Foarte mulþi oameni,
mai ales istorici, ar fi in te re -
saþi sã afle care au fost primii
ctitori ai acestei mãnãstiri.
N-o sã-i gãseascã niciodatã
con semnaþi într-un hrisov. Aº 
putea spune cã primii ctitori
ai acestei mãnãstiri au fost,
în tâi, Bunul Dumnezeu ºi, în
al doilea rând, râul Jiu, care a
fierãstruit în decursul mi le nii -
lor munþii, fãcându-ºi loc sã
se întâlneascã cu râurile din Þara Româneascã.
Aºa, fie rã struind munþii, Jiul a creat acel loc în
care Dum nezeu a rânduit sã se aprindã o candelã 
de spi ritualitate creºtineascã acolo, în munþi. 

L.C.: Când a ajuns Înaltpreasfinþia Voastrã,
prima datã, la Mãnãstirea Lainici?

Î.P.S. Ioan: Eu am ajuns la aceastã mã -
nãstire la sfârºitul secolului XX ºi anume într-un 
noiembrie 1979, când, pentru prima datã în viaþa 
mea, luasem câteva zile libere ºi am vizitat Mã -
nãstirea Tismana. Apoi am ajuns ºi la Mã nã -
stirea Lainici. Aºa se face cã, începând cu ia -
nuarie 1980, deja deveneam un fiu duhovnicesc
al Mitropoliei Olteniei. Din 1980 pânã în 1994
am trãit în acest spaþiu, binecuvântat de Dum -
nezeu, de la poalele Carpaþilor, respectiv din
nordul judeþului Gorj.

L.C.: Cunoaºtem cã aþi fost la început in -
giner, ceea ce desigur v-a ajutat ºi în viaþa de
mãnãstire. Aþi restaurat obiective religioase im -
portante. Vã rog sã ne vorbiþi despre acest as pect.

Î.P.S. Ioan: Viaþa mea de la aceastã mã -
nãstire a fost împletitã cu activitãþile pe care le
desfãºuram în restaurarea mãnãstirilor ºi a unor

biserici din Arhiepiscopia
Craiovei. Aºa se face cã întâi
aici, la Mãnãstirea Lainici, am
gãsit clãdirea din spre Jiu care
era ridicatã într-un anu mit sta -
diu, însã tre buia acoperitã ºi
trebuiau exe cutate lucrãri în
interiorul ei. Pentru a-i da o
formã mai gor jãneascã, i-am
construit ºi prid vorul de lemn,
din faþã, de la intrare. Apoi,
încet-încet, am început lu crã -
rile de salvare, oa re cum, a bi -
sericii vechi din cadrul mâ nã -
stirii. Biserica era acoperitã cu
ºindrilã ºi se afla într-o stare
destul de avansatã de de gra da -
re, fiind pusã în pe ricol pictura
ei. Aºa am început a re face în

totalitate atât aco periºul de la turnul bisericii,
cât ºi acoperiºul altarului, al naosului ºi al pro -
naosului. S-a folosit tablã de cupru, lucru foarte
riscant în acele vremuri, pentru cã nu prea era
îngãduit ca un asemenea ma te rial preþios sã fie
pus pe biserici. Îmi aduc aminte cã, pentru a nu
pãrea un acoperiº aºa de strãlucitor, într-o searã,
împreunã cu pãrinþii de la mânãstire, ne-am sfã -
tuit cum sã facem ca sã nu avem cumva pro -
bleme în sensul acesta. Mãnãstirea fiind aºezatã
pe marginea drumului, treceau tot mereu dele -
gaþii de la Bucureºti care se interesau de soarta
minerilor ºi a producþiei de cãrbune din Valea
Jiului. Ne-am hotãrât ca în iarnã sã punem tab la
de cupru pe zãpadã, s-o ungem cu apã în care am 
pus puþin vin, ca sã cocleascã, ca sã patineze, ca
în primãvarã, când urma sã punem aceastã tablã
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pe bisericã, sã aparã ca un fel de tablã ruginitã ºi
sã nu se ob serve cã noi o acoperim cu o tablã de
o asemenea calitate. ªi cu ajutorul lui Dum -
nezeu, cu meºteri locali, din pãrþile Gorjului,
ne-am apucat de treabã. S-a terminat lucrarea
într-un timp relativ scurt ºi aºa s-a salvat pictura. 
Dupã ce eu am plecat de acolo, pãrinþii din
mãnãstire au restaurat ºi pictura care este astãzi
reprezentativã pentru ceea ce înseamnã pictura
din pãrþile de nord ale judeþului Gorj, respectiv,
Þara Româneascã.  

În paralel cu activitatea mea de restaurare
ºi de construcþie a altor biserici ºi mãnãstiri din
eparhie, ascultare ce o primisem de la Mi tro -
politul Olteniei din acea vreme, Înalt prea sfin -
þitul Nestor Vornicescu, s-au început lucrãrile
pentru o nouã clãdire, o nouã stãreþie, deoarece
stãreþia veche fãcutã din lemn era într-o stare de
degradare avansatã. Spre surprinderea mea, deºi 
doream sã facem doar o micã adãugire, auto -
ritãþile din acea vreme, fiind de neam gorjãnesc,
de neam de ctitori, ne-au îngãduit sã construim
acea nouã stãreþie tot în stilul celei vechi, cu
pridvor gorjãnesc, cu elemente de la stâlpii de
susþinere a pridvorului, cu elemente luate din
tradiþia ºi din arhitectura gorjãneascã.

L.C.: În aceastã perioadã când aþi resta -
urat ºi aþi construit biserici ºi mãnãstiri aþi
studiat ºi Teologia, fiind stu dent la Facultatea
de Teologie din Sibiu. 

Î.P.S. Ioan: Da, înainte de 1989, am re -
uºit, cu foarte mare greutate, sã mã înscriu la
Seminarul Teologic din Craiova, perioadã în
care am restaurat biserica din incinta Se mi na -
rului, fiind elev acolo, finalizând ºi alte lucrãri
în cadrul Seminarului. În anul 1986, am intrat la
Facultatea de Teologie din Sibiu. În vacanþe ºi la 
sfârºit de sãptãmânã, când plecam de la Fa -
cultate, cât ºi în timpul anului, coordonam acti -
vitãþile de restaurare la bisericile ºi mãnãstirile
din Oltenia. Însã au venit ºi vremuri de des -
chidere ºi astfel, în 1990, terminând Facultatea
de Teologie, la 1 au gust am fost cãlugãrit, la
Liturghia de la miezul nopþii, chiar în bisericuþa
veche a Mãnãstirii Lainici. Dar, înainte de cãlu -
gãrie, s-a pus piatra de temelie pentru ridicarea
unei biserici reprezentative pentru aceastã mã -
nãstire. Aºa se face cã dupã terminarea studiilor
de teologie, Mitropolitul Nestor Vornicescu
mi-a spus: „Frate Ioane, sã mergi la Mãnãstirea
Lainici ºi sã faci acolo o bisericã”. Nu mi-a dat
niciun proiect, doar mi-a dat aceastã poruncã sã
zidesc acolo o bisericã ºi bun înþeles cã am
început, fãrã a avea un proiect, fãrã a avea alte
documentaþii ºi fãrã surse financiare asigurate.

Mitropolia ne-a ajutat cu câþiva bani pentru sã -
pãturi ºi puþin la partea de demisol, iar dupã
aceea, mai ales dupã ce am devenit ºi stareþul
mãnãstirii, Mitropolia n-a mai trimis niciun ban. 
Totul s-a fãcut cu bani de la credincioºii ce au
trecut pe acolo. De la Stat nu s-a mai primit
nimic. Cel puþin pânã la ridicarea ei nu s-a primit 
niciun leu. Probabil mai târziu, actualul pãrinte
stareþ Ioachim a mai primit ceva bani pentru alte
lucrãri din incinta mãnãstirii, dar pânã la pu -
nerea crucii pe bisericã, n-au fost ajutoare de la
Stat, ci au fost doar banii credincioºilor care
treceau pe acolo.

Îmi amintesc cã într-una din zile, dupã ce
m-am întors în vacanþã de la Ierusalim, a intrat
în curtea mãnãstirii o familie de francezi, care ne 
vizitau þara. S-au oprit ºi aici, le-am prezentat
mãnãstirea. Au rãmas foarte impresionaþi atât de 
biserica veche, cât ºi de biserica nouã care se
construia. Ne-am despãrþit ºi ei ºi-au vãzut de
drumul lor mai departe. Dimineaþa, înainte de a
începe muncitorii lucrul, ieºeam din chilie ºi
intram în pridvorul bisericii vechi unde îmi fã -
ceam ºi eu o micã rugãciune, pentru cã nu pu -
team sã stau la întreaga slujbã de dimineaþã.
Intram doar la Liturghie, la Sfinte Dumnezeule,
când dãdeam drumul muncitorilor sã mãnânce.
Atunci, de la Sfinte Dumnezeule ºi pânã la Axion,
în perioada aceea, intram ºi eu la Litur ghie. Dar,
dimineaþa, în zori de zi, mergeam în pridvorul
mãnãstirii sã mã întâlnesc cu Dum nezeu, cerân -
du-I sã-mi dea har ºi putere sã pot duce mai
departe cele încredinþate aici. Nu la multã vre -
me, într-una din dimineþi, trecând de la chilia
mea, spre bisericuþa veche, vãd, dupã poar tã, un
obiect, ceva alb, care mi-a atras aten þia, ºi m-am
îndreptat spre obiectul acela alb, sã vãd ce este.
Era un plic ºi pe el scria, în francezã, „pentru
pãrintele Ioan”. Oarecum eram desti natarul ace -
lui plic ºi l-am desfãcut. În el era o importantã
sumã de bani. Erau franci francezi. Ei au trecut
noaptea, mult dupã miezul nopþii, pentru cã pânã
la douã-trei noaptea încã era slujbã la bisericã.
Deci poarta era închisã, ne maifiind nimeni pe
acolo. Pe la ora aceea, ei au trecut, îndrep tân -
du-se spre þara lor, ºi au aruncat peste poartã acest 
plic, cum vã spuneam, cu o importantã sumã de
bani. Iatã de la ce depãrtare a trimis Dumnezeu pe 
cineva sã ne ajute! Sunt multe a le grãi despre cei
care au contribuit, într-un fel sau altul, nu numai
la ridicarea bi sericii, ci ºi la alte lucrãri im por -
tante care s-au fãcut la Mãnãstirea Lainici.

L.C.: Ar fi interesant pentru cititori, Înalt -
preasfinþia Voastrã, sã ne spuneþi, dacã vã a -
min tiþi, câteva fapte sau întâmplãri deosebite
din timpul construcþiei bisericii. 
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Î.P.S. Ioan: Locul unde s-a gãsit am pla -
samentul bisericii noi era într-o parte mai joasã a 
mãnãstirii, pentru cã terenul este destul de în -
gust, între munþi ºi îmi aduc aminte cã atunci,
când am fãcut primele sãpãturi pentru temelia
bisericii, am gãsit bucãþi de ma te rial din
veº minte preoþeºti, ceea ce înseamnã cã aceastã
bisericã a fost ziditã pe mormintele unor cãlu -
gãri din vechime care au fost înmormântaþi
aco lo. Prin urmare, locul a fost hãrãzit de
Dum nezeu pentru a fi ziditã aceastã bisericã
peste mormintele cãlugãrilor, preoþilor ºi vie -
þuitorilor din aceastã mãnãstire, ca osemintele
lor, rã mãºiþele lor pãmânteºti sã fie protejate, sã
nu fie profanate. Sã asculte ºi ei, de acolo, cu
dor, sfintele slujbe ºi sã stea în biserica aceasta
pânã la învierea morþilor. 

Tot în aceastã perioadã, eu mi-am fãcut ºi
studiile la Ierusalim, dar am avut grijã ca ºi
actualul pãrinte stareþ sã meargã ºi el sã facã
Facultatea de Teologie la Craiova. Chiar îmi
spunea: „Pãrinte stareþ, cum va fi cã lucrãri mai
sunt de fãcut? Sfinþia voastrã sunteþi la Ieru salim,
doar în vacanþe veniþi acasã, cum va fi sã fiu ºi
eu la Teologie?” I-am spus cã acum este mo -
mentul, când Dumnezeu a vãrsat mult har peste
locul acesta ºi ne va ajuta Dumnezeu sã facem ºi
biserica ºi sã facem ºi Teologia. Într-adevãr aºa
a fost. De multe ori veneam de la Ierusalim
acasã doar pentru trei zile. Unii buni credincioºi
îmi plãteau biletul de avion, ca sã pot veni pânã
acasã, sã le spun muncitorilor ce sã facã pentru
câte trei-patru luni de zile ºi ca sã aibã ce lucra.
Eu plecam în octombrie ºi le lãsam de lucru
pânã prin noiembrie, când venea frigul. Bun
înþeles cã dupã sesiunea mea de examene de la
Ierusalim, din ianuarie-februarie, mai fugeam
câteva zile acasã ºi le dãdeam de lucru pânã la
sfârºitul lunii iunie, când veneam de la Ierusalim 
ºi atunci, în perioada de varã, angajam oameni
foarte mulþi ºi lucram în trei luni de zile cât
alþii lucrau într-un an de zile. Iatã cum, unde
Dum nezeu dã binecuvântare, se poate face ºi
ºcoalã ºi se poate ridica ºi bisericã. Acolo este
har ºi binecuvântare de la Dumnezeu. 

L.C.: Vã rog sã ne vorbiþi, Înalt prea sfin -
þite, despre viaþa duhovniceascã ºi despre cãlu -
gãrii din Mãnãstirea Lainici.

Î.P.S. Ioan: Aº vrea sã vã spun cã în anul
1994, când am plecat din Lainici într-unul dintre 
cele mai vitregite ºi mai frãmântate spaþii ro -
mâneºti, unde nu mai eram chemat sã zidesc o
singurã mãnãstire, ci mai multe biserici ºi mã -
nãstiri, în Mãnãstirea Lainici erau nouã preoþi,
ceea ce era un lucru foarte im por tant. Nouã

preoþi iero mo nahi alãturi de alþi fraþi ce erau în
mãnãstire însemna cã nu ne-am ocupat numai de 
ziduri, ci efectiv s-a zidit ºi duhovniceºte. Eu, ca 
frate ºi ca unul care dormeam în fiecare noapte
într-o altã mânãstire, pentru cã urmãream foarte
multe ºantiere, aveam duhovnicul meu aici, la
Mãnãstirea Lainici, pe pãrintele Calinic Cãrãvan,
om cu o viaþã cãlugãreascã, mona hiceascã deo -
sebitã, de o bunãtate rar întâlnitã. De la el am
învãþat sã slujesc Sfânta Liturghie ºi alte slujbe
cu multã liniºte, cu multã detaºare, faþã de ceea
ce este în ex te rior, ºi fãrã grabã. De la dânsul am
învãþat cum sã pãºesc în veºnicie.

Am cunoscut la Mãnãstirea Lainici mulþi
alþi pãrinþi, fiecare cu darurile lui. Pãrintele arhi -
mandrit Caliopie Georgescu era un om cu o
minte luminatã. Terminase Teologia în perioada 
interbelicã la Bucureºti, deci avea cunoºtinþe
teologice deosebite, dar cunoºtea ºi admi nis -
traþia bisericeascã. Aºa se face cã eu l-am gãsit
în acea zonã ca exarh al mãnãstirilor. De la el am 
învãþat multe din ale vieþii cãlugãreºti, po ves -
tindu-mi mereu despre cãlugãri din secolul al
XIX-lea, pe care i-a întâlnit el atunci când a
intrat în mânãstire, pe la începutul secolului XX. 
Îmi vorbea de cãlugãri din secolul al XIX-lea,
iar cãlugãrii aceia i-au povestit lui, la rândul lor,
despre cãlugãri din secolul al XVIII-lea, pe care
i-au cunoscut. Aºa cã mi-a dat Dumnezeu
a ceastã fericitã întâlnire ºi ocazie de a putea sã
aud vorbindu-mi-se pe grai viu despre vieþile
cãlugãrilor din mãnãstirile noastre inclusiv din
secolul al XVIII-lea. 

Am avut aceastã ºansã de a face ºi eu parte 
dintr-o verigã, dintr-un lanþ duhovnicesc de con -
ti nuitate a vieþii monahale la noi, în þara greu
încercatã, dupã Al Doilea Rãzboi Mondial.

Mi-l amintesc acum ºi pe pãrintele
Se bastian Iurceac care era din Basarabia. Era un
foarte bun cântãreþ, care aproape 40 de ani a
cântat la strana mãnãstirii, de la el am învãþat ºi
eu atât o parte din cântãrile psaltice, dar ºi câ -
teva cântãri cu nuanþe venite din Est, din muzica
de origine slavã. ªi astãzi, când, cu unele ocazii
cânt la stranã, cânt Fericirile aºa cum le-am
învãþat de la el, cu cromatismul ºi nuanþa melo -
dicã slavã.

L.C.: Dupã cum povestiþi, se vede ºi se
simte, Înaltpreasfinþia Voastrã, cã imaginile
a cestor pãrinþi v-au rãmas în suflet, chiar dacã
au trecut atâþia ani. Oare pãstraþi în suflet ima -
ginea unui pãrinte despre care puteþi realiza o
adevãratã carte de monahism? 

Î.P.S. Ioan: Aº aminti pe pãrintele Ni codim 
care a trãit singur, peste 20 de ani, a proape de
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Lainici, la Schitul Locurele ºi a salvat acel schit.
Lui i-a dat Dumnezeu un mare dar ºi anume
acela cã nu auzea. Deci Dumnezeu i-a luat,
judecând noi, auzul, dar atunci când Dum nezeu
i-a luat auzul, i-a dat darul sihãstriei, darul de a
rãmâne singur, zicem noi, însã cu Dum nezeu.
Vacanþele mele de iarnã mi le petreceam la
schitul Locurele, unde la demisol locuia pã -
rintele Nicodim iar eu, într-o camerã deasupra
dânsului. Îl auzeam cum îºi fãcea miezonoptica
ºi utrenia în chilie. Îl auzeam citind ºi cântând,
aºa cum putea. Imaginaþi-vã cum cânta un om
cãruia Dumnezeu îi dãruise darul de a nu auzi!

Eu citeam acolo la schit. Nu aveam curent
elec tric, era iarna ºi profitam de lu mina puþinã a
soarelui ºi a zãpezii. Citeam de dimineaþa pânã
seara. Una dintre cãrþile citite de mine acolo a
fost Cursul de misticã al Pãrintelui Stãniloae ºi
multe alte cãrþi. Înainte de Sãrbãtoarea Naºterii
Domnului, închideam ºantierele ºi le des chi -
deam abia dupã sãrbãtori, de aceea o parte din
vreme o petreceam acolo, alãturi de pãrintele
Nicodim, care se îngrijea sã-mi dea ºi mie o
strachinã de mâncare. Era un om cu o viaþã
deosebitã. Îmi aduc aminte cã într-o primãvarã,
dupã Sfintele Paºti, am plecat cu fraþii sã prãºim, 
nu ºtiu, porumb sau cartofi, acolo în poiana de la 
Locurele. Fiecare aveam pe umãr câte o sapã ºi
pãrintele Nicodim cobora cu o desagã cu un pic
de porumb pe care sã-l macine la mãnãstire. Noi, 
fraþii, treceam prin pãdure. La un mo ment dat
auzim o voce. Pãrintele vorbea cu cineva. ªi am
zis: „Oare cu cine vorbeºte Pãrintele”? Am ieºit
de pe poteca din pãdure ºi l-am vãzut. Am stat
puþin retraºi, între copaci, ºi am vãzut cã el
vorbea cu un ºarpe. Era primãvarã, ºarpele ie -
ºise deja din vizuina lui ºi traversa drumul, prin
faþa pãrintelui care avea în mânã o bâtã ºi tot îi
spunea: „Mãi, prostule, du-te de aici, cã o sã
vinã cineva ºi s-ar putea sã te omoare. Du-te de
aici din drum”! ªi tot îl împingea uºor cu bâta, sã 
plece din drum,  nu cumva sã vinã cineva pe
acolo ºi sã-l omoare. 

L.C.: Iatã un ataºament deosebit faþã de
animale al cãlugãrilor pustnici. Oare înseamnã
ºi altceva, Înaltpreasfinþite Pãrinte?

Î.P.S. Ioan: Gândiþi-vã cã dacã acest cã -
lu gãr avea o asemenea atitudine faþã de un ºarpe, 
dacã iubea un ºarpe, dorind sã-l fereascã de rele,
gândiþi-vã cât de mult m-a iubit pe mine, când
mergeam acolo la el, ºi pe ceilalþi fraþi ºi pe
ceilalþi oameni! Dacã acest om iubea un ºarpe,
cât de mult îºi iubea semenii?! ªi gândiþi-vã cât
de mult se ruga acolo pentru ei! În fiecare an, în

toamnã, el mergea la un nepot, cãruia probabil îi
lãsase partea ce i se cuvenea de la pãrinþi, din
pãrþile Vâlcei, de unde era. Apoi prin octombrie, 
venea la Mãnãstirea Tismana ºi fãcea parastas
pentru pãrinþii lui, pentru înaintaºii lui. Avea
evlavie la Sfântul Nicodim de la Tismana. Purta ºi
el numele Sfântului Nicodim, primit la cãlu gãrie.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, în pe ri oa -
da cât aþi fost stareþ la mânãstirea Lainici, ce
bucurii aþi avut sau ce bucurie deosebitã aþi
trãit?

Î.P.S. Ioan: Am avut ca stareþ o tristã
bucurie de a semãna patru dintre pãrinþii bãtrâni
ai mãnãstirii. Dupã ce am fost numit stareþ, în
noaptea de Sfinþii Patruzeci de Mucenici, la pu -
þinã vreme, cam la o lunã, deja un pãrinte, dintre
pãrinþii bãtrâni, a fost chemat la Domnul. Am
avut o stare cu totul deosebitã, zicând: „Doam -
ne, iatã, cum am fost numit stareþ, deja pe un
pãrinte mi l-ai ºi luat. Poate n-o fi un semn bun
numirea mea ca stareþ”, m-am gândit eu. Am
fost foarte frãmântat de aceastã idee. Într-o zi,
i-am destãinuit frãmântarea mea unui pãrinte
bãtrân ºi el mi-a spus: „Noi, cei bãtrâni, ne-am
socotit sã plecãm la Domnul, atât timp cât tu vei
fi stareþ, pentru cã ºtim cã ne vei petrece într-un
duh cãlugãresc ºi dupã rânduielile noastre mã -
nãstireºti, nefãcând tulburare ºi mare adunare la
plecarea noastrã din lumea aceasta”. ªi atunci,
din nou, au început sã vinã peste mine alte, alte
gânduri, ei spunându-mi: „Noi ºtim cã sfinþia ta
n-o sã rãmâi foarte, foarte mult aici, Dumnezeu
va avea cu tine alte chemãri în viaþa aceasta”.
Aºa se face cã în decurs de doar câteva luni, pe
patru pãrinþi îmbunãtãþiþi ºi în vârstã ai mã -
nãstirii, inclusiv pe pãrintele Nicodim, i-am pe -
trecut la Domnul. 

Mi-aduc aminte cã în vechea casã, dinspre 
Jiu, erau la un mo ment dat, în douã chilii, doi
pãrinþi bãtrâni ºi am pus pe un frate sã doarmã cu 
ei. Îºi pusese o saltea pe jos ºi toatã noaptea era
cu ei. Aºa am avut grijã de ei, pânã la momentul
când Dumnezeu a rânduit ca sufletele lor sã se
ridice la ceruri, iar eu împreunã cu ceilalþi pã -
rinþi sã-i semãnãm sub glia strãbunã în vechea
vatrã a acestei mãnãstiri ai cãrei ctitori sunt
Dumnezeu ºi râul Jiu.

L.C.: Vã mulþumim ºi vã rugãm sã po -
meniþi în rugãciunile Înaltpreasfinþiei Voastre
pe toþi cei ce trãiesc în Carpaþi ºi la poalele
acestor strãvechi munþi ce adãpostesc de secole
un întreg neam binecredincios.
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Sfânta Mãnãstire Lainici, lavrã a Olteniei,
generatoare de liniºte duhovniceascã 

† Gurie
Episcopul Devei ºi Hunedoarei 

Din cele mai vechi timpuri, unii
creº tini, în nãzuinþa lor spre desã -
vârºire, s-au retras în pustiu, în

peºte ri întunecoase sau în mijlocul codrilor, în -
chi nându-ºi to tal viaþa lui Dumnezeu ºi gã sin -
du-ºi astfel liniºtea ºi pacea necesare unei inimi
neîntinate. Dacã Sfinþii Pavel Tebeul ºi Antonie
cel Mare au propus monahilor din nesfârºitele
pustiuri ale Egiptului forma eremiticã, adicã izo -
larea de lume, Sfinþii Pahomie ºi 
Vasile cel Mare au dat mo na -
hismului o îndrumare nouã,
chi novialã sau obºteascã. Sub
influenþa lãcaºurilor monahale
din Egipt, Palestina, Siria ºi
Asia Micã s-au dezvoltat apoi
pretutindeni mici comunitãþi
de cãlugãri, organizate dupã
rân duielile cunoscute ºi pãs tra -
te în întreg Rãsãritul ortodox. 

La aceastã realitate a
mo nahismului creºtin socotim
cã a fost conectat, încã dintru
început – izvoarele docu men -
tare lipsesc, locul lor fiind însã
suplinit de mãrturiile provenite 
pe cale arheologicã, topo ni mi -
cã sau etno-folcloricã – ºi spa -
þiul carpato-danubiano-pon tic.
Este suficient sã amintim comunitãþile mo na -
hale dobrogene, leagãn al formãrii unor mari
personalitãþi ale culturii noastre bisericeºti strã -
vechi: Ioan Cassian, Dionisie Exiguul ºi învã -
þaþii „cãlugãri sciþi”. De acolo, monahismul a
iradiat apoi în toate cele trei provincii actuale
româneºti, potenþat fiind ºi de înfloritoarea viaþã 
bisericeascã sud-dunãreanã.

Fãcând un salt peste vremuri, aceste obºti
monahale româneºti au cunoscut, la cumpãna
secolelor XIV-XV, suflul înnoitor adus din
„grã dina” athonitã a Maicii Domnului de osâr -
duitorul nevoitor al lui Hristos, Sfântul Nicodim 
de la Tismana. De numele sãu sau de al uce -
nicilor sãi direcþi par sã se lege, pe firul tradiþiei,

începuturile a nenumãrate obºti sihãstreºti ºi
chinoviale româneºti, între care ºi un schit
modest din lemn, ascuns sub tainiþele istoriei,
înain taº al perlei monahiceºti actuale a defi -
leului Jiului: Mãnãstirea Lainici.

Despre lãcaºurile de cult ºi despre vie -
þuitorii acestei prime obºti nu se cunoaºte astãzi
mai nimic; singurã, existenþa unei Biblii de la
Bucureºti (1688), dãruitã de însuºi voievodul

martir Constantin Brâncoveanu,
ridicã vãlul anonimatului ace -
lor ani. Aceeaºi tradiþie ora lã
însemneazã doar pe harta su -
ferinþelor neamului ºi a
spiritualitãþii româneºti dis -
trugerea, însoþitã de ine vi ta -
bila rãzleþire a nevoitorilor
sãi, la mijlocul dramaticului
secol al XVIII-lea, sub tu nu -
rile generalului austriac de tris -
tã amintire, Niccolaus Adolf
von Buccow. Apoi, pentru
vreo douã decenii, din nou tã -
cere. Iatã însã, cã în anul 1784, 
un schimnic, pe nume Atanasie, 
dona aºezãmântului mona hi -
cesc de la Lainici o mo ºie.
Prin urmare, obºtea se reîn -
firipase, ridicându-ºi un alt
lãcaº de cult din piatrã,

reînnoit, între anii 1812 ºi 1817, de mai mulþi
boieri gorjeni, dupã mis tuitorul ºi nu singurul
raid otoman din 1788; în anul 1817, flãcãrile au
cuprins-o din nou, iata ganele turceºti secerând
ºi firul vieþii mo nahului mucenic Maxim. 

În aceeaºi bisericã îºi va fi plecat apoi
fruntea îngânduratã ºi marele revoluþionar ro -
mân Tu dor Vladimirescu, ascuns aici o vreme,
în ajunul izbucnirii amplei sale miºcãri naþio -
nal-sociale. Faima aºezãmântului a fost datã
însã de vieþuirea fãrã de patimã a unuia dintre
cei mai strãluciþi duhovnici români ai epocii
moderne, Sfântul Irodion (Ionescu), stareþ al
mãnãstirii, cu mici intermitenþe, timp de aproa -
pe jumãtate de secol (1854-1900).
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Episcopul Devei ºi Hunedoarei



Primul Rãzboi Mondial a adus iar nori
negri asupra mult încercatei mãnãstiri. Trupele
ger mane au intrat cu caii pânã ºi în bisericã,
fãcând focul în ea ºi profanând-o în cel mai
sãlbatic mod; pânã astãzi se mai pãstreazã, scri -
jelite pe pereþii din al tar, numele unor soldaþi ºi
ofiþeri care „gãzduiserã” acolo. Abia în anul
1929 a sosit, trimis de la Frãsinei, un grup de
ºase monahi, în frunte cu stareþul Visarion Toia,
care a rectitorit din ruine mãnãstirea, intro du -
când în ea un regim de severã viaþã mo na hi -
ceascã. Liniºtea obºtii nu a durat nici de aceastã
datã prea mult. Instaurat samavolnic în România 
la mijlocul secolului trecut, regimul comunist a
gãsit de cuviinþã sã schimbe destinaþia mã nã -
stirii, în loc de gãzduire a muncitorilor de pe
ºantierele de construcþie ale cãii ferate Bum -
beºti-Li vezeni ºi ale tronsonului rutier Târgu
Jiu-Petroºani. Transformatã apoi în „casã de
oaspeþi”, chinovia ºi-a închis porþile vreme de
un deceniu (1961-1970), doar în duminici ºi
sãrbãtori permiþându-se înãlþarea sfintelor rugi
între pereþii bãtrânelor sale ziduri.

Anii au trecut ºi, iatã, în decembrie 1989,
au rãsãrit zorii unei mult aºteptate primeniri.
Pentru numãrul de pelerini mereu crescând, la
praznicul „Izvorului Tãmãduirii” din 1990 s-a
pus piatra de temelie a unei noi biserici, un
edificiu ecleziastic unic din punct de vedere
arhitectural (for mat din douã biserici su pra pu -
se), construit, pânã la stadiul de finisaje, de cãtre 
ing. Ioan Selejan, actualul Arhiepiscop al
Harghitei ºi al Covasnei. Apoi, s-au adãugat
numeroase clãdiri anexe. ªi, spre a se învãlui ºi
mai mult aºezãmântul în lu mina cea neînseratã a 
harului atoatesfinþitor, la 23 iulie 2006, a fost
adusã la Lainici, de la Muntele Athos, anume
din Mãnãstirea Dohiariu, o copie a icoanei fã -
cãtoare de minuni „Grabnic Ascultãtoarea”. În
plus, prin dragostea cea nemãrginitã a lui
Dumnezeu faþã de binecredincioºii sãi, la 10
aprilie 2009, în ajunul prãznuirii Sfântului
Ierarh Calinic de la Cernica, s-au descoperit,
dupã 109 ani, moaºtele Sfântului Cuvios Irodion,
„Luceafãrul de la Lainici”, canonizat la scurt
timp ºi prãznuit de atunci cu mare cinste. Tot pe
aici a dobândit experienþã monahalã evlaviosul
arhiereu-vicar de astãzi al Episcopiei Mara mu -
reºului ºi Sãtmarului, Preasfinþitul Justin. 

În aceastã sfântã mãnãstire a Ortodoxiei
româneºti am pãºit ºi eu întâia oarã în anul 1988, 
dupã ce am absolvit liceul în Cluj, fiind mânat
de un dor lãuntric, de o chemare tainicã a lui
Dumnezeu, ce m-a scos din casa pãrinþilor mei
ºi din acel minunat colþ de rai al copilãriei mele:
satul Huta, din pãrþile Dejului clujean; erau ulti -

mii ani ai dictaturii comuniste, ai negurii atee
care înceþoºase, vreme de cinci decenii, minþi ºi
conºtiinþe. 

Astfel, începând cu data de 5 iulie 1988
am devenit frate al Mãnãstirii Lainici, pe vre -
mea aceea fiind stareþ Pãrintele Arhimandrit
Policarp Sidor, datã de la care au început cãu -
tãrile mele pe drumul veºniciei care ducea spre
Dumnezeu, din mijlocul acestei mãnãstiri. Ple -
cat de acasã cu dorinþa de-a intra în monahism ºi
de a-i sluji lui Dumnezeu, am gãsit la Mãnã -
stirea Lainici liniºtea îngereascã de care are ne -
voie orice monah pentru a-ºi putea duce crucea
cãlugãriei. În ciuda faptului cã mãnãstirea era
situatã lângã ºoseaua ce leagã Oltenia de Ardeal, 
la jumãtatea drumului dintre Târgu Jiu ºi
Petroºani, chiar pe malul Jiului care curge re -
pede ºi gãlãgios; ea era, de la intrarea pe poartã,
o adevãratã oazã de liniºte sufleteascã. 

Ajuns în mãnãstire ºi fãcând parte din
obºtea ei ca frate, am primit mai multe ascultãri.
Cea dintâi a fost aceea de ajutor de trapezar ºi de
bucãtar, ascultare ce presupunea sã pregãtesc
masa pentru întreaga obºte a mãnãstirii cât ºi
pentru un numãr mare de muncitori care erau
sub autoritatea „Domnului Inginer Ioan Selejan”
de pe atunci, actualul Arhiepiscop Ioan al
Covasnei ºi Harghitei. 

Dragostea pentru slujirea lui Dumnezeu a
fãcut ca ascultãrile pe care le aveam de împlinit
sã nu fie altceva decât trepte de parcurs spre
înaintarea misticã, spre adâncul transcendenþei
lui Dumnezeu: traseu spre fericirea deplinã pe
care o cautã orice monah. 

Râvna pentru cele sfinte, iubirea pentru
Biserica lui Hristos, m-au fãcut sã trãiesc cu
multã bucurie ºi cea de-a doua ascultare, de
paraclisier, ascultare care presupunea sã pre -
gãtesc tot ceea ce era necesar pentru Sfintele
Slujbe, ocupându-mã ºi de curãþenia bisericii ºi
a Sfântului Al tar. Simultan, aceasta îmi per -
mitea sã particip la toate slujbele care se sã -
vârºeau în mãnãstire. Ascultãrile le-am vãzut ca
daruri venite tocmai din mâna lui Dumnezeu.

Cu toate cã perioada mea la mãnãstire nu a 
fost foarte îndelungatã, aici a fost locul în care
viaþa mea s-a intersectat cu cea a unor oameni de 
mare vrednicie, modele vii de vieþuire misticã,
oameni de pe faþa cãrora izvora tot timpul feri cire
ºi liniºte duhovniceascã, o liniºte misticã care – la
rândul ei – iradia prezenþa lui Dumnezeu. 

Am luat con tact cu o obºte care trãia Orto -
doxia zi de zi ºi noapte de noapte la flacãra
lumânãrii; rugãciunea care se înãlþa cãtre
Dumnezeu era continuã; dominarea unei stãri de 
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rugãciune perpetue în mãnãstire m-a fãcut sã mã 
integrez foarte uºor în obºte. 

La intrarea în mãnãstire l-am avut du -
hovnic pe pãrintele Calinic Cãrãvan, un om al
rugãciunii, un adevãrat isihast, plin de rãbdare,
de o sensibilitate ºi o delicateþe extraordinarã,
un adevãrat cãlãuzitor duhovnicesc. Însã, în
ace eaºi perioadã nu am fost lipsit nici de dra -
gostea pãrintelui stareþ, care neîncetat îmi purta
de grijã ºi mã cãlãuzea spre viaþa pustniceascã,
învãþându-mã sã fiu atent la duhul profund al
ascultãrilor care – spunea el – trebuiau împletite
cu rugãciunea personalã.

O altã figurã reprezentativã întâlnitã în
mijlocul obºtii din Mãnãstirea Lainici a fost
Pãrintele Sebastian Iurceac, originar din Basa -
rabia, o „privighetoare” a Mãnãstirii Lainici,
care a slujit la strana bisericii aproape 40 de ani,
parfumând frumuseþea slujbelor cu armonia di -
vinã a muzicii bisericeºti; în obºte, crea alura
unei prezenþe îngereºti; era pãrintele care se
ruga neîncetat pentru toþi pelerinii ce treceau
poarta mãnãstirii ºi îºi lãsau acolo pomelnicul
însoþit de grijile, zbuciumul ºi frãmântãrile aces -
tei vieþi spintecate de necazuri.

Memoria mi-l aduce cu insistenþã în inimã 
ºi pe Pãrintele Antonie, un mare rugãtor plin de
duhul pãcii, înzestrat cu o incontestabilã sme -
renie. Alãturi de acesta mai era Pãrintele
Nicodim, care vieþuia la Schitul Locurele, un
monah discret, care în simplitatea lui ascundea
multã putere de rugãciune ºi multã pasiune
pentru vieþuirea monahalã. 

Gândindu-mã retrospectiv la acest univers 
monahal, în inimã îmi nãpãdeºte fericirea. Con -
tactul cu aceºti trãitori ºi-a pus definitiv am -
prenta asupra mea. Nu pot sã-l uit pe Pãrintele
Vasile, un pãrinte care mi-a rãmas – de ase -
menea – în suflet, un pãrinte care vorbea foarte
puþin, însã ceea ce spunea prin puþinele sale
cuvinte miºca dinamic sufletul cãtre Dumnezeu.

 Relativ curând m-a reperat „Înalt prea -
sfinþitul Pãrinte Nestor”, Mitropolitul Olteniei
de atunci, care venea foarte des în vizitã la
Mãnãstirea Lainici pentru reculegere ºi me di -
taþie. Am fost prezentat acestuia de actualul
Arhi episcop Ioan al Covasnei ºi Harghitei, care
la vremea aceea a re curs la o formulã care sã îmi

sublinieze unicitatea: ,,Acesta este cel mai tânãr
frate din mãnãstire!”, mo ment în care Mi tro -
politul Nestor a tresãrit cu multã dragoste, în -
vãluitã în zâmbetu-i spe cific: „Bunvenit, frate!”
– a ºoptit. A doua zi, am fost chemat la
dânsul, pentru a-mi oferi cartea Sfinþi români ºi 
apãrãtori ai legii strãmoºeºti. Am aflat mai
târziu cã acesta îi era obiceiul: sã nu plece
ni meni de la dânsul fãrã sã pri meascã un
cadou. 

La scurt timp Mi tro politul Nestor, vrednic 
de pioasã amintire, m-a chemat la Centrul Epar -
hial din Craiova pentru a îndeplini ascultarea de
secretar de cab i net, dar dorul dupã oaza de li -
niºte duhovniceascã a Mãnãstirii Lainici m-a
nãpãdit repede. El a fost însã con stant atenuat de 
bunãtatea ºi sensibili tatea aparte a Mitro po li -
tului, conjugatã cu o grijã diafanã ma ni festatã
faþã de mine de arhimandritul Vincen þiu, ac -
tualul Episcop al Sloboziei ºi al Cã lãraºilor, care 
m-a în vãþat cã do rul de mã nã sti rea de metanie
poa te fi liniºtit doar la Bise ri cu þa Tuturor Sfin þi -
lor de la Centrul Epar hial. 

Trecerea tim pului,
care plim bã corabia vie -
þii ºi pe om pe cãrãrile
rânduite de Dumnezeu, a 
fãcut ca Mã nãsti rea
Lainici sã de vinã tot mai 
preg nant o lavrã incon -
testabilã a Olteniei, o a -
de vãratã Gradinã regio -
nalã a Maicii Dom nului,
un mic paradis pastelat
polarizat în jurul celor
do uã biserici puse sub
ocro tirea Maicii Domnu -
lui, înfrumuseþate prin grija pã rintelui stareþ
Ioachim Pârvulescu, un om care a pus mult
suflet în continuarea lucrãrii începute cu gust ºi
simþ ar tis tic cu timp în urmã de Înalt preasfinþitul
Pãrinte Ioan, Arhiepiscopul Covasnei ºi al
Harghitei. Pãrintele stareþ ºtie sã ducã pe mai
de parte ºi duhul de rugãciune, parf umând cu har
întreaga atmosferã din jur. 

Este o mãnãstire în care îþi rãmâne ziditã o
parte din fiinþã! 

SEPTEMBRIE 2013 57

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

I
CI

NI
A

L 
A

E
RI

T
S

Ã
N

Ã
M



Amintiri sfinte ºi gânduri alese despre cea mai importantã
mãnãstire de cãlugãri din Mitropolia Olteniei

LAINICI
† P. S. JUSTIN HODEA SIGHETEANU

 Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureºului ºi Sãtmarului

Domnul Prof. Dr. Teodor Ardelean, re -
dac tor ºef al singurei reviste de cul -
turã ºi spiritualitate, care se o cupã de

românii de pretutindeni Fa milia Ro mânã ºi di rec -
torul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din Baia
Mare, a hotãrât împreunã cu colectivul de redacþie sã 
închine un numãr – eveniment uneia dintre cele mai
vechi vetre mo nahale din Oltenia,
cu începuturi care co boa rã pânã
la Sf. Nicodim cel Sfin þit de la
Tismana († Dec. 1406), ai cãrui
ucenici se pare cã au sihãstrit ºi în 
munþii din De fileul Jiului, unde
s-a temeluit a ceastã cetate a cre -
dinþei ortodoxe – Lainici.

Cunoscând faptul cã la în -
ceput de viaþã monahalã am uce -
nicit mai bine de un an de zile la
Mãnãstirea Lainici, m-a rugat sã
scriu câteva rânduri, din a min ti -
rile mele, le gate de aceastã mã -
nãstire ºi o fac cu multã bucurie,
pentru cã orice mãrturie vie este
un prinos de recunoºtinþã ºi o
mãr turisire de credinþã.

Se întâmpla în anul 1978,
când dupã ce am petrecut înainte
timp de 2 ani toate vacanþele la
Mãnãstirea Rohia, am fost primit
de cel ce a devenit Stareþul ºi pãrintele meu duhov -
nicesc, arhim. Serafim Man care urma sã se ocupe de 
pregãtirea mea teologicã.

Cum la Seminarul Teologic din Cluj Na poca
erau puþine locuri, Maramureºul avea doar douã
locuri ºi concurenþa era de cel puþin 5 candidaþi pe
un loc, spre a nu irosi timpul cu un even tual eºec la
primul examen, s-a hotãrât sã-ºi foloseascã prietenii
ºi cunoscuþii mãnãstirii Ro hia spre a fi sigur cã voi
intra la primul examen. Aºa se face cã a apelat la Pr.
Prof. de Teologie de la Bucureºti, Nicolae Buzescu,
cunoscut al mã nãstirii Rohia ºi apropiat al Mitro -
politului, vred nic de pomenire al Olteniei, Dr. Nestor
Vorni cescu, spre a mã ajuta.

 Singura soluþie era ca eu sã devin fiu duhov -
nicesc al Mitropoliei Olteniei ºi sã fiu închinoviat la
o mãnãstire din aceastã eparhie. Mitropolitul Nestor, 
care nu l-a refuzat pe Prof. Nicolae Buzescu, a gãsit
ºi soluþia: Mãnãstirea Lainici.

Aºa am ajuns frate la Mã nãstirea Lainici,
unde pãstorea un stareþ vrednic ºi duhovnic is cusit,
Arhim. Caliopie Geor ges cu, care era ºi Exarh al Mã -
nãsti rilor din Arhiepiscopia Craiovei.

Când au avut loc exa me nele la Seminarul
Teologic din Craiova – Mofleni, noul meu sta reþ
ne-a luat pe mine ºi încã un frate de vârsta mea din

Mã nã stirea Lainici ºi a mers per -
sonal cu noi la examen, unde
desigur am ºi intrat deoarece
erau 20 de locuri iar concurenþa
era mult mai micã faþã de Cluj.

Aºadar, frate de mãnãstire 
la Lainici ºi elev al Seminarului
Teo logic din Craiova, în anul
ºcolar 1978-1979. A trecut anul
ºcolar ºi am încheiat cu rezultate
foarte bu ne. Celãlalt frate a fost
premiant iar eu am þinut aproape,
printre cei buni.

Viaþa la Mãnãstirea Lainici
îmi plãcea, dar cu at mo sfera din
Sem i nar nu m-am putut aco mo -
da. Pe de altã parte, în mãnãstirea 
care avea o obºte de 15-16 vie -
þuitori eram mai mulþi fraþi din
Ardeal, dar la Sem i nar atmosfera 
era spe cific olteneascã, iar eu un
mara mu re ºean ne umblat în lume

nu mã puteam acomoda deloc. Profesorii erau de
excepþie ºi le port o re cu noºtinþã profundã. Relaþiile
intercolegiale însã erau diferite de cele cu care eram
obiºnuit eu la ºcoala din Rozavlea Maramureºului.

I-am scris Pãrintelui Arhim. Serafim, Sta reþul
meu de la Rohia, care este starea mea ºi cã nu cred cã 
voi putea con tinua, iar Preacuvioºia Sa, ca un Pã -
rinte bun, a venit, a stat de vorbã cu Pãrintele Ca -
liopie Georgescu, stareþul de la Lainici ºi s-au învoit
sã mã lase sã mã întorc la Rohia, iar pentru con -
tinuarea Seminarului sã fiu transferat la Cluj, unde
intervenise deja la Arhi episcopul Teofil ºi la Prea -
sfinþitul Jus tin ian. Anul ºcolar 1979-1980 ºi ur mã -
torii i-am urmat la Cluj, revenind ca frate la Mã -
nãstirea Rohia.

Privind acum lucrurile, cred cã a fost voia lui
Dumnezeu ºi nu neapãrat voia mea, sã mã reîntorc
mai repede pentru cã în Mãnãstirea Ro hia erau a -
tunci doar 3 cãlugãri ºi 2 fraþi.

Apoi, Mãnãstirea Lainici este lângã ªo seaua
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ce leagã Oltenia de Ardeal, la jumãtatea drumului
dintre Târgu Jiu ºi Petroºani, chiar pe malul Jiului,
care curge repede ºi este gãlãgios.

Maramureºenii sunt obiºnuiþi cu susurul iz -
voarelor ºi foºnetul codrilor, mai tãcuþi, li niºtiþi ºi
molcomi. Poate ºi aceste lucruri sã mã fi adus din
nou la Rohia, care era atunci o mã nãstire foarte
liniºtitã în mijlocul codrilor se culari, un loc cu ade -
vãrat isihast.

Nu este însã nici un lucru pe care sã-l pro -
gramãm noi dinainte. Toate le hotãrãºte Dum nezeu.
De ce spun asta? Scurta mea ºedere de un an la
Mãnãstirea Lainici mi-a fost de mare folos ºi despre
aceasta vreau sã îmi amintesc cu mult drag.

 Lãsând deoparte faptul cã mãnãstirea era
aºezatã lângã ºosea ºi pe malul Jiului, în mã nãstire
era o viaþã monahalã autenticã. Stareþul Caliopie
Georgescu, în jurul cãruia se adunaserã mai mulþi
ucenici tineri, se ocupa îndeaproape de formarea lor. 
Mãnãstirea avea un intens pro gram de viaþã duhov -
niceascã ºi mai mulþi pãrinþi în vârstã, printre care aº
aminti pe Protos. Calinic Cãrãvan, înaintaºul sta -
reþului Caliopie, Pãrintele Sebastian, un desãvârºit
îndrumãtor ºi profesor de muzicã psalticã, Pãrintele
Antonie.

Atmosfera însãºi era pãtrunsã de duhul Sta -
reþului mare ºi sfânt, aºezat la cârma mã nãstirii de
Sf. Calinic, episcop al Râmnicului ºi care i-a devenit 
apoi duhovnic al Sf. Calinic. Este vorba de Sf. Cuvios
Irodion supranumit „Luceafãrul de la Lainici” ºi
care a pãstorit, a luminat ºi a sfinþit aºezãmântul
aproape o ju mãtate de secol (1854-1900). Ceea ce
Sf. Sinod a consacrat în anul 2011 prin canonizarea
sa la propunerea Î.P.S. Irineu, Mitropolitul Olteniei,
pãtrunsese deja în tradiþie ºi popor, fiind socotit un
om al lui Dumnezeu. Mormântul sãu, care se gãsea
în dreapta bisericii vechi, a fost venerat ºi îngrijit cu
sfinþenie.

Viaþa monahilor era una foarte austerã iar noi
fraþii tineri stãteam toþi într-o chilie (6 la numãr), în
fiecare searã ºi dimineaþã fãcându-ne pravila cãlu -
gãreascã (rugãciunile) împreunã, lu cru pe care
atunci când eu am devenit stareþ al Mãnãstirii Rohia
ºi aveam la un mo ment dat, prin 1992, peste 30 de
fraþi tineri ºi foarte tineri, l-am aºezat ca regulã. De
asemenea participarea regulatã la slujbele zilnice era 
regulã de bazã ºi dupã aceea ascultãrile. Acest lucru
l-am sta tornicit ºi la Rohia. Formaþi în acest duh
ucenicii ºi apoi pãrinþii de la Rohia au acoperit mai
târziu nevoile vieþii monahale, devenind stareþi la
ma joritatea mãnãstirilor de cãlugãri din Episcopia
Maramureºului ºi Sãtmarului, buni slujitori, bine
pregãtiþi ºi mari apãrãtori ai Ortodoxiei în Nord-
Vestul Þãrii.

Iatã de ce cred cã Dumnezeu a hotãrât aºa, ca
prin scurta mea ºedere la Lainici sã se tran smitã ceva 
din duhul ºi tradiþia pãrinþilor din vechime cãtre

Rohia, mãnãstirea noastrã fiind o mãnãstire relativ
tânãrã (1923-anul întemeierii).

Amintirea slujbelor fãcute de Arhim. Ca -
liopie Georgescu, foarte solemne ºi cântarea noastrã
a fraþilor la stranã sub îndrumarea Pã rintelui
Sebastian, sunt o amintire neºtearsã pentru mine ºi
care m-a inspirat în activitatea mea viitoare.

Creºtinii care participau la slujbe erau 90 la
sutã ardeleni, de la Petroºani ºi din Judeþul Hu -
nedoara. Era o atmosferã de evlavie arde leneascã,
lucru ce mã mângâia ºi îmi alina dorul de Mara -
mureº ºi de Ardeal.

Cred cã rolul acestei mãnãstirii în viaþa cre -
dincioºilor din Ardeal ºi lucrarea ei du hov niceascã a 
rodit peste timp. Iatã astãzi avem mai mulþi ierarhi
ardeleni care au ucenicit la Lainici. Î.P.S. Arhi -
episcop Ioan al Covasnei ºi Har ghi tei, care a fost
stareþ la Lainici pentru o perioadã scurtã 1990-1994, 
dar care a ctitorit noua ca tedralã a mãnãstirii, sfinþitã 
în 2011 de cãtre P.F. Dan iel, odatã cu proclamarea
solemnã a cano nizãrii Sf. Cuv. Irodion de le Lainici,
ale cãrui sfinte moaºte au fost aºezate spre închinare
în aceastã admirabilã catedralã a Jiului. Astãzi Arhi -
episcopul Ioan este apostolul românilor din Covasna 
ºi Harghita. La evenimentul sfinþirii noii biserici a
mãnãstirii Lainici ºi proclamarea solemnã a ca no -
nizãrii Sf. Cuv. Irodion, am avut ºi eu bucuria parti -
cipãrii ºi conslujirii în comu niune sfântã, alãturi de
alþi ierarhi din Sfântul Sinod în jurul Preafericitului
Pãrinte Patriarh Dan iel.

Preasfinþitul Gurie al Devei ºi Hunedoarei a
ucenicit la Mãnãstirea Lainici, de unde a fost dus de
cãtre Mitropolitul Nestor la Craiova ºi apoi ales
episcop vicar al Arhiepiscopiei Cra iovei, iar astãzi
este vrednic pãstor al cre din cioºilor ortodocºi din
Hunedoara, ex act în par tea de þarã de unde foarte
mulþi creºtini cer cetau Mãnãstirea Lainici.

Toate sunt daruri ale lui Dumnezeu re vãrsate
peste poporul dreptcredincios prin lu crarea duhov -
niceascã a acestei mãnãstiri ºi ru gãciunea pãrinþilor
trãitori în acest locaº sfânt de luminã ºi har.

Dragostea cu care am fost rugat sã depãn ºi eu
câteva amintiri sfinte ºi gânduri luminoase le gate de
trecerea mea pe la Lainici o socot ca un dar de la
Dumnezeu ºi un privilegiu deosebit la care ne face
pãrtaºi Prof. Dr. Teodor Ardelean prin gândul
inspirat dar ºi râvna fãrã odihnã a Domniei Sale de a
lu mina prin culturã ºi cre dinþã ºi prin aducerea în
actualitate a faptelor, slujirii ºi dãruirii oamenilor
sfinþi ai neamului nostru ºi locurilor noastre sfinte.

Mãnãstirea Lainici este unul dintre acele lo curi 
binecunoscute ºi iubite atât de românii din þarã cât ºi
de cei risipiþi prin toatã lumea, cãrora suntem fericiþi
cu aceste câteva amintiri, sã le mângâiem sufletul ºi
sã le aprindem cre dinþa din can dela ne stinsã a
monahismului ro mânesc rãspândit în toate locaºurile
sfinte din România „Grãdina Maicii Domnului”.

13 Septembrie 2013, Sf. Cuv. Ioan de la Prislop
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„Mireasa din Defileu”

George CRÃSNEAN

Mãnãstirea Lainici, dãinuie de câ -
teva secole în defileul Jiului, la 25
de kilometri de Petroºani ºi 35 de

Târgu Jiu, în Oltenia judeþului Gorj (care, corect ar 
fi trebuit sã se numeascã Gorjiu, adicã „þinutul
Jiului de sus”, dupã cum Doljul ar fi fost cel a al
Jiului de jos), fiind primul aºezãmânt ortodox la
intrarea în România dinspre Austro-Ungaria (cele
douã clãdiri ale vechilor vãmi, mai stau ºi astãzi în
picioare pe malurile acestui râu).

Se spune cã numirea de Lainici ar deriva din 
grecescul „lainos”, care în elina koine însemneazã

„de piatrã” – de aici „trecãtoare de piatrã”. Ipoteza
aceasta îºi gãseºte oarecare adversitate în faptul cã 
Mãnãstirea Lainici se aflã într-o trecãtoare, abia
de la sfârºitul secolul XIX, când meºteri pietrari
aduºi din Italia, au croit drumul ce leagã Valea
Sadului de Livezenii Petroºaniului. Pânã la acea
vreme, trecerea din Oltenia în Ardeal se fãcea pe
„drumul lui Mihai Viteazu”, care ducea prin pasul

Vul can (1.621 m) ºi intra în Valea Jiului (Tur -
cineºti, Schela ºi Arsuri erau le gate astfel de Vul -
can, Paroºeni, Petroºani). Lainiciul acelor vremi
era cãutat de monahii dornici de însingurare, toc -
mai pentru cã vechiul schit de pe malul Jiului era
aºezat „într-un loc îndemânatec pentru vieþuirea
sihãstreascã a celor ce umblã dupã mântuirea su -
fletelor lor” ºi „unde se fãceau necurmat sfintele
slujbe ale bisericii”.

Alþii spun cã mai aproape de adevãr am fi
dacã am crede cã Lainiciul ºi-a luat numirea dupã
un vechi trib dacic al lailor, care era binecunoscut

în veacul al IV-lea (dimpreunã cu cel al
bessilor) în aceste þinuturi muntoase, pânã în
înãlþimile Sar mi segetusei. Însã ºi aceastã
teorie are un mare neajuns, pentru cã nu
avem îndreptãþire prea mare sã credem cã
amintirea lailor mai dãinuia dupã zece secole 
în conºtiinþa valahilor când, prin aceste lo -
curi – potrivit tradiþiei – se va fi abãtut
Sfântul Nicodim (cca 1310-1406).

Dacã þinem însã cont de Plângerea
Sfintei Mãnãstiri a Silvaºului din Eparhia
Haþãgului din Prislop, scrisã dupã anul 1762
(dupã pãrerea aca d. Alexandru Piru), care
numea de fi leul Jiului – unde Sfântul
Nicodim, în „locul cel ales mai întâiu”, a
ctitorit aºezãmântul Lainiciului – Surduc
(Surtuc) ºi care în limba turceascã în seamnã
„vale strâmtã între doi munþi”, vom ajunge la 
înþelegerea cã numirea sfintei m ãnãstiri tot
pas, sau trecãtoare va fi însemnând.

Pentru români, aceastã sfântã mã nã -
stire a însemnat foarte mult, Lainiciul fiind
locul unde, dintotdeauna s-au rugat îm pre -
unã credincioºii arde leni cu cei olteni ºi
munteni. Schitul a fost de multe ori în istorie
refugiu, atât pentru unii, cât ºi pentru cei de
cealaltã parte a Carpaþilor. (De fapt, chiar
schimnicul Atanasie ctitorul, a ridicat bise -
rica ºi primele chilii, refugiindu-se din Tran -

sil vania habs burgicã). Acest sfânt lãcaº a fost un
apãrãtor ºi susþinãtor al ortodoxiei transilvane, iar
lucrul acesta este vizibil chiar ºi astãzi când mã -
nãstirea este cãutatã atât de creºtinii ardeleni cât ºi
de cei olteni. Nu poate exista sãrbãtoare în Lainici
fãrã credincioºii hunedoreni ai Vãii Jiului, ori cei
ai Gorjului, care vin cu toþii sã se închine... „la
mãnãstirea lor”!  
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Mãnãstirea Lainici

CRONOLOGIE

Sec. XIV-XV – În „Surduc, pe Jiu”, va fi vieþuit o
vreme sfântul Nicodim, dimpreunã cu
ucenici ai sãi.

1688 – Gheorghe Blideanu afirmã cã „dumnealui
Constantin Brâncoveanu” a dãruit o „Biblie
mare ºi veche” Schitului Lainici.

1784, 14 iunie – Atanasie Schimnicul este pomenit
ca stareþ al schitului (construit din lemn),
într-un sinet de danie.

1817 – În zilele lui „Ion Gheorghe Carage
Voievod”, prin grija cocoanei Stanca
Poienãreasa, a fostului mare pitar Nicolae
Brãiloiu, ajutaþi ºi de boieri din neamurile
Fãrcãºeºtilor, Mãldãreºtilor ºi Bengeºtilor,
se ridicã bisericã de zid în Lainici – cu
hramul Intrarea Maicii Domnului în bisericã 
– ºi se isprãveºte pictura de cãtre diaconul
Mihail Zugravul (ajutat de Constantin ,
Anghel ºi Ion).

1821 – Tu dor Vladimirescu s-a ascuns o vreme la
schit, deghizat în cãlugãr.

1822 – Monahului Maxim i se taie capul, obºtea
este împrãºtiatã, iar schitul este devastat de
represaliile turcilor asupra Lainiciului care
l-a adãpostit pe Tu dor.

1850-1852 – Preoþii Lupu Stolojan (Ieromonahul
Luca) ºi Constandin Cãrtãrescu
(Ieromonahul Cleopa) ctitoresc Schitul
Locurele, pe care-l vor închina ca „metoh”
Lainiciului.

1854-1859 – Aceiaºi ctitori refac Schitul Locurele
(cu acelaºi hram al Schimbãrii la Faþã), dar
în piatrã.

1860 – Sfântul Calinic de la Cernica sfinþeºte
Schitul Locurele.

1877 – Sfântul Stareþ Irodion trimite cãlugãri
sanitari pe front în Rãzboiul de
Independenþã. 

1900 – Moare Sfântul Irodion, supranumit
„Luceafãrul de la Lainici” de cãtre Sfântul
Calinic de la Cernica.

1907 – Ieromonahul Iulian Drãghicioiu descoperã,
la deshumare, moaºtele neputrezite ale
Sfântului Irodion.

1916, septembrie-octombrie – Se dau lupte grele pe 
Jiu, între armatele române ºi cele nemþeºti,
iar schitul este devastat ºi pustiit.

1919, 1 ianuarie – Calistrat Proca, împreunã cu alþi
patru monahi reînvie viaþa monahalã la
Schitul Lainici.

1929, 15 ianuarie – Visarion Toia, considerat al
treilea ctitor al Lainiciului, este numit stareþ. 

Toamna, el reîngroapã moaºtele Sfântului
Cuvios Irodion.

1949 – Visarion Toia înfiinþeazã la Lainici un spital 
pentru cei mutilaþi în ªantierul Tineretului
Proletar Bumbeºti – Livezeni. 

1952-1975 – Calinic Cãrãvan, „omul lui Dumnezeu”,
este Egumen al Schitului Lainici.

1961 – Schitul este transformat în „casã de oaspeþi” 
de cãtre dictatura comunistã.

1975 – Stareþ este numit Arhimandritul Caliopie
Georgescu (+1985), care va revigora viaþa
monahalã, în condiþiile în care politica
vremii devenise mai permisivã cu
ortodoxia.

1985 – Vreme de trei ani obºtea Lainiciului este
pãstoritã de preþuitul duhovnic Policarp
Sidor.

1990 – Dupã schimbarea regimului comunist,
vreme de patru ani mãnãstirea va fi
chivernisitã de ÎPS Ioan Selejan.

1990, 20 aprilie – La sãrbãtoarea „Izvorului
Tãmãduirii”, ÎPS Nestor Vornicescu al
Olteniei a pus piatra de temelie a noii
Catedrale din Lainici (dupã planurile
inginerului Ioan Selejan).

1994 – Arhimandritul Ioachim Pârvulescu devine
Stareþ al Mãnãstirii Lainici, din care va face
o adevãratã lavrã a Olteniei. 

1995 – Arhimandritul Melchisedec ªuparschi, din
obºtea Lainiciului, este numit stareþ al
Mãnãstirii Viºina, pe care o va reconstrui
prin propriile puteri.

2001 – Maestrul Grigorie Popescu-Muscel începe
sã picteze în fresco Catedrala Lainiciului
(vreme de zece ani) ºi sã repare zugrãveala
din vechea bisericã.

2002 – Avva Adrian Fãgeþeanu se retrage la 90 de
ani, mai întâi la Locurele, apoi în lavra
Lainiciului. 

2006, 23 iulie – este adusã, cu procesiune, Icoana
Maicii Domnului „Grabnic Ascultãtoare”
(Gorgoepikoos) de la Dochiariou – Athos.

2009, 10 aprilie – Sunt descoperite în chip minunat
moaºtele sfântului Irodion Ionescu. 

2010 – Lavra Lainiciului re face viaþa monahalã la
Mãnãstirea Viºina, trimiþând patru monahi
sã vieþuiascã sub purtarea de grijã a
Ieromonahului Irodion Breaz. 

2011, 1 mai – este proclamatã canonizarea
Sfântului Irodion Ionescu ºi sfinþitã
Catedrala Lainiciului, cu hramurile 
„Izvorul Tãmãduirii” ºi „Sfântul Irodion”.
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ISTORIC

Strãvechile timpuri 
ale Sfântului Nicodim

Se spune cã istoria Lainiciului îºi are obâr -
ºia în vremea Sfântului Nicodim ºi mai ales în
timpul când a fost silit sã ia drumul pribegiei, la
începutul veacului al XV-lea. Se prea poate sã se fi 
iscat vreo osebire de pãreri, ori neînþelegere cu
Vodã Mircea ºi, cum sfântului nu-i stãtea în fire sã
facã compromisuri, sã fi luat calea spre Þara Un -
gureascã (unde împãrãþea cel pe care l-ar fi adus la
dreapta credinþã, Sigismund de Luxemburg ºi pe
care îl ajutase scoþând duhurile rele din fiica sa).
Ori poate cã sfântul, aflat în mare cinstire de cãtre
popor încã din timpul vieþii sale, a pãrãsit Tismana 
spre a întãri Ortodoxia la marginile Ungro-Vlahiei 
ºi chiar în Ardeal, unde majoritatea norodului era
de neam românesc. În acest fel, datoritã poziþiei
sale, Lainiciul ar fi fost un prim bas tion al orto -
doxiei valahe în faþa catolicismului unguresc ce
venea din Transilvania. Ce ºtim însã cu siguranþã,
este cã Sfântul Nicodim se nevoia la începutul
anilor 1400 în Mãnãstirea Prislop din Þara Haþe -
gului, iar în drumul sãu spre Ardeal, este posibil sã 
fi vieþuit pentru o vreme ºi în locurile Lainiciului,
dupã cum vorbeºte naraþiunea istoricã în versuri
cunoscutã sub numele de Plângerea Sfintei Mã -
nãstiri a Silvaºului din Eparhia Haþãgului din
Prislop:

„Acestui preacuvios pãrinte ºi sfânt
De la Dumnezeu Domnul i s-a vestit (…)
ªi în Þara Româneasca peste munte
A trecut ºi a cercat locuri multe
De ºi-a tocit toiagul de fier
Privind pe pãmânt ºi pe cer
Locul cel ales mai întâiu
Este un Surtuc (Surduc) pe Jiu
Acolo peºterã a gãsit
ªi-ntrânsa s-a sãlãºluit
Care peºterã ºi pânã acum se gãseºte
ªi a Sfântului Nicodim se numeºte.”

Istoricii literari, filologii ºi istoricii bi se -
riceºti atribuie aceastã naraþiune – care vorbeºte,
în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, de
ºederea Sfântului Nicodim în Pasul (trecãtoarea)
Surduc, lângã Schitul Lainici – Monahului Efrem
de la Prislop. O peºterã, în care s-ar fi nevoit
sfântul, se aflã în imediata vecinãtate a Mãnãstirii
Lainici (lângã garã) ºi poartã ºi astãzi numele
Cuviosului Nicodim. Tradiþia spune cã sfântul a -
cesta a întemeiat un mic schit la Lainici, con -
struind ºi o bisericuþã din lemn aici. Aceeaºi tra -
diþie îi atribuie Sfântului Tismanei ºi zidirea altor
mânãstiri – Gura Motrului (în judeþul Mehedinþi),
Viºina (în judeþul Gorj), Prislop (în judeþul Hu -
nedoara) – despre care însã nu se face vorbire în
niciun uric sau hrisov pãstrat. Aºadar, mai de

crezare este cã Lainiciul a fost temeluit întâia oarã
de Sfântul Nicodim, decât celelalte mãnãstiri po -
menite, pentru cã despre acest lucru dã mãrturie
mãcar aceastã Plângere a Sfintei Mãnãstiri a Sil -
va ºului...

Vremea Schimnicului Atanasie

Cã va fi fost ctitoritã de Sfântul Nicodim sau 
de ucenicii sãi, nu putem ºti cu tãrie, dar ºtim cã
pânã în vremea sfârºitului de veac XVIII a existat
un mic schit de lemn al Lainiciului, unde se ne -
voiau câþiva monahi iubitori de isihie. Înainte de
anul 1784, pe când arhipãstor al Ungro-Vlahiei era 
Mitropolitul Grigorie al II-lea (1760-1787), a sosit 
aici – alungat fiind din Transilvania habsburgicã
(unde fusese ca sã întãreascã ortodoxia româ neas -
cã, greu încercatã de ofensiva catolicã) – Schiv -
nicul Atanasie, care, mai înainte de aceasta, vie -
þuise la Schitul Cioclovina de Sus, al Mãnãstirii
Tismana.

Acest schivnic a reorganizat aºezãmântul
monahal de la Lainici, adunând în jurul sãu trei -
zeci de cãlugãri iubitori de hesychia ºi reclãdind
schitul din lemn pe locul celui vechi, ca un fort al
ortodoxiei româneºti transilvane. Atanasie Schim -
nicul, este pomenit într-un sinet, prin care cãlu -
gãrul Calinic dãruieºte schitului o moºie, la 14
iunie 1784 – aceasta fiind prima mãrturie scrisã a
existenþei Lainiciului: „Adecã eu, Calinic cãlu -
gãrul, care pã mirenie m-am chemat Constantin
Creþu ot Tg. Jiului dat-am acest încredinþat zapisul 
mieu la mâna Sfinþiei sale Pãrintelui Atanasie
Schim nicul ºi la mâna celorlalþi pãrinþi de la Skitul 
Lainici, precum sã se ºtie cã ajungându-mã vre -
mea de m-am cãlugãrit acolea la acest skit nea -
vând alt cu ce ajuta la Sfântul Skit am dat casa mea 
de aicea din târg c-o pivniþã cu siliºtea ºi tot
cuprinsul ei...”. (Arhivele Statului, Fondul
Episcopiei Râmnicului. Pachet CV-Doc. 42).

CON TEXT

Atanasie Schimnicul ºi Skitul Lainici

Stolnicul Constantin Bãlteanu la 1824, scria 
în Istoria Mãnãstirii Lainici: „La 40 de ani sunt de
când un schimnic Atanasie, cel cu însã trei ani
(trãiþi) la biserica din vârful Cioclovinei de la
Tismana, alegând þara nemþeascã ºi lãcuind doi ani 
într-o peºterã pã moºia unei doamne cu hranã de la 
dânsa ºi ne mai îngãduindu-l ceilalþi unguri a fi
acolo au venit iarãºi într-aceastã þarã pã apa Jiului
ºi plãcându-i locul la Lainici ce este lângã Jiu în
plaiul Vâlcanului pã moºia Porceni care sã
stãpânea de patru pãrtaºi de-a valma precum ºi
acum, au zis rãposatului Cor nea Logofãt ce era
condicariu al judeþului ºi cu stare bunã, ca sã facã
acolo un sfânt schit: logofãtul Cor nea i rãposatul
Ioan i rãposatul cãpitan Mihai ºi alþii ot Tg. Jiului
au fãcut o bisericuþã de lemn într-acela loc cu voia
stãpânilor moºiei pentru pomenirea neamului lor.
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Mai la urmã adunându-se la acel sfânt locaº
dintre pãrinþii cãlugãri ºi petrecând dupã orân -
duialã s-au îndemnat din cei mai cu multã râvnã
creºtinã ºi au început a da sfântului skit ºi pã -
rinþilor dã acolo unii moºii, alþii vii... ºi alte lucruri
multe ºi au dobândit ºi milã dã la stãpânire a-i scuti 
de oierit, dijmãrit ºi vinãriciu ºi avea lude trei
scutelnici. 

ªi aºa s-au fost adunat acolo peste 30 cãlu -
gãraºi a cãror bunã petrecere prioþeascã ºi dã sta -
reþi vãzând-o rãposata cocoanã Stanca Poie nã -
reasa au socotit sã facã sfântul skit dã zid...”.
(Arhivele Statului, Fondul Episcopiei Râm ni cu -
lui. Pachet CV-Doc. 42).

Epoca boiereascã

Dupã moartea lui, întâmplatã cândva, între
anii 1810-1812, cocoana Stanca Poienãreasa
(Kalistracta monahia, înainte de moarte) ºi fostul
mare pitar Nicolae Brãiloiu (de neam vechi, înru -
dit ºi cu vestita familie a Brâncovenilor, atestat în
documentele de cancelarie domneascã din
Wallachia încã din sec al XVII-lea), dimpreunã cu
câþiva boieri din Târgu Jiu au ctitorit o nouã bise -
ricã, de zid, schitului Lainici, care a fost sfinþitã în
1817 de Episcopul Galaction al Râmnicului (care
ºi-a cârmuit eparhia între 1813-1824, pe timpul lui 
vodã Ioan Gheorghe Caragea al Valahiei, 1812-
1818). „Mai în urmã, când s-a pristãvit în Domnul
schimonahul Atanasie s-au fãcut schit din zid cu
cheltuiala rãposatei Stancãi Mãldãreascãi”. (Arhi -
vele Statului, Fondul Episcopiei Râmnicului,
Pachet CV-Doc. 47). Noua lor ctitorie, cu hramul
Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului, dãinuie ºi
în zilele noastre, dar se pare cã nu este ºi prima
bisericã de zid a Lainiciului. În gen eral, atunci
când venea vorba despre datarea mãnãstirii, se
folosea pisania de deasupra uºii bisericii care dã -
dea 1817 ca an al zidirii sale. („În zilele Prea
luminatului nostru Ion Gheorghe Carage Voievod, 
cu blagoslovenia pria iubitoriului de Dumnezeu
episcopului nostru Galaction ºi cu osteneala ºi
cheltuiala acestor ctitori spre a lor pomenire s-au
fãcut aceastã bisericã: Kalistracta monahia/ Dum -
nealui Nicolae Brãiloiu, Biv-Vel pitariu, Zoiþa/
Iosif monahul Fãrcãºescu: Iana/. Prisos care au dat 
danii moºii i odoare skitului dupã cum aratã con -
dica: ªtefan Poienariu, Zãnovia monahia,
Iordache Poienariu, Ruxandra; Dumitru Mãldã -
rescu-Marica/Dumnealui paharnicul Gheorghe
Bengescu-Stanca/. Dumnealui Vel Vistier, ªerban 
Magheru-Ioana. 1817, avgust – s-au sãvârºit cu
zugrãvitu”). Dar, în anul 2008, când pictura bi -
sericii a fost restauratã ºi tencuiala (care nu era cea 
originalã) a fost îndepãrtatã, s-a constatat cã
aceastã ctitorie boiereascã era de fapt o a treia
zidire: cea mai veche dintre ele avea doar un al tar
ºi un naos, dupã care i-au fost adãugate un pronaos 
ºi în cele din urmã un pridvor – care a fost folosit

ca necropolã pentru ctitori. Mai apoi biserica a fost 
pictatã de cãtre Mihail Zugravul, isprãvindu-se la
anul 1817. Putem afirma, fãrã a greºi cu ceva din
punct de vedere istoric, cã Schitul Lainiciului avea 
o bisericã de zid în secolul XVIII. Mai mult de
atât, in di rect, se poate de duce existenþa acestui
sfânt aºezãmânt chiar cãtre finele veacului al
XVII-lea, dacã dãm crezare afirmaþiei lui
Gheorghe Blideanu – un învãþãtor din Bumbeºti
care a scris o Descriere a Schitului Lainici la 1873
– ºi care vorbea despre „o Biblie mare ºi veche
donatã bisericii de cãtre ªerban Cantacuzino ºi de
dumnealui Constantin Brâncoveanu... în anul 1688”.

Nu la multã vreme dupã a treia sa zidire,
Lainiciul a avut de suferit de pe urma represaliilor
turcilor care-l urmãreau pe Tu dor Vladimirescu,
pandurul ce a redeºteptat neamul românesc cu
revoluþia sa la 1821. Tu dor a stat o vreme deghizat
în cãlugãr, însã pentru aceasta avea sã plãteascã cu 
viaþa Maxim monahul – cãruia i s-a tãiat capul –
obºtea fiind împrãºtiatã apoi, iar schitul devastat.

Vremea „Luceafãrului de la Lainici” 

Dupã plecarea turcilor obºtea Lainiciului
s-a re for mat ºi la scurtã vreme a avut parte de
ocârmuire sfântã fiindcã stareþ al ei a fost ales
Cuviosul Irodion Ionescu. Se întâmpla aceasta
(pri ma oarã) în 1854 ºi dupã câteva retrageri din
egumenie avea sã poarte de grija mântuirii mo -
nahilor schitului pânã la 1900, în ziua de 3 mai,
când s-a mutat la cele ale Cerului. Sfântul Irodion
a fost adus la acest schit de cãtre un alt Sfânt
ierarh: Calinic de la Cernica, care se ºi mãrturisea
lui ºi care-l numea „Luceafãrul de la Lainici”.
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Faptul cã Preacuviosul Irodion era duhovnicul
Sfân tului ierarh Calinic de la Cernica, deºi era cu
mult mai tânãr decât Episcopul Râmnicului ºi
Noului Severin, aratã mãsura vieþuirii ºi sfinþeniei
sale. În toatã petrecerea sa lumeascã, el n-a cãutat
spre cele ale sale ci s-a grijit mereu de obºte mai
întâi. Pentru aceasta la 1889, Episcopul Ghenadie
al Râmnicului, dupã o vizitã canonicã în eparhie,
i-a încredinþat Cuviosului Irodion spre ocârmuire
ºi Schitul Locurele. Având ºi mare dragoste pentru 
neamul românesc, când þara sa lupta în Rãzboiul
de independenþã din 1877, cuviosul stareþ a trimis
12 monahi dintre cei mai tineri ºi în putere spre a fi 
aleºi drept sanitari pentru front. Fiind vremuri
grele în timpul egumeniei sale – pentru cã a trebuit 
sã facã faþã multor lipsuri cauzate de rãzboi, dar ºi
de secularizarea averilor mãnãstireºti a lui Vodã
Cuza – în 1861 Sfântul Irodion n-a pregetat sã
vândã chiar obiecte de cult pentru supravieþuirea
obºtii. Aveau sã vinã însã vremuri ºi mai grele în
noul veac în care intra Schitul Lainici: la 1900
obºtea rãmânea fãrã chivernisitorul ei sfânt,
Cuviosul Irodion mutându-se la cele veºnice, nu
înainte însã de a le prooroci monahilor necazul cel
mare ce urma sã se abatã asupra lor prin pustiirea
aºezãmântului.

Rãzboiul cel Mare

Întâiul mare rãzboi a adus numai necaz ºi
pustiire Sfintei Mãnãstiri a Lainiciului. Pe cursul
Jiului s-au derulat acþiuni militare de mare am -

ploare ºi intensitate. O puternicã ofensivã a Di -
viziei 11 Infanterie a Armatei române în sectorul
Jiului a fãcut ca trupele noastre sã pãtrundã în
Petroºani la 12 septembrie 1916 ºi sã stabileascã
cap de pod în Pasul Meriºor (pe drumul Pe tro -
ºani-Haþeg). Peste numai o sãptãmânã însã, tru -
pele române vor fi nevoite sã se replieze pe cursul
Vãii Jiului încercând sã facã faþã grupului ger man
condus de generalul Paul von Kneussl (care avea
în compunere o divizie de infanterie ºi una de
cavalerie ger mane, plus una de infanterie austro-
ungarã) cu care avea sã dea, între 10-16 octombrie
1916, o primã mare bãtãlie. Datoritã geniului mi -
litar al generalului Ion A. Dragalina (1860-1916)
ºi eroicelor trupe pe care le-a condus (ºi cãrora le-a 
ordonat: Trupa care nu înainteazã, sã moarã pe
loc!) organizând un dublu contraatac pe flancuri,
nemþii au trebuit sã se retragã din faþa trupelor
Armatei I-a Române la 1 octombrie. A fost o mare
victorie româneascã care oprea astfel înain tarea
trupelor ger mane spre Oltenia ºi zãdãrnicea
planurile generalului Eric von Falkenhein, co man -
dantul Armatei a 9-a ger mane (care spunea cã
replierea din faþa Armatei I-a „s-a efectuat cu
greutãþi ce abia pot fi descrise. Retragerea de-abia
a mai fost posibilã. Pentru tunuri ºi vehicule însã
nu s-a mai putut face nimic, au trebuit sã fie
distruse sau aruncate în prãpãstii”). Din nefericire, 
în aceste lupte generalul Dragalina, dupã o ins -
pecþie de front, a fost rãnit chiar pe podul Lai -
niciului, pe când se întorcea de la schit (unde
tocmai se spovedise ºi se împãrtãºise!), iar mai
apoi, la 24 octombrie 1916, avea sã moarã într-un
spital din Bucureºti. Generalul Nicolae Petala a
fost cel care a preluat comanda trupelor româneºti. 
Nemþii au adus însã Alpen Korps (în care lupta ºi
viitorul feldmareºal Erwin Rommel!), compusã
din patru divizii de infanterie ºi douã de cavalerie
germanã, cu care au rupt frontul românesc în ur -
mãtoarele bãtãlii date pe Jiu, iar la 2 noiembrie
1916 intrau deja în Târgu Jiu ºi în Oltenia, obli -
gând trupele noastre la replieri de fen sive masive.

Din pãcate, în toatã aceastã perioadã în care
au fost blocate în Defileul Jiului, trupele ger mane
au staþionat ºi ºi-au instalat cartierul gen eral chiar
în Schitul Lainici. În felul acesta întreaga mã -
nãstire a fost profanatã în mod barbar: crucile
mormintelor din cimitir au fost smulse (inclusiv
cea a Sfântului Irodion, care era îngropat în curte,
lângã al tar), odoarele de preþ au fost furate, clo -
potele au fost topite, arhiva schitului – care mãsura 
16 metri lineari – a fost arsã în totalitate, iar bi -
serica a fost pângãritã de copitele cailor cu care au
intrat nemþii în ea (în mijlocul cãreia au aprins de
multe ori ºi focul!). Profanarea aceasta datoratã
staþionãrii trupelor lui Falkenhein a fost mult mai
mare ºi a avut consecinþe mult mai grave asupra
sfintei mãnãstiri chiar decât represaliile turceºti,
care n-au reuºit s-o vandalizeze în aºa mãsurã.
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Sfat de tainã la Lainici: Sfântul ierarh Calinic
ºi Cuviosul Irodion. Desen de Nane Crãsnean



O parte dintre cãlugãrii care n-au pãrãsit schitul au 
fost luaþi prizonieri ºi deportaþi în Germania – cum 
este cazul Ieromonahului Iulian Drãghicioiu (cel
care l-a deshumat, la 1907, pe Sfântul Irodion ºi
l-a gãsit întreg), care a pãtimit ºi murit într-un
lagãr nemþesc. În felul acesta rãzboiul a risipit
toatã obºtea Lainiciului, adeverind astfel proo rocia
Cuviosului Irodion despre pustiirea schitului...

Reînvierea sub cel de-al treilea ctitor 

La 1 ianuarie 1919, Ieromonahul Calistrat
Proca, împreunã cu alþi patru fraþi încearcã sã
refacã viaþa monahalã în Schitul Lainiciului, în
care „timp de trei ani, în timpul rãzboiului, nu a
fost locuit de nici un monah. A fost pradã armatei
de ocupaþie inamicã”, spunea noul stareþ într-un
raport cãtre Episcopia Râmnicului, iar „la luarea
mea în primire... nu am gãsit nimic, fãrã numai
zidurile ºi pãmântul”. Din 1925, acest vrednic
stareþ ardelean, va fi ajutat de alþi patru monahi
veniþi de la Frãsinei, între care se aflau ºi viitorii
Stareþi Visarion Toia ºi Calinic Cãrãvan. Pro to -
singhelul Visarion Toia, numit la 15 ianuarie
1929, de Episcopul Vartolomeu Stãnescu, Stareþ
al schitului Lainici, avea sã fie cel care va revigora
monahismul în vechiul aºezãmânt de pe malul
Jiului. Acesta a introdus un regim as cetic sever, la
fel ca cel din Mãnãstirea Frãsinei, dar în acelaºi
timp s-a ocupat ºi de averea mãnãstireascã,
reparând biserica ºi construind noi chilii – în stil
neo-românesc, tipic perioadei interbelice. Sub
oblã duirea sa obºtea a crescut, iar schitul s-a ri -
dicat din ruine, aºa încât Pãrintele Visarion Toia
este considerat al treilea ctitor al Lainiciului. 

Acest cuvios stareþ este cel care a organizat
în 1949, pe vremea când PMR-ul înfiinþase ºan -
tierul de la Bumbeºti-Livezeni, un spital pentru cei 
schilodiþi în timpul lucrãrilor. Lainiciul a avut
multe de îndurat de la noul regim comunist, fiin -
þând practic sub „ocupaþie” vreme de 10 ani, cât
timp barãcile tineretului UTM-ist au împânzit pã -
mânturile ºi chiar mãnãstirea (pânã în 1957). Mar -
tir al demonicului sistem comunist, Pãrintele
Visarion Toia a înfruntat adeseori fãþiº Securitatea, 
cãreia i-a refuzat sistematic cazarea în chiliile mo -
nahilor, atunci când oamenii lor îi vânau pe parti -
zanii din munþii Retezatului ºi Parângului. Tinerii
UTM-iºti au fost cei care l-au mal tratat ºi din
cauza cãrora i-a cangrenat un picior, care l-a fãcut
sã treacã la cele veºnice la 8 noiembrie 1951, dupã
doi ani de suferinþe.

Vremea
„Omului lui Dumnezeu”

Rãstimpul dintre anii 1952 ºi 1975 a fost
unul cumplit de greu pentru Lainici, dar ºi pentru
Proto singhelul Calinic Cãrãvan, cel care a purtat
de grijã mãnãstirii chiar ºi când acest aºezãmânt
monahal practic nu mai exista, el fiind transformat 
în „casã de oaspeþi” din anul 1961. Doar spo radic

s-au mai fãcut unele slujbe în biserica mãnãstirii
pânã în 1970. Vre me de cinci ani, avva Calinic a
plâns în fiecare zi ceasuri întregi în faþa la cãtului
(comunist) ce-l oprea sã intre în lãcaºul Domnului, 
dar n-a pãrãsit mãnãstirea ºi nici pe demonicii
comuniºti nu i-a urât. ªtia ghe ronda cã dragostea
risipeºte depãrtarea dintre om ºi Dumnezeu ºi cã e
calea ce duce cel mai repede în împãrãþia cerurilor
ºi pentru aceea devenise blând ºi smerit cu inima.
(Despre el ºi despre bunãtate spunea odatã la
trapezã Arhimandritul Melchisedec ªuparschi cã
„nu eu nu sunt în stare sã vã spun cât era de bun, ci
voi nu vã puteþi imagina o aºa de mare bunãtate”!). 
Dacã el n-a putut spori averea materialã a Laini -
ciului în acele vremuri de restriºte, în schimb a fost 
monahul care a zidit cel mai mult în om, duhul sãu
filocalic aducând multã pace în mãnãstire.

Ora et labora

Arhimandritul Caliopie Georgescu, avea sã
fie Stareþul Mãnãstirii Lainici din 1975 ºi el este
cel care a reintrodus rânduielile ascetice mona -
hiceºti, slujbele de la miezul nopþii ºi neconsumul
de carne în obºte, lucru care a dus la o creºtere
duhovniceascã a cãlugãrilor. Drept este cã a fost
favorizat ºi de politica vremii, care devenise puþin
mai permisivã în cele ale cultului religios ºi înce -
taserã persecuþiile monahale. Lucrurile acestea
s-au petrecut dupã anul 1983, când ºi novicii au
început sã se înmulþeascã în obºte ºi se simþea
nevoia unei rânduieli monahale riguroase. Fire
energicã el a fãcut multe reparaþii clãdirilor mã -
nãstirii, dar a ºi primit ºi catehizat pe mulþi doritori 
ai jugului lui Hristos. Refãcând obºtea ºi con -
ducându-o dupã „ora et labora”, el a reuºit sã
revigoreze monahismul în Lainici.

Lavra Lainiciului

Viaþa duhovniceascã în care se nevoiau cã -
lugãrii Lainiciului a atras tot mai mulþi credincioºi
spre sfat ºi închinare la mãnãstire. ªi cum aceasta a 
fãcut mereu legãtura între românii ardeleni ºi cei
munteni, de pe ambele pãrþi ale Carpaþilor veneau
din ce în ce mai mulþi închinãtori, astfel cã dupã
descãtuºarea din 1989, se ajunsese ca uneori sluj -
bele sã se facã afarã, în aer liber. Starea aceasta
nouã în viaþa mãnãstirii a dus la ideea construirii
unei noi biserici, mai mari ºi mai „cuprinzãtoare”.
ªi astfel, în mai 1990, la sãrbãtoarea Izvorului Tã -
mã duirii, Înaltpreasfinþitul Dr. Nestor Vor nicescu,
Arhiepiscop al Craiovei ºi Mitropolit al Olteniei, a 
pus piatra de temelie a noii biserici a Lainiciului.
Proiectul acestei catedrale mãnãstireºti aparþinea
chiar Stareþului Ioan Selejan (1990-1994), în vre -
mea de acum Arhiepiscop al Covasnei ºi Har -
ghitei, în cele mai dinainte inginer, responsabil din 
1979 cu noile construcþii ºi renovãrile sfintelor
lãcaºuri de cult din Arhiepiscopia Craiovei (Tis -
mana, Polovragi, Lainici, Bucovãþ, Crasna au fost
restaurate ºi prin grija lui). De frumoasa bisericã
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avea sã se ocupe însã stareþul de azi al mãnãstirii,
vrednicul Arhimandrit Ioachim Pârvulescu (ºi
exarh al Arhiepiscopiei Craiovei), care a reuºit,
îndeosebi în ultimii cincisprezece ani, cu ajutorul
lui Dumnezeu, sã facã din Lainici o adevãratã
lavrã a Ortodoxiei româneºti. Pe lângã faptul cã a
desãvârºit aceastã catedralã alcãtuitã din douã bi -
serici suprapuse (cea de la demisol închinatã creº ti -
nismului primar din catacombe, cea supe rioarã,
triumfului creºtinismului de dupã Edictul de la
Mediolanum, din 313), pe care a ºi împodobit-o cu 
fresca magnificã a maestrului Grigore Popescu-
Muscel, lui i se datoreazã ºi împrejmuirea mã -
nãstirii cu un zid (construit din piatrã ºi cãrãmidã
dupã model athonit), dar ºi noua trapezã încã -
pãtoare (pe care au ºi „zugrãvit-o” pictorii Sorin
Efros ºi Maria Mirea), precum ºi un nou corp de
chilii pentru cei 35 de monahi ce se nevoiesc aici.
Un impunãtor turn-clopotniþã, ce se înalþã deja

peste un mare arhondaric – proiectat de arhitectul
Dorel Cordoº ºi executat de aceiaºi meºteri bu -
covineni ai lui Gheorghe Poleucã (cãrora li se dato -
reazã toate noile construcþii în piatrã ºi lemn ale
Lainiciului) –  îºi aºteaptã finisajele pentru a chema
credincioºii la închinare cu dangãtele clopotelor sale.

Egumenul Ioachim n-a cãutat doar spre cele
ma terialnice ale mãnãstirii, ci s-a îngrijit ºi de
nevoile duhovniceºti ale obºtii ºi credincioºilor ºi
astfel, la 23 iulie 2006, a adus din Athos, de la
Sfânta Mãnãstire Dochiariou, a cincea replicã în
mãrime naturalã, executatã de monahii aghioriþi
dupã icoana fãcãtoare de minuni a Maicii Dom nului
„Gorgoepikoos”, sau „Grabnic Ascultãt oarea”.

Taina „Luceafãrului de la Lainici”

ªi tot cãutând la cele ale sfinþeniei, osâr -
duitorul Egumen al lavrei Lainiciului s-a rugat de
multe ori la Cuviosul Irodion sã i se descopere,
pentru cã mare tainã rãmãsese în mãnãstire: toþi
monahii ºtiau cu încredinþare cã moaºtele sfân -

tului fuseserã reîngropate lângã altarul vechii bi -
serici, dar nimeni nu le-a mai gãsit când a sãpat
dupã ele! Iar rugãciunile stareþului au fost pânã la
urmã ascultate ºi adeverite în a zecea zi a lunii
aprilie, Anul Domnului 2009.

Iarã aflarea moaºtelor Sfântului Irodion a
fost aºa:

Om de rugãciune ºi cu mare evlavie la Cu -
viosul Irodion, Stareþul Ioachim hotãrâse pentru
toatã obºtea post aspru încã de luni, la pomenirea
Sfântului Grigore Sinaitul, rugându-se ºi Sfântului 
Calinic pentru descoperirea moaºtelor duhov ni -
cului sãu. În ziua pomenirii Sfântului Apostol –
din cei ºaptezeci – Irodion, adicã miercuri, aprilie
opt, anul 2009, ÎPS Irineu al Olteniei a cerut bine -
cuvântarea PF Dan iel, Patriarhul României,
pentru cãutarea moaºtelor Cuviosului Irodion
Ionescu de la Lainici. Nu întâmplãtor alesese ca zi
de cãutare vinerea de 10 aprilie, ci pentru cã era

ajunul pomenirii Sfân tului Calinic de
la Cernica – cel care, cucerit de sfin -
þenia vieþii Schi mo na hului Irodion, îl
numea „Luceafãrul de la Lainici”!

Aspru monah de Frãsinei fiind,
mai-nainte de a fi mitropolit al
Olteniei, ÎPS Irineu s-a rugat ºi el
Sfântului de la Cernica sã mijloceascã
pentru aflarea moaºtelor. Acum însã,
dupã vreo patru ore de veghere la sã -
pãturile mormintelor, Înaltul, vã zând
cã toatã truda era zadarnicã pânã în
acel mo ment (pentru cã nu se aflaserã
la locul cuvenit de îngropãciune decât
osemintele a doi Schimonahi:
Atanasie ºi Mitrofan), s-a retras sin -
gur la chilie ºi s-a rugat iarãºi Sfân -
tului Calinic pentru ajutor. Când s-a
întors i-a arãtat lui Sandu Bilibou lo -
cul de la picioarele lui ºi i-a spus cu
încredinþare: „Sapã acolo!”. Rugã ciu -

nile i-au fost ascultate ºi, la doar un lat de lopatã se
odihnea în aºteptarea Învierii, Sfântul Irodion!
Racla în care fusese reîn gropat cuviosul nu mai
era demult, osemintele sfântului însã s-au aflat
neputrezite! Pãrintele Ioachim a ºtiut primul cã  l-a 
gãsit pe sfântul, mai înainte de a-i afla cãrãmida de 
la cãpãtâi, de cum a þinut în mâini primele moaºte:
acestea erau întregi, aveau consistenþã ºi totuºi
erau foarte uºoare. Bu curos, i-a ºi strigat mi tro -
politului cã l-a gãsit pe Cuviosul Irodion, însã
Înaltul, nevoind parcã a se bucura prematur, a
aºteptat ca mai întâi sã citeascã el per sonal, pe
cãrãmida spãlatã cu vin, numele fostului Stareþ al
Lainiciului ºi abia apoi, rãsuflând uºurat, a dat
slavã lui Dumnezeu, însemnându-se ºi pe el ºi
cãrãmida cu sfânta cruce.

Multã lume s-a întrebat de ce au fost atât de
greu de gãsit moaºtele Cuviosului Irodion, din
mo ment ce exista mormântul lui lângã vechea
bisericã a mãnãstirii? Se ºtie cã fostul Egumen al
Lainiciului a trecut la cele veºnice în anul 1900 ºi a 
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fost dezgropat ºi reînhumat ºapte ani mai târziu,
prin stãruinþa Ieromonahului Iulian Drãghicioiu.
Auzind de minunile sãvârºite de Cuviosul Irodion
încã din timpul vieþii lui pãmânteºti ºi ºtiind cã era
cãutat de mulþi nefericiþi posedaþi de duhuri ne -
curate pentru alinarea ce-o dobândeau de la el,
Protosinghelul Visarion Toia, în toamna anului
1929, l-a cãutat, ºi, aflându-i moaºtele, a informat
Episcopia Râmnicului despre acest lucru. Care
episcopie i-a poruncit sã le reîngroape, Lainiciul
neavând un osuariu ºi, mai mult de atât, con -
firmarea sfinþeniei fiind încã prematurã: trecuserã
doar 29 de ani de la înveºnicirea cuviosului. Ceea
ce martirul Stareþ Visarion a ºi fãcut, doar cã,
voind a feri moaºtele Sfântului Irodion de o even -
tualã profanare (se pare cã o parte din ele fuseserã
deja furate!), el le-a îngropat... mai adânc decât se
obºnuia! Pentru aceasta, zadarnic au fost cãutate
de atunci, cãci nefiind voia cuviosului a se des -
coperi, ele nu s-au aflat decât numai dupã post ºi
multã rugãciune... 

Astfel, dând crezare ºi Patriarhului României
– care, la auzul fericitei veºti a aflãrii moaºtelor
Luceafãrului de la Lainici a spus cã „la vremuri de
crizã materialã, Dumnezeu ne trimite multã bo -
gãþie spiritualã” – putem fi încredinþaþi cã aceastã
lavrã a Olteniei a cãpãtat mare mângâiere
punându-se sub proteguirea Sfântului Irodion ºi a
Maicii Domnului „Grabnic Ascultãtoare”.

Daruri ºi haruri

Se mai ºtie cã mai înainte cu un an de a pleca 
la Domnul, cuviosul a dãruit schitului un clopot de 
319 kg, fãcut pe cheltuiala sa ºi a câtorva cre -
dincioºi. Dar se mai cunoaºte ºi cã pentru as -
primea nevoinþelor sale, cât ºi pentru viaþa curatã
pe care a dus-o înaintea lui Dumnezeu ºi printre

oameni, pãrintele s-a învrednicit încã din timpul
petrecerii sale prin astã lume de multe daruri ºi
harisme. 

„Acest mare stareþ se învrednicise ºi de da -
rul mai înaintevederii. Cã multora le spunea gân -
durile cele de tainã ºi le vestea cele viitoare” –
mãrturiseºte despre el Pãrintele Ioanichie Bãlan în 
Patericul românesc. Cele de tainã i le-a spus ºi
femeii ce îi adusese un vas cu lapte de caprã, pe
care cuviosul n-a voit a-l primi re proºându-i cã nu
era de la capra ei. Cum femeia nu pricepea vorbele
sfântului, acesta i-a explicat (dupã cum ne descrie
acelaºi Pãrinte Ioanichie Bãlan): „Dar n-ai dat-o
ieri diavolului? Cum sã primesc, cã nu mai este
capra ta! Deci, vãditã fiind femeia, ºi-a mãrturisit
pãcatul ºi, luând binecuvântare, din ziua aceea n-a
mai drãcuit”. 

ªi tot în Patericul românesc gãsim ºi o bunã
apreciere fãcutã de Pãrintele Arhimandrit Ioa -
nichie Bãlan: „Pentru multa lui smerenie, pro -
tosinghelul Irodion s-a învrednicit de la Hristos de
darul preasfintei rugãciuni ºi al izgonirii duhurilor
necurate. De aceea, nu puþini bolnavi ºi nepu -
tincioºi de prin satele Olteniei ºi Transilvaniei
alergau la el ºi se vindecau, încât numele sãu se
fãcuse cunoscut peste tot”. Nu numai cã izgonea
duhurile necurate, dar pentru râvna sa spre cele ale 
sfinþeniei, Dumnezeu i-a încredinþat de multe ori
ºi din tainele cele viitoare, de multe ori proorocind
cuviosul ºi adeverindu-se cele spuse de el întru
totul. Cu puþin timp înainte de a se muta în veºni -
cie, cunoscându-ºi ºi aceastã clipã, a adunat obºtea 
ºi le-a spus pãrinþilor: „Fiii mei, sã ºtiþi cã puþin
dupã ducerea mea, schitul acesta va rãmâne mulþi
ani pustiu. Voi, însã, îngropaþi lângã al tar trupul
meu ºi nu uitaþi fãgãduinþele cãlugãreºti ce le-aþi
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dat lui Hristos!”. Se va adeveri, din pãcate ºi
aceastã proorocie a Cuviosului Irodion, dupã 16
ani de la adormirea sa, când, în primul rãzboi
mondial, schitul a fost ocupat ºi devastat de nemþi,
biserica fiind transformatã în grajd pentru cai.
Timp de 13 ani schitul a stat pustiit, abia în pri -
mãvara anului 1929 Pãrintele Visarion Toia refã -
când obºtea monahalã a Lainiciului.

Luceafãrul vremilor din urmã

Se spune cã mult timp „Luceafãrul de la
Lainici” (cum îl numea Sfântul Calinic de la Cer -
nica) a slujit Liturghia zilnic ºi „aºa a trãit cuviosul 
protosinghel Irodion, totdeauna arzând pentru dra -
gostea lui Hristos, ca o fãclie în sfeºnic, mângâind, 
vindecând ºi folosind duhovniceºte, atât pe mi -
reni, cât ºi pe cãlugãri”. (Ioanichie Bãlan, Pate -
ricul românesc, ed. V-a, 2005, p. 471)

Pãrintele Irodion Ionescu a plecat la Dom -
nul în anul 1900, ºapte ani mai târziu Ieromonahul
Iulian Drãghicioiu – tuns în cãlugãrie chiar de
cãtre cuviosul – dezgropându-l ºi aflându-l ne -
putrezit, l-a reînhumat. A rãmas cererea lui cãtre
Protopopiatul Tg. Jiu: „Împlinindu-se ºapte ani de
la rãposarea protosinghelului Irodion, acum iero -
monahul Iulian Drãghicioiu din acest schit este
pregãtit sã dezgroape oasele numitului rãposat în
ziua de cinci ale curentei luni. Sunteþi rugaþi a face
intervenire cãtrã Preasfinþitul Episcop Eparhiot ca
sã dea voie spre a se putea aduce la îndeplinire de
cele ce vã rugãm. Primiþi Preacucernice Pãrinte

închinãciune, Su pe rior Arhim. Teodosie Popescu”.
(Arhivele Statului, Filiala jud. Gorj, Tg. Jiu, Fond
Protoieria jud. Gorj, Dosar 335, din 1907, fila 2 –
cererea nr. 7, 1 mai 1907). Din pãcate Iero mo -
nahul Drãghiciou va fi luat prizonier ºi dus în
Germania unde-ºi va gãsi sfârºitul într-un lagãr.

Se pare cã ºi dupã trecerea lui în veºnicie,
cuviosul a mai sãvârºit minuni alungând duhuri
necurate, aºa încât, mai ales dupã primul rãzboi
mondial, mulþi au fost cei care au sãpat dupã
moaºtele sale. Aflând de toate acestea ºi cu nos când
bine evlavia deosebitã a multor credincioºi pentru
osemintele Protosinghelului Irodion, se pre supune
cã cel care a îngropat mult mai adânc – decât se
obiºnuieºte – moaºtele cuviosului spre a le feri de
devalizare, a fost Pãrintele Visarion Toia, în 1929.

De atunci au fost multe încercãri de a des -
coperi moaºtele sfântului rãmase însã fãrã re zul tat.
Ele n-au fost gãsite decât atunci când a bine voit
cuviosul, arãtându-ne cã un sfânt se poate ascunde
în Dumnezeu (pe când un pãcãtos se ascunde de
Dumnezeu) ºi oricât l-am cãuta nu-l putem afla, din
pricinã cã noi am uitat sã mai fim sfinþi.

Pânã ce întreaga obºte a Mãnãstirii Lainici,
în frunte cu Pãrintele Arhimandrit Ioachim
Pârvulescu, n-a postit ºi s-a rugat cuviosului o
sãptãmânã întreagã ºi pânã ce ÎPS Irineu al Olte -
niei nu l-a rugat pe Sfântul Calinic de la Cernica sã 
i-l descopere pe „Luceafãrul de la Lainici”, nici
Cuviosul Irodion nu s-a lãsat aflat! Trecuserã 109
ani de la înveºnicirea lui...

Tezaurul Lainiciului

Fiind ascuns între munþi, Lainiciul a nãzuit, de-a lungul veacurilor, mai mult
spre cele sfinte ale Tainelor ºi cultului, decât cãtre comori ale artei bisericeºti.
Pentru aceasta, mãnãstirea nu pãs treazã prea multe odoare vechi, ori un numãr
prea mare de cãrþi de cult. ªi chiar din cele puþine câte avea în tezaur, majoritatea
s-au risipit ºi furat în anii rãzboiului din 1916-1918. Din catagrafiile întocmite
între 1831 ºi 1869, ne putem da seama de cãrþile ºi obiectele de cult pe care le-a
pierdut Lainiciul în anii grei ai secolului XX: o cruce ctitoriceascã din argint ºi
o alta fãcutã de „svinþia sa pãrintele Ghervasie erdmonahu 1859, fevruari
2”, paftale din argint aurite din veacul al XVIII-lea, o stea din argint
aurit pentru Prosco midie, un disc poleit cu aur, Biblia lui ªerban
Cantacuzino, Pravila Mare de la Târ go viºte a lui Matei Basarab, o
Evan ghelie îm brã catã în argint (fãcutã de „dumneaiei, cocãniþa
Argetoianca... ºi blestemat sã fie de Dumnezeu cine o va lua; de
unde oi da-o eu; ºi nu o lãsa-o; dupã cuvântul meu leat 1824;
martie 6.”), un manuscris Isaiia Pust nicul, pre cum ºi un clopot
fãcut pe cheltuiala Sfân tului Irodion la 1899. Nimic din toate
acestea ºi din altele de care nici nu ºtim, n-a mai fost gãsit dupã
primul rãzboi mondial. În zilele noastre mã nãstirea mai posedã
încã un im por tant inventar de cãrþi de cult, unele dintre ele în ediþii 
princeps – cum este ºi Biblia Mitropolitului Andrei ªaguna,
tipãritã la Sibiu în 1856, pre cum ºi câteva cãrþi de muzicã psalticã
alcãtuite de Anton Pann. Unele dintre aceste cãrþi oferã ºi
informaþii istorice. Astfel pe un Minei al lunii februarie, tipãrit la
1779, stã scris „cu mânã de þerinã cu panã de gâscã: mâna
putrezeºte iarã slova în veci sã pomeneºte ºi am scris la leat 1823, 
Aprilie 27, ca sã sã ºtie când ºedea Turcii în Þearã ºi în Târgu Jiului”.
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Pe multe dintre cãrþi apar înscrisuri ale românilor transilvãneni din Petrila, care nu uitau sã precizeze cã
au rãmas ortodocºi „greco-orien tali”! Un im por tant manuscris, care a aparþinut Mãnãstirii Lainici, se
aflã, sub numãrul 2100, între manuscrisele Bibliotecii Academiei Române ºi el cuprinde un Miscelaneu
dupã „Scri sorile lui Var sanufie ºi Ioan”. (Demn de remarcat este faptul cã acesta este scris în timpul
Sfântului Stareþ Paisie Velicikovski ºi cuprinde vestitele pagini filocalice mai înainte de a fi apãrut în
ediþia greceascã din 1816!). Douã icoane împãrãteºti de la Maglavit, ferecate în argint, (dintre care cea a 
Maicii Domnului se spune cã este fãcãtoare de mi nuni), dimpreunã cu câteva icoane portabile din
secolul XIX ºi cu uºile împãrãteºti ale unui vechi icono stas din veacul al XVIII-lea, între gesc actu alul
tezaur al mãnãstirii. Comoarã de nepreþuit pentru Lainici este însã, din 2006, Icoana Maicii Domnului
Gogoepikoos, copie pictatã de cãtre monahii aghioriþi de la Dochiariou...

Icoana Maicii Domnului
„Grabnic Ascultãtoare” (Gorgoepikoos)

Aceastã icoanã fãcãtoare de minuni este de
fapt o frescã ce se aflã ºi astãzi la Mãnãstirea
athonitã Dochiariou. Este renumitã în tot Athosul
ºi în întreaga lume pentru cã a vorbit în chip
minunat din perete ºi pentru cã este singura icoanã
care ºi-a dat un nume, Maica Domnului nu min -
du-se pe sine „Grabnic Ascultãtoare” („Gor goe -
pikoos” în greacã). ªi într-adevãr astfel a ºi rãmas
Preacurata: ascultãtoare grabnicã pentru toþi cei
care o cheamã într-ajutor, cãci multe minuni a
fãcut prin aceastã icoanã ºi chiar prin copii ale ei.
„Tuturor celor ce mã cheamã pe mine, cu inimã
curatã, le voi fi mijlocitoare; iar Fiul meu, pentru
ruga mea, nu-i va trece cu vederea. ªi se va chema
icoana mea Grabnic Ascultãtoare, pentru cã toþi
cei ce se vor închina ei vor primi milã ºi grabnicã

ascultare”. Astfel a grãit ul tima oarã Maica Dom -
nului de la Dochiariou cãtre trapezarul Nil, atunci
când l-a iertat pentru nescultare ºi i-a dãruit din
nou vederea ochilor. Cãci acest cãlugãr athonit,
obiºnuia sã treacã în drumul sãu spre trapezã cu o
fãclie aprinsã care scotea mult fum ºi înnegrea în
felul acesta Icoana Maicii Domnului ce se afla
zugrãvitã pe peretele din dreapta intrãrii. Fiindcã
Neilos nu-ºi pãrãsea acest rãu obicei al sãu Maica
Precista a gãsit de cuviinþã sã-i atragã atenþia ne -
cu viinciosului monah ºi i-a spus: „Cãlugãre care
nu eºti vrednic a te numi astfel, nu mai trece prin
faþa mea cu fãclia aprinsã, cã mult îmi înegreºti
chipul!”. Trapezarul însã ºi-a vãzut mai departe de 
drum nesocotind mustrarea Fecioarei, ori crezând
cã e vreo ºagã de-a vreunui frate. Nu multã vreme
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Rugãciune la Icoana Maicii Domnului  „Grabnic Ascultãtoare”

Stãpânã Preabinecuvântatã, pururea Fe cioarã, Nãscãtoare de
Dumnezeu, Ceea ce ai nãscut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu Cu -
vântul spre mân tuirea noastrã ºi darul Lui mai presus decât toþi din
belºug l-ai primit, Ceea ce eºti o mare de daruri dumnezeieºti ºi râu de
minuni pururea curgãtor, revãrsând bunãtatea Ta tuturor celor ce cu
credinþã aleargã la Tine! Cãzând la icoana ta cea de minuni fãcãtoare,
ne rugãm þie, întru tot înduratei Maici a Stãpânului Celui iubitor de
oameni: revarsã asupra noastrã, Stãpânã, prea bogate milele tale ºi
cererile noastre cele aduse þie, celei Grabnic Ascultãtoare, grã beºte a le
împlini, tocmindu-le fiecãruia spre folos, spre mângâiere ºi mântuire.
Cerceteazã-ne, Prea bunã, pre noi, robii tãi, cu darul tãu ºi dã celor
neputincioºi tãmãduire ºi sãnãtate desãvârºitã, liniºte celor înviforaþi,
celor robiþi slobozire, ºi mângâie pe toþi cei ce pãtimesc în felurite
chipuri. Izbãveºte, atotmilostivã Stãpânã, toate oraºele ºi satele, þara
aceasta de cutremur, de vãtãmare, de potop, de foc, de sabie ºi de alte
pedepse vremelnice ºi veºnice ºi de toþi vrãjmaºii vãzuþi ºi nevãzuþi,
întorcând urgia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta de Maicã. ªi mã slo -
bozeºte pre mine robul tãu de toatã boala sufleteascã, de nãvãlirea
patimilor ºi de cãderea în pãcat, ca fãrã împiedicare întru dreaptã
credinþã trãind veacul acesta, sã ne învrednicim ºi în cel viitor de
bunãtãþile cele veºnice, cu harul ºi cu iubirea de oameni a Fiului ºi
Dumnezeului tãu, Cãruia se cuvine toatã slava, cinstea ºi închinãciunea, dimpreunã cu Cel fãrã de început al Sãu
Pãrinte ºi cu Prea Sfântul Duh, acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Amin.



dupã aceea, petrecându-se acelaºi lucru, Nil a au -
zit-o din nou pe Maica Domnului certându-l:
„Mo nah nesimþitor, câtã vreme îmi vei mai ne -
cinsti chipul?”, iar de data aceasta a fost obligat sã
ia aminte la vorbele Nãscãtoarei de Dumnezeu,

cãci a fost lovit cu orbire în acel mo ment. Înþe -
legând cã Maica Domnului era cea care îi vorbise,
trapezarul a fãcut pocãinþã vreme îndelungatã în
faþa icoanei Preacuratei rugându-se de iertare. Pã -
rinþii au închis coridorul ce ducea de la katholikon
la trapezã, au aºezat un vas de tãmâiere sub icoana
înegritã ºi au adus o stranã în faþa ei pentru orbul
monah. Rugându-se ºi ei pentru iertarea ºi vin -
decarea fratelui Nil, la o vreme Maica Domnului
s-a milostivit cãtre el ºi i-a grãit iertându-l ºi re -
dându-i vederea, spunându-i cã va fi grabnicã as -
cul tãtoare a oricãror nevoi ºi necazuri ale creºti -
nilor. Luând seamã cu fricã ºi cu cutremur la aºa
minune, cãlugãrii Dochiariului s-au grãbit a zidi
un paraclis închinat Icoanei fãcãtoare de minuni a
Maicii Domnului Gogoepikoos, în care au ºi aºe -
zat la închinare o copie a frescei, pe care au fe -
recat-o în aur ºi argint. De atunci, în fiecare zi se
cântã Paraclisul Maicii Domnului în faþa acestei
icoane. Aceasta a fost prima copie a Icoanei
Maicii Domnului „Grabnic Ascultãtoare” fãcutã
de monahii de la Dochiariou. Mai existã doar alte
cinci replici (fãcute de aceºti monahi) ale acestei
icoane în lume ºi ele se aflã la: Mãnãstirea orto -
doxã Sf. Tikhon’s (South Ca naan, Penn syl va nia),
Mãnãstirea Gorgoepikoos (Geelong, Vic to ria,
Aus tra lia) Biserica bizantinã – Me trop o lis, Mo -
nas tiraki (Atena, Grecia), Mãnãstirea Zãbriceni
(Moldova). Pentru cã s-au întâmplat multe minuni
ºi de la copiile acestei icoane, ea este cinstitã în
întreaga lume, fiind con sideratã ocrotitoarea fa -
miliilor creºtine ºi aju tã toare grabnicã la zã mis -
lirea de prunci.

Cerul ºi cu sfinþii sãi

Deºi Lainiciul n-a moºtenit un tezaur ar tis -
tic prea mare, Dumnezeu a fãcut ca ultimul dintre
stareþi, Arhimandritul Ioachim Pârvulescu, sã a -
dauge la frumuseþea acestui aºezãmânt monahal o
adevãratã comoarã de artã bizantinã: fresca cu
care a împodobit catedrala mã nã stirii. Dumnezeu
i-a dãruit înþe lep ciunea de a se sfãtui cu avva
Sofian Boghiu în privinþa registrelor ico nografice, 
apoi, dând crezare spu selor Pãrintelui Dumitru
Stãniloaie, care afirma cã „o luminã plinã de graþie 
sfântã ºi o notã de apropiere se rãspândeºte din
pictura reli gi oasã a lui Grigore Popescu” (ºi lui
Rãzvan Theodorescu: „Noi îl avem pe cel mai im -
por tant pictor al Ortodoxiei europene, pe Grigore
Popescu-Muscel”), l-a tocmit chiar pe acest
maestru ca sã-i coboare cerul ºi cu sfinþii sãi în
biserica no uã a Mãnãstirii din Defileul Jiului. Deºi 
a durat mulþi ani, pânã la urmã a meritat tot efortul, 
fiindcã puþine biserici din lumea ortodoxã se pot
lãuda cu o atât de frumoasã frescã bizantinã, ca cea 
de la Lainici. ªi în mod sigur niciuna din ele nu are 
pictat un Arbore isihast altoit pe „tul pina” Sf. Ioan

Botezãtorul, Sf. Grigorie Palamas, Sf. Paisie Veli -
ci kovski ºi adus pânã la Sfântul Irodion, ultimul
vlãstar al neo-isi hasmul românesc; dupã cum
niciun Arbore al sfinþilor monarhi ca cel de la
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Pictorul Grigore Popescu-Muscel



Lainici nu este uºor de gãsit. Cen trat pe Sfinþii
Constantin cel Ma re ºi Constantin Brâncoveanu,
aceastã fres cã pictatã în pronaosul bisericii în -
chinate Sfântului Irodion, reu ºeºte sã-i alãture în
încren gãtura sa, pe voievodul ªtefan cel Mare,
Þarul Lazãr al Serbiei, Cneazul Vladi mir al
Rusiei, Basileul Jus tin ian, ºi mulþi alþi regi, regine
ºi împãraþi, ajun gând pânã la ultimul þar al Rusiei,
Nicolae al II-lea. De o mare forþã expresivã sunt ºi
scenele Rãstignirii, Naºterii, ori cele douã
Deisis-uri (cu Hristos ºi Maica Dom nului) din
naos. Registrele sfinþilor includ chiar ºi martiri ai
secolului XX, pânã la Sfântul Gorazd, ucis în Al
Doilea Rãzboi Mondial. Cu adevãrat între drepþii
lui Dumnezeu eºti în maiestuoasa Ca te dralã a
Lainiciului! Nu poþi intra însã prea 
repede în ea pentru cã pridvorul
deschis pe ze ce coloane de piatrã
cu capiteluri or nate este o ve ri -
tabilã ca pelã (six tinã!) a isi has mu -
lui; maestrul Grigore Popescu-
Muscel, dând ul tima mãsurã a
talentului sãu pictoricesc. Pentru
prima datã în istoria pic turii mu -
rale de inspiraþie sacrã, evoluþia
isihas mului ºi pre o cupãrile spi ri -
tuale ded i cate Filo caliei sunt pre -
zentate narativ ºi simbolic într-o
amplã desfãºurare de com poziþii.
Registrul pictural din exo narthex,
împreunã gândit cu Monahul
Calist Cãlinoiu, este o istorie vi -
zualã a isihasmului orto dox zu grã -
vitã sub douã kephalaia: de-a
stânga: „Unele veacuri sunt pentru 
coborârea lui Dum nezeu la oa me -
ni”, în dreapta: „iar alte vea curi
sunt pentru urcarea oamenilor la
Dumnezeu”. Rostul pictãrii aces -
tui pridvor a fost acela de a-l face
pe credincios sã se despartã de
spa þiul profan, pentru a pã trun de
în cel sacru, de a purcede pe calea
spre cele înalte, spre cerul care-l
aºteaptã în bisericã. Cu ade vãrat
acest pridvor îl pregãteºte pe cre dincios pentru
trãirea misterului!

Auriul fiind culoarea care exprimã în mod
simbolic lucrarea energiilor di vine necreate, su -
praabundenþa acestei culori în frescele din pridvor
sugereazã faptul cã Dumnezeu este omniprezent
aici, El fiind luminã ºi dãtãtor de luminã. Exo -
narthexul cuprinde o mega- icoanã a Mântuitorului 
pe tron în slavã înscrisã într-un romb aºezat peste
un dreptunghi (care are la colþuri tetramorful), sub
care se aflã inscripþionatã cea mai cunoscutã rugã -
ciune isihastã „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui

Dumnezeu, miluieºte-mã pe mine, pãcãtosul”, ex -
presia naturalã a întâlnirii dintre om ºi Dumnezeu.

Icoanele unor sfinþi, binecunoscuþi în istoria 
Bisericii ca mari teologi ºi trãitori ai isihiei, sunt
zugrãvite în cuprinsul unui de cor flo ral, sugerând
astfel bucuria spiritualã, rodul rugãciunii ºi al înþe -
lepciunii la care au ajuns. O desfãºurare ico no -
graficã este dedicatã Sfântului Nicodim de la
Tismana, iar un alt registru im por tant în ansamblul 
ar tis tic din pridvorul Catedralei de la Lainici este
cel dedicat Sfântului Calinic de la Cernica. Un
ciclu de seamã al picturii murale din pridvorul
Catedralei de la Lainici este dedicat prezentãrii
Filocaliei în viaþa monahilor ºi în istoria Bisericii.
Mon u men tal este ºi Deisis-ul dimprejurul che -

narului de piatrã al portalului de la intrare care dã
senzaþia cã întreaga bisericã este pusã sub pro -
tecþia Maicii Domnului ºi a Sfântului Irodion –
care are ºi el un ciclu compoziþional im por tant în
zona de vest a pridvorului.

Învãþãtura de credinþã ortodoxã ne atrage
atenþia asupra faptului cã minunile sunt fãcute
de Dumnezeu Însuºi prin aleºii sãi. Oamenii nu
sunt capabili sã facã minuni. Dar Dumnezeu
lucreazã prin sfinþi, pentru a vãdi minunile Sale,
iar aceºtia locuiesc nestingheriþi în Catedrala
Lainiciului...
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Detaliu din pictura muralã a altarului



Biserica „Intrãrii în templul legii
a Preasfintei Nãscãtoare de Dumnezeu”

Biserica veche a Mãnãstirii Lainici este
„edi ficatã pe proprietatea dumnealui Vel Pitar
Iosif monahul Fãrcãºescu, Ioana soþia sa de ªtefan 
Poenariu... pe un ºes for mat în matca Jiului cu o
suprafaþã de 12 pogoane aproape, situat pe partea
dreaptã a Jiului... aproape de hotarul nemþesc”.
(Gheorghe Blideanu). 

Fiind construitã la hotarul transilvan, arhi -
tectura ei respectã întrucâtva „tipicul” simplu ar -
de lenesc cu o singurã absidã a altarului ºi cu turlã
pãtratã, cu acoperiº în patru feþe, pe pronaos. Ele -
mentul valah, pridvorul deschis adãugat intrãrii,
alungeºte biserica pânã la 18 metri (lãþimea fiind
între 7,50 ºi 8 metri, aºijderea ºi înãlþimea, tot de 8
metri). Cu toate acestea spaþiul in te rior este mult
micºorat de zidurile groase de un metru, ba chiar
cel de miazãnoapte fiind ºi mai gros, pentru cã
ascunde ºi o scarã ce urcã în clopotniþã. Zidul ex -
te rior este despãrþit în douã registre de un brâu din
cãrãmidã (aflat la o înãlþime de trei metri): cel in -
fe rior fiind doar tencuit în alb, cel su pe rior purtând 
încã fresca diaconului Mihail de la 1817 (24 de
filosofi, alãturi de sfinþi precum Cas tor, Efrem,
Xilon, ori Hristofor, înconjoarã biserica pe sub
streaºinã). Pictura, deºi nu are caracteristici mo -
numentale, este o sintezã a stilului bizantin adaptat 
unei maniere relativ na ive a unor zugravi de la
þarã. Diaconul Mihail va fi fost ajutat de Constan -
tin Zugravul, Anghel ºi Ion, aceiaºi pic tori care au
împodobit între 1810-1813 ºi biserica Sfântul
Nicolae din Târgu Jiu cu o frescã absolut identicã
cu cea de la mãnãstire. Fiind restauratã foarte bine
de cãtre maestrul Grigore Popescu, scenele de la

Lainici cuceresc prin armonia to nu rilor ºi uneori
chiar prin naivitatea stilului. Foar te fru moase sunt
totuºi portretele cti torilor (îm brãcaþi în cos tume de 
epocã, cu iºlicuri ºi stam boale) din pronaos, Jude -
cata de Apoi ºi Hetymasia (Tronul pregãtirii) din
prid vor, Pantocratorul, Maica Dom nu lui Rugã -
toare ºi Hristos-Emanuel din ca lote, Mân tuitorul
ºi Fotini, sfinþii militari ºi evan gheliºtii din naos,
dar ºi clasicele praz nice împãrãteºti pictate pe ca -
ta peteasma de zid (gros tot de un metru). 

Spaþiu al sfinþeniei, mica bisericuþã a Lai -
niciului reuºeºte sã ofere acea intimitate cu cerul,
aducãtoare de multã tihnã ºi pace în sufletele
creºtinilor.

Schitul Locurele

Locurele e un loc tare frumos, tare verde ºi
foarte liniºtit. Etimologic nu are nimic de-a face cu 
niºte locuri rele, ci e doar un diminutiv al locurilor
de lângã Muntele Gropu. (De altfel de cum purcezi 
la drum spre acest colþ de rai, treci pe lângã o
poianã cu chilii ale monahilor de la Lainici, care
tot cu un diminutiv este numitã: Scãunel). Schitul
Locurele, metoc al Mãnãstirii Lainici, se aflã cam
la ºase kilometri de lavra Lainiciului, într-un
platou strãjuit de Munþii Parângului ºi Sliva, la o
altitudine de 780 metri. În aceste locuri mereu au
pustnicit oameni ai lui Dumnezeu, culmile îm -
pãdurite ale Gropului fiind cunoscute ca adã pos -
tind mulþi sihaºtri de-a lungul vremilor. (Nu de -
parte de Locurele mai existã o altã poianã, numitã
a Pustnicului). Schitul a fost temeluit de doi preoþi
– care mai apoi s-au cãlugãrit sub numele de Luca
(Lupu Stolojan) ºi Cleopa (în lume, Constandin
Cãrtianu) – între anii 1850 ºi 1852, când aceºtia au 

ridicat o bisericuþã din lemn ºi câteva chilii pentru
monahi. O istorie a întemeierii schitului spune cã
Pãrintele Lupu Stolojan, rãmas vãduv la bãtrâneþe, 
s-a cãlugãrit la Mãnãstirea Tismana sub numele de 
Luca ºi a slujit mai apoi la Schitul Cioclovina de
Sus. Coborând la Tismana la sãrbãtoarea Schim -
bãrii la Faþã a Mântuitorului în 1849, i s-a arãtat
într-o vedenie cã trebuie sã plece pe vadul unui râu 
mare din rãsãrit ºi sã ridice al tar de închinare la
muntele Gropu. S-a sfãtuit cu duhovnicul sãu ºi
apoi a apucat calea înspre rãsãrit, pe valea Jiului,
pânã a ajuns la Lainici. Dupã ce s-a odihnit la schit 
a plecat mai departe, dar s-a întâlnit cu un copil ce
mâna o turmã de oi prin pãdure, pe care, mirat
(pentru cã în codrii de fag nu au ce paºte oile!), l-a
întrebat unde le duce. Când acesta i-a rãspuns cã
ºtie el niºte „locurele” mai sus, pe Muntele Gropu,
Ieromonahul Luca a înþeles cã aflase locul unde
trebuia sã ridice bisericã lui Dumnezeu. Aºa a ºi
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fãcut. S-a întors ºi a vândut partea de avere ce ºi-o
pãstrase pentru suflet ºi cu banii cãpãtaþi a cum -
pãrat poiana de la Locurele, unde a ºi ctitorit schit
închinat Schimbãrii la Faþã a lui Hristos, dim -
preunã cu prietenul sãu, preotul Constandin.

Unul din urmaºii ctitorului Constandin
Cartianu, Pãrintele Constantin Dãnãu din Târgu
Jiu, nepot al Monahului Cleopa, spune însã cã cei
doi preoþi ctitori, pentru a-ºi putea întreþine fa -
miliile numeroase, creºteau porci, iar vara ºi toam -
na îi duceau la jir pe Munþii Sliva ºi Gropu, prin
Runcu Porcenilor. Pentru cã se întâmpla uneori
sã-i prindã vremea sãrbãtorilor prin munþi, s-au
gândit atunci sã-ºi ridice o bisericã sus, în poiana
de la Locurele, pe care mai apoi au ºi cumpãrat-o
(8 pogoane). Au fãcut acolo îndatã un mic schit
din lemn, între 1850 ºi 1852, pentru ca între 1855
ºi 1859 sã-l refacã, dar zidit în piatrã de aceastã
datã. „Ctitorii au adãogat a zice cã aceastã bisericã
o dau metoh pentru schitul Lainici”, care era sub
pãstorirea Sfântului Irodion în acele vremuri ºi
care a purtat de grijã ºi Locurelelor. Sfântul
Calinic a încuviinþat sfinþirea acestui aºezãmânt cu 
hramul Schimbarea la Faþã a Mântuitorului, la 31
martie 1860, dupã ce, mai -nainte cu trei ani dã -
ruise schitului întreaga serie de mineie. Se ºtie cã
ieromonahii ctitori, Luca ºi Cleopa, au vieþuit în
acest loc pânã întru sfârºit, dar nu se ºtie când
anume s-au îndepãrtat cãtre Domnul. 

Ieromonahul Meletie, ce era „preot la acest
sânt Locaºu”, spunea „spre neuitare, la 1886, Iulie
19” cã „s-a împrãºtilat Biserica ºi chilia a mare
ctitoriceascã”. Dar nu numai aceastã ºindriluire

s-a întâmplat sub chivernisirea Cuviosului Stareþ
Irodion, ci ºi o reparaþie generalã între anii
1892-1897, când s-a isprãvit ºi pictura în bisericã
de cãtre Ion Opruºan ºi ucenicii lui (într-o manierã 
re al ist-naivã). Din pãcate, aºa cum prevestise
sfân tul Irodion, schitul s-a pustiit în timpul Pri -
mului Rãzboi Mondial, deºi a avut mai puþin de
suferit decât Lainiciul. Încet, încet însã viaþa mo -
nahalã a revenit ºi aici, iar la 1934, vrednicul stareþ 
Visarion Toia ridica corpul de chilii aflat în faþa
bisericii, un nou grajd din bârne ºi repara bucã -
tãria. Biserica a mai fost reparatã ºi sub stãreþia
Pãrintelui Calinic Cãrãvan, dar avea sã intre într-o
nouã perioadã de deteriorare dupã decretul co -
munist din 1959.

Înþeleapta ocârmuire a egumenului Ioachim
avea sã se rãsfrângã ºi asupra Schitului Locurele,
de restaurarea cãruia avea sã se ocupe arhitectul
Dorel Cordoº ºi vicovenii lui Gheorghe Poleucã.
Ei au executat lucrãrile de subzidire ºi con so -
lidare, au schimbat acoperiºul cu tablã de cupru,
au întãrit absidele laterale ºi turla bisericii, au
refãcut soclul ºi tencuiala; dovedind în toate lu -
crãrile lor un profund simþ al artei arhitecturale
bisericeºti. Frumoasa bisericã ziditã în plan tri -
conc, are 14 metri lungime, un pridvor închis ºi o
turlã-clopotniþã deasupra lui. Zidurile mãsoarã a -
proape un metru grosime ºi micºoreazã mult inte -
riorul, care devine astfel foarte intim. Chiliile mo -
nahilor se aflã într-o casã tradiþionalã gorjeneascã, 
construitã din piatrã ºi lemn, în imediata apropiere a 
bisericii. De buna rânduialã a schitului se ocupã de
câþiva ani, Ieromonahul Firmilian, un fost fizician.
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Schitul Locurele



Mãnãstirea Lainici, o poartã deschisã
spre cer ºi spre sufletul românesc

Pr. lect. univ. dr. Vasile BORCA
Baia Mare

1. O scurtã retrospectivã în trecutul românesc

Poporul român s-a nãscut creºtin în
sensul cã el „a primit religia creºtinã
deodatã cu procesul de constituire

etnicã”. Creºtinismul primit de strãbunii noºtri
în limba latinã a contribuit la consolidarea ºi
întãrirea etnicã a poporului român, în curs de
formare, fãcându-l sã rãmânã „o entitate etnicã”
de sine stãtãtoare sau ca o pecete inconfundabilã 
în mijlocul popoarelor ºi vremurilor în care a
trãit, pãstrându-ºi astfel specificul romanic sau
al unei „insule a romanitãþii orientale” într-o
mare de slavi ºi alte neamuri de mai târziu.1 

Importante ºi interesante sunt mãrturiile
ce le depun Auxenþiu de Durostorum ºi Niceta
de Remesiana, cu privire la identitatea dintre
cele douã apelative: romanus ºi christianus, cu
privire la populaþia care trãia în spaþiul car -
pato-danubian, astfel noi fiind singurul popor în
lume care purtãm numele Domnului Iisus Hristos
ca etnonim.2

Încreºtinarea noastrã precum ºi formarea
poporului român s-au petrecut pe ambele maluri
ale Dunãrii, cu amprenta romanitãþii orientale
(capitala Imperiului ro man a fost mutatã de
Con stantin cel Mare la Bizanþ, în Constan ti -
nopol, iar în anul 476 Imperiul Ro man de Apus
cade sub ocupaþia barbarã) ºi cu legãturile neîn -
trerupte cu Imperiul Ro man de Rãsãrit (bizantin)3.

„Sinteza între acest simþ ortodox (bi zan -
tin) al tainei ºi latinitate a avut ºi un rol hotãrâtor 
în menþinerea unitãþii ºi identitãþii noastre ca
popor originar faþã de pericolele ce ne-au ame -
ninþat continuu ºi din partea popoarelor vecine

din Occident ºi a slavilor din Rãsãrit. Ortodoxia
ne-a apãrat ca popor latin faþã de ameninþãrile
din partea popoarelor din Apus, deºi tot ea ne-a
fãcut sã apãrãm prin Mircea cel Bãtrân ºi ªtefan
cel Mare, Europa Occidentalã de invazia oto -
manã. Latinitatea ne-a fãcut sã ne apãrãm, pe de
altã parte, de pericolul slav din rãsãrit, care a
sporit în secolele din urmã ºi sunt semne cã n-a
încetat nici acum. Aceastã apãrare a noastrã faþã
de Apus ºi Rãsãrit ne-a costat jertfe grele. De
aceea se poate spune cã istoria noastrã a fost un
drum al crucii.”4

„Miracolul dãinuirii noastre” rezidã în
vita litatea acestui popor, în dragostea neclintitã
faþã de glia strãmoºeascã, faþã de credinþa ºi
valorile strãbune, în optimismul creºtin de a
pune din nou ºi din nou alte temelii pentru noi
zidiri ruinate de vrãjmaºi. „Da, aºezaþi la porþile
Europei, noi am rezistat stãvilind pe cei ce voiau 
sã ne cucereascã ºi asigurând astfel Europei pe
parcurs de secole, posibilitatea de a-ºi ridica
faimoase catedrale ºi inaugura savante uni ver -
sitãþi”. Da, aºezaþi aici la porþile Europei, noi am 
rezistat în faþa puhoaielor strãine, mai ales oto -
mane. Am merita recunoºtinþa Europei, dar ade -
sea ea uitã acest adevãr.5

Înaintaºii noºtri, chiar de la începuturi, de
la formarea noastrã ca popor, ºi-au contopit mo -
dul de viaþã, cu credinþa ºi trãirea creºtinã orto -
doxã, formând astfel o simbiozã fericitã sub
numele de „legea strãmoºeascã” sau „legea ro -
mâneascã”, care a unit cele mai înalte valori mo -
rale, cu dragostea de Dumnezeu, de Bisericã, de
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1 Pr. prof. Nicolae ªerbãnescu, Pãtrunderea ºi rãspândirea creºtinismului pe meleagurile locuite de români,
în „Îndrumãtor bisericesc”, Cluj-Napoca, 1980, p. 214.

2 Pr. prof. univ. dr. Ilie Moldovan, Valenþele spirituale ale agriculturii în etnogeneza poporului român,
în vol. „Grai maramureºean ºi mãrturie ortodoxã”, Baia Mare, 2001, p. 294.

3 Pr. prof. I. Ionescu, Despre originea cuvântului „Crãciun” în limba românã, în rev. „Glasul Bisericii”
(Bucureºti), nr. 11-12/1975, p. 1267.

4 Pr. Dumitru Stãniloae, Spiritualitatea integralã, cuvânt rostit la decernarea titlului de „Doc tor Honoris Causa”
al Universitãþii din Bucureºti, în pag. „Lumea creºtinã” din „România Liberã”, nr. 697, 18-19 iulie, 1992, p. 5.

5 George G. Potra, Noi, în vol. „Trepte de civilizaþie româneascã”, Bucureºti, 1982, p. 11-12.



Neam ºi de Patrie, setea de adevãr, dreptate ºi
libertate, simþul omeniei, cinstei ºi demnitãþii
faþã de familie ºi faþã de înaintaºii vrednici. În
viaþa lor s-a realizat o contopire reuºitã a senti -
mentului creºtin cu cel pa tri otic sau al iubirii de
neam. De aceea, idealul care-i purta în luptã era
apãrarea deopotrivã a gliei strãbune ºi a sfintei
sau dreptei credinþe. Aceastã pavãzã neclintitã ºi 
acest stindard moral îl purtau în suflete înain -
taºii noºtri sub semnul vizibil al sfintei cruci ºi a
praporului cu icoana Mântuitorului ori a Maicii
Domnului, alãturi de stema ºi steagul þãrii care
flancau oºtile plecate sã apere þara. Aºadar cre -
dinþa strãbunã în Dumnezeu a fost strãjerul sec -
u lar al moralitãþii ºi demnitãþii românilor de pe
ambele versante ale Carpaþilor1.

„Multe rãzboaie am avut ºi multe ne no -
rociri ne-au cãlcat... Vijelii cumplite au trecut
peste noi; la toate am þinut piept ºi nu ne-am
lãsat, ci aici am stat. Ca trestia ne-am îndoit sub
vânt, dar nu ne-am rupt.”2

Românul a fost întotdeauna iubitor ºi râv -
nitor dupã dreptate ºi adevãr, s-a mulþumit cu
multul sau puþinul sãu, ce i l-a dat Dumnezeu,
n-a râvnit niciodatã la pâinea sau moºia altuia, ci 
ºi-a apãrat ca lu mina ochilor „sãrãcia, nevoile ºi
neamul”, cum se exprimã luceafãrul poe ziei
noas tre sau cum nota marele Iorga, apãrându-ºi
„credinþa ºi pãmântul ce ni l-a dat Dumnezeu ºi
asupra cãrora nimeni n-a avut, nu are ºi nu poate
sã aibã niciun drept.”3

Dragostea de Bisericã ºi de neam ne-au
unit pe noi românii ºi ne-au ocrotit ca puii sub

aripile cloºtii. Strãinii ne-au cotropit pã mân -
turile ºi casele, ne-au rãpit vitele ºi bucatele,
ne-au împrãºtiat cenuºa din vatrã. Ne-au dã -
râmat cetãþile, bise ricile ºi mãnãstirile, ne-au ars 
satele ºi oraºele, ne-au mutat hotarele. Ne-au
pro fanat altarele, ne-au batjocorit fecioarele ºi
iubirile, ne-au mistificat hrisoavele, ne-au cru -
cificat martirii, pe golgota istoriei, dar n-au pu -
tut sã ne profaneze sufletele, sã ni le rupã de
simþãmintele sfinte ale credinþei ºi cinstirii
înaintaºilor.4

„Carpaþii nu ne despart, ci ne întregesc. În
ei s-au adãpostit ºi cei de dincolo ºi cei de
dincoace pe vremuri de nãpustiri. În ei s-au
strâns cei de o limbã ºi de o lege. Lor ºi-au spus
durerea, cu ei ºi-au mâncat amarul. În ei s-a
dospit ºi a crescut sufletul nostru. De pe culmile
lor s-a revãrsat doina de vitejie ºi doina de res -
triºte, ducând la vale, de-o parte ºi de alta, che -
mãrile misterioase ale neamului pânã în pustele
Ungariei ºi pânã dincolo de bãrãganele de la
gurile Dunãrii. Carpaþii sunt osul de rezistenþã al 
nostru, ºira spinãrii care nu s-a încovoiat nicio -
datã, decât cu cel din urmã om dintre noi”5.

Mãnãstirile ºi bisericile noastre ortodoxe
au fost dintotdeauna pãstrãtoarele cele mai fi -
dele ale valorilor mo rale, culturale ºi naþionale.
Ierarhii, preoþii ºi cãlugãrii au insuflat ºi au
întãrit în conºtiinþa credincioºilor dragostea de
Dumnezeu, de neam, speranþa în mai bine ºi au
promovat, peste toate încercãrile istoriei, dezi -
deratele naþiunii române: unitatea, inde pen den -
þa, dreptatea etc..6

2. Mãnãstirea Lainici în contextul vieþii româneºti

Mãnãstirea Lainici, prin cadrul nat u ral
mi rific în care este aºezatã, maiestuosul peisaj
montan din defileul Jiului, la mijlocul distanþei
dintre municipiul Târgu-Jiu ºi Petroºani, „în lo -
cul unde nordul Olteniei îºi dã mâna cu sudul
Ardealului”7 este un aºezãmânt bisericesc a cã -
rui istorie ne trimite spre începuturile vieþii mo -

nahale ºi reorganizarea acesteia de Sfântul
Nico dim, prin secolul al XIV-lea, prin rolul de
apãrãtor al ortodoxiei româneºti pe aceste me -
leaguri, cât mai ales în Transilvania, dupã de -
clanºarea ofensivei uniate din partea cato li cis -
mului ungar. Mãnãstirea veche cu hramul
„In trarea în bisericã a Maicii Domnului”, ce

SEPTEMBRIE 2013 75

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

I
CI

NI
A

L 
A

E
RI

T
S

Ã
N

Ã
M

1 Mircea Lutic, Luminã din luminã, în gazeta „Plai românesc” (Cernãuþ), nr. 14 (22 iulie), 1993, p. 2; Gh. Garda,
Maramureºul, în rev. „Plai românesc”, nr. 14, 1993, p. 4-5.

2 A. Vlahuþã, Þara, Poporul, în vol. „E scris pe Tri color, Unire”, Bucureºti, Ed. Mi nerva, 1980, p. 241.
3 Apud Protos. ªtefan Guºã, 140 de ani de la Revoluþia din 1848 în Þãrile Române, în ziarul „Telegraful Român”,

nr. 21-22, 1.06.1988, p. 1.
4 Pr. Alexandru Stãnciulescu-Bârda, Rãzboiul crucilor, Ed. Cuget Românesc, 1993, p. 3.
5 Barbu Delavrancea, Din discursul pronunþat la întrunirea de la Iaºi în ziua de 1 noiembrie 1915, în vol. „E scris

pe Tri color, Unire”, Bucureºti, Ed. Mi nerva, 1980, p. 246-247.
6 Pr. Alexandru Stãnciulescu-Bârda, op. cit., p. 18.
7 Pr. univ. dr. Mihail Diaconescu, Lainici, capodoperã a artei româneºti ºi europene, Bucureºti, 

Ed. Evanghelismos, 2010, p. 19, 22; Genu Tuþu, Mãnãstirea Lainici – secole de credinþã ºi spiritualitate în
Defileul Jiului, Vul can, Casa de Editurã Exclusiv, 2011, p. 4.



dateazã din secolul al XIX-lea, stã ca o mãrturie
a trecutului tumultuos, alãturi de splendida ca -
tedralã de la Lainici cu hramul „Izvorul Tã -
mãduirii” care aidoma unei mirese maiestuos
împodobitã stã alãturi de mãicuþa ei bãtrânã,
suavã ºi încãrcatã de podoabele unui trecut în -
cercat ºi glorios. Aceastã îngemãnare reuºitã ºi
onorabilã între istorie ºi contemporaneitatea vie -
þii creºtine ne oferã cele douã edificii mo nastice

de la Lainici. Pecetea vieþii bisericeºti de aici
este imprimatã îndeosebi prin aureola sfin þeniei
ce pulseazã în mãnãstire, prin moaºtele Sfân -
tului Irodion, unul din stareþii iluºtri ai a cestui
aºezãmânt, de la sfârºitul secolului al XIX-lea.
Viaþa mãnãstirii decurge în ritmul prin cipiului
„ora et labora”, oferind pelerinului ori turistului
pe lângã miracolul nat u ral ºi pe cel al credinþei ºi 
pregustãrii inefabilului divin.

3. Rãsfoind filele istoriei

a) Puternicele ancore ale trecutului

Religia creºtinã altoitã pe sufletul dacic
care avea tot o credinþã monoteistã (Zamolxis) a
dus la formarea conºtiinþei etnice a poporului
nostru. Ba, mai mult, monahismul creºtin a gãsit 
în „spiritul sihastru dacic” un puternic ºi un
ideal aliat. Aºa se explicã numãrul mare de schi -
turi ºi mãnãstiri pe tot teritoriul þãrii. „Chiar
denumirea de schit este un derivat al cuvântului
traco-getic, schiste, care înseamnã schimnic,
ana horet.” Aceºti schimnici aveau ca locaºuri
peºterile munþilor, fie mici cãsuþe de lemn, ridi -
cate dupã modelul dacic.1 

Valea Jiului oferã din belºug condiþii
pentru o viaþã monahalã, sihastrã, de aceea ea a
prins contur aici din cele mai strãvechi timpuri.
Cu toate cã urmele materiale au fost ºterse de
vremuri, în schimb, ele s-au pãstrat în denu -
mirile toponimice. Nume de locuri ca: La
Pustnicul, La Rafailã, Peºtera lui Nicodim etc.,
de pe valea Jiului ºi din apropierea Mãnãstirii
Lainici sunt dovezi indubitabile cã aici viaþa
cãlugãreascã a pulsat în ritmul ei firesc, ca în
toate zonele þãrii.2 

În Cronica rimatã de la Prislop sau
„Plân gerea Silvaºului”, scrisã de un cãlugãr
cãrturar, se face referire la existenþa unei peºteri
pe Valea Jiului în care s-a aºezat Sfântul Ni -
codim, reorganizatorul vieþii monahale din a -
ceste þinuturi, în secolul al XIV-lea. Tradiþia
locului identificã aceastã peºterã în apropierea
gãrii Lainici, la un kilometru de actuala mã -
nãstire. Într-adevãr Sfântul Nicodim a ridicat o
salbã de schituri ºi mãnãstiri pe aceastã vale
miraculoasã pe care natura a înzestrat-o cu fru -
museþi inegalabile: Viºina, Lainici, Surduc, lân -
gã Livezeni ºi alte schituri pãstrate azi doar în
amintirile localnicilor. În conºtiinþa monahalã
cât ºi a locuitorilor de pe aceste meleaguri,

Sfântul Nicodim a rãmas adânc imprimat ca un
mare organizator ºi apãrãtor al ortodoxiei ro -
mâneºti din Oltenia, Banat ºi chiar din Tran -
silvania. Reiese, de aici, cã unitatea credinþei
ortodoxe a fost factorul cel mai puternic ce a stat 
la baza formãrii ºi închegãrii conºtiinþei unitãþii
ºi demnitãþii poporului român, iar mãnãstirile au 
fost adevãrate fortãreþe ale spiritualitãþii orto -
doxe ºi, în acelaºi timp, ale conºtiinþei patriotice
româneºti.3  

b) Schimnicul Atanasie,
primul stareþ cunoscut

Dacã cele relatate la punctul „a” se referã
la o etapã mai mult ipoteticã ºi tradiþionalã cu
privire la viaþa cãlugãreascã de la Lainici ºi
împrejurimi, cu accentul pe Sfântul Nicodim din 
secolul al XIV-lea, etapa a doua ne  pune în le -
gãturã directã, pe bazã documentarã, cu viaþa
monahalã de la Lainici.

Într-un zapis datat la 14 iunie 1784, emis
de Constantin Creþu din Târgu Jiu, cãlugãrit sub
numele de Calinic, acesta consemneazã cã a
dãruit (donat) casa din târg ºi tot cuprinsul ei „la
mâna sfinþiei sale Pãrintelui Atanasie Schim nicul
ºi la mâna celorlalþi pãrinþi de la Schitul
Lainici”. Din acest doc u ment rezultã cu claritate 
cã în 1784 exista la Lainici un schit ºi cã acesta
era condus de ieroschimonahul Atanasie, cã
avea mai mulþi cãlugãri, iar Calinic era cãlugãrit
mai înainte de 1784.4

Acest Atanasie este ctitorul ºi cel dintâi
stareþ cunoscut al Mãnãstirii Lainici, cu hramul
„Intrarea în bisericã a Maicii Domnului”. Din
documente adiacente rezultã cã schimnicul
Atanasie plecase mai dinainte în Transilvania,
dupã distrugerea mãnãstirilor ortodoxe la comanda
Mariei Tereza de cãtre trupele generalului
Bukow, pentru a-i sprijini pe românii ortodocºi,
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1 Pr. prof. dr. Nicolae C. Buzescu, Mãnãstirea Lainici ºi Schitul Locurele, Craiova, 1980, p. 15-16.
2 Ibi dem, p. 16.
3 Ibi dem, p. 17-19; Genu Þuþu, op. cit., p. 15.
4 Pr. prof. dr. Nicolae C. Buzescu, op. cit., p. 20-21.



dar, fiind izgonit de unguri, s-a stabilit într-o
peºterã din Munþii Vâlcan, iar dupã vreo doi ani
a venit pe Valea Jiului, la Lainici unde a refãcut
vechiul schit de pe vremea sfântului Nicodim ca
sã fie o fortãreaþã în sprijinul ºi apãrarea orto -
doxiei româneºti ardelene.1 Printre vieþuitorii
acestei mãnãstiri, ca ºi în celelalte mãnãstiri
oltene ºi bãnãþene, întâlnim un numãr mare de
transilvãneni, aproape jumãtate, ceea ce denotã
cuvintele scrise de marele nostru istoric Vasile
Pârvan, cã românii s-au prins de munþi ºi „s-au
proptit în zidul munþilor noºtri ca sã nu fie
smulºi ºi târâþi de puhoi.”2

c) Biserica de zid - secolul XIX

Evenimentele so cial-politice care mar -
chea zã Europa secolului al XIX-lea, printr-o
atmosferã de instabilitate ºi nesiguranþã, se rãs -
frâng ºi asupra þãrii ºi poporului român ceea ce-i
determinã pe mulþi oameni, chiar din clasa înstã -
ritã sã-ºi îndrepte privirile mai mult
spre Dum nezeu, spre viaþa duhov ni -
ceas cã, sã me diteze mai mult la de ºer -
tãciunea acestei vieþi pã mânteºti. Aºa se
explicã faptul cã ºi aici în zona Vãii
Jiului, mulþi boieri au renunþat la viaþa
lor laicã ºi la avuþiile lor, îmbrãþiºând
viaþa mo nahalã ºi fãcând danii pe seama
Mãnãstirii Lainici. Primii care au des -
chis traseul spre viaþa cãlugãreascã au
fost logofãtul Cor nea ºi cãpi tanul Mihai
Arnãutu, urmaþi de alþii, boieri ºi boie -
roaice, ori alþi credincioºi înstãriþi, care
ºi-au îndreptat paºii spre Lainici. Dupã
moartea stareþului Atanasie cei ve niþi ºi
închi noviaþi aici s-au hotãrât sã ridice o
mãnãstire de zid la Lainici. Ast fel între
anii 1812-1817, a avut loc con struirea ºi zu -
grãvirea acestei biserici. Pe pisania de la in -
trarea în bisericã se poate citi cã aceasta a fost
ziditã în timpul domniei lui Ion Gheorghe
Caragea Voievod ºi a episcopului de Râmnic,
Galaction. Dupã aceea, se continuã cu numele
ctitorilor ºi donatorilor, în primul rând fiind
ami n titã Kalistracta monahia (Stanca Poie -
nãreasa sau Mãldãreasca, înainte de cãlugãrie),
Medelniceriu Rãducanu Sãrdãnescu-Elencu,
Nicolae Brãiloiu, Biv-Vel Pitariu Zoiþa, Iosif
monahul Fãrcãºescu ºi alþii. Toþi aceºtia lasã
prin tes ta ment daniile pentru zidirea ºi între -

þinerea mãnãstirii ºi pentru veºnica lor po me -
nire, dimpreunã cu a tuturor celor rãposaþi din
neamul lor. Este semnificativã ºi importantã
aceastã conºtiinþã a dimensiunii eterne a cre -
dincioºilor noºtri ºi a solidaritãþii lor cu înain -
taºii ºi urmaºii, conºtiinþã pe care o întâlnim
aproape în toate da niile bisericeºti de pe tot
cuprinsul þãrii. Pisania de la biserica mã nãstirii
Lainici poartã data de 1817, au gust, când s-a
terminat pictura.3

Un episod im por tant din viaþa Mã nãstirii
Lainici este legat de timpul stãreþiei lui Iosif
Duhovnicul, dupã 1812, când aici a fost ascuns
ºi de ghizat în cãlugãr, marele revoluþionar
Tu dor Vladimirescu, fiind urmãrit de turci, de -
oa rece luptase împotriva lor. Ca ur ma re, turcii
au devastat mã nã stirea, cãlugãrii fiind alungaþi,
iar lui Maxim monahul i-au tãiat capul în faþa
mulþimii deoa rece fusese pandur al lui Tu dor.4

Un alt episod im por tant din viaþa mã nã -
stirii se leagã de Rãzboiul de Independenþã din
1877-1878, când episcopul Atanasie al Râm -
nicului, ceruse autoritãþilor din Târgu Jiu ºi pro -
to iereului ªtefan Nicolaescu sã selecþioneze cã -
lu gãri apþi pentru serviciile sanitare ale armatei.
La adresa protoiereului cãtre conducerea Mã -
nãstirii Lainici, stareþul pa triot al acesteia, în
persoana Sfântului Irodion Ionescu, a trimis doi -
sprezece monahi la Târgu Jiu, din care au to -
ritãþile au ales doar doi, pentru serviciul sanitar
al armatei: Serapion Minulescu ºi Gherasim Pavel.
ªi de aici, reiese cu prisosinþã ataºamentul
profund al cãlugãrilor, în frunte cu Sfântul Irodion
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1 Ibi dem, p. 23; Pr. prof. dr. Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, Bucureºti, Ed. I.B.M. al
B.O.R., 1981, p. 384-398.

2 Vasile Pârvan, Din memoriale, 1923, în vol. „E scris pe Tri color, Unire, Bucureºti, Ed. Mi nerva, 1980, p. 285.
3 Pr. prof. dr. Nicolae C. Buzescu, op. cit., p. 24-33, Genu Þuþu, op. cit., p. 18-22.
4 Eugen Þuþu, op. cit., p. 22.



pentru sprijinirea celor din nevoi ºi, în acelaºi
timp, imperativul conºtiinþei patriotice pentru apã -
rarea ºi independenþa þãrii de sub jugul oto man.1

d) „Rãstignirile Mãnãstirii Lainici”

Aºa cum am arãtat la punctele anterioare,
Mãnãstirea Lainici, aidoma tuturor mãnãstirilor
din þarã, a trecut prin momente de cumpãnã ºi
restriºte, când catastrofele istoriei s-au abãtut
peste întreg neamul românesc. Dupã cum relata
cu mult re spect ºi pioºenie, Preacuviosul pãrinte 
arhimandrit Ioachim Pârvulescu, stareþul ac tual
al Mãnãstirii Lainici, aceasta, mai ales, în vre -
murile mai noi, de când se cunoaºte cu precizie
istoricul ei, s-a confruntat cu „trei mari rãstig niri”.

Prima loviturã a fost primitã din partea
turcilor mai ales dupã ce s-a aflat cã Tu dor
Vladimirescu a fost ascuns aici. De aceea în 
1817, mãnãstirea a fost devastatã de turci, cãlu gãrii
alungaþi, iar monahului Maxim i s-a tãiat capul.

A doua mare suferinþã prin care a trecut
Mãnãstirea Lainici a fost în perioada Primului
Rãzboi Mondial, între 1916-1918, când trupele
ger mane au pãtruns în Valea Jiului, au intrat cu
caii în bisericã, au fãcut foc, au scrijelit pereþii
din al tar cu numele unor soldaþi ºi ofiþeri, au
dormit acolo, într-un cuvânt au profanat-o în
ultimul hal. Odoarele ºi lucrurile de preþ ale
bisericii au fost jefuite, inclusiv clopotele. Arhi -
va mãnãstirii, care, atenþie, era de 16 metri li -
niari, a fost arsã. Cimitirul a fost devastat ºi
profanat, crucile smulse ºi cãlcate în picioare,

încât multe morminte au rãmas neidentificate
pânã azi. Unii cãlugãri care s-au opus profanãrii
mãnãstirii, printre care ieromonahul Iulian Drã -
ghicioiu, au fost deportaþi în Germania, unde au
murit în lagãre, ca niºte martiri, pentru cã au
pãzit-o ºi apãrat-o cu preþul vieþii lor.2

A treia „rãstignire” prin care a trecut Mã -
nãstirea Lainici a fost perioada regimului co -
munist, între 1948-1970. Îndeosebi anii 1948-1959
au fost deceniul golgotei pentru mãnãstire din
pricina instalãrii pe Valea Jiului a ªantierului
naþional Bumbeºti-Livezeni pentru construirea
cãii ferate ºi modernizarea drumului naþional.
Lucrãtorii, sub conducerea brigadierilor co mu -
niºti, ºi cu acordul acestora au invadat ºi au
devastat toate terenurile, ocupând abuziv spa -
þiile ºi incintele mãnãstirii, instalându-ºi ba rã cile,
purtându-se ca niºte pãgâni, agresându-i pe
monahi, atât ver bal, cât ºi fizic. Închiderea ofi -
cialã a Mãnãstirii Lainici, ca, de altfel, a în -
tregului monahism românesc a fost pecetluitã
prin Decretul nr. 410 din 1959, cu privire la
desfiinþarea mãnãstirilor ºi trimiterea tuturor
cãlu gãrilor la muncã, adicã integrarea lor în so -
cietatea laicã. Abia în 1961, autoritãþile bise -
riceºti reuºesc sã obþinã, pe seama mãnãstirii
Lainici, statutul de „Casã de odihnã pentru
preoþi”, care-l va avea pânã în 1970. În acest in -
ter val uºile bisericii au fost zãvorâte, slujbele
fiind permise doar duminica ºi în unele sãr -
bãtori. Abia dupã 1970, când politica statului
comunist a devenit mai îngãduitoare faþã de
Bise ricã ºi dupã ce în 1975, a venit aici ca stareþ
arhimandritul Caliopie Georgescu, viaþa mã nã -
sti rii, încetul cu încetul, ºi-a revenit ºi a început
sã reintre pe fãgaºul ei firesc.3

Aºezatã în splendidul peisaj al Defileului
Jiului, Mãnãstirea Lainici a ajuns sã se bucure
de tot mai multã stimã ºi cãutare atât din partea
credincioºilor care veneau aici în pelerinaj la
marile sãrbãtori, cât ºi din partea turiºtilor ro -
mâni ºi strãini. Chiar autoritãþile comuniste lo -
cale se mândreau într-o vreme cu aceastã mã -
nãstire ºi adesea îi treceau pragul, fie sã o
vi zi teze, fie sã se întreþinã ºi sã primeascã po -
veþe de la stareþ. Se cunoaºte ºi faptul cã un
prim-secretar de partid ºi primar din Valea Jiului,
de altfel, un suflet nobil cu simþãminte ro mâ -
neºti ºi creºtineºti venea adesea cu fa milia ºi
poposea la mãnãstire, întreþinându-se ºi lãsând
pomelnice pãrintelui stareþ.
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Stema Þãrii Româneºti 
sculptatã în pridvorul catedralei

1 Pr. prof. dr. Nicolae C. Buzescu, op. cit., p. 68-70.
2 Protos. Ioachim Pârvulescu, O treaptã spre Cer ascunsã într-un „colþ de Rai” – Sfânta Mânãstire Lainici

(pli ant), tipãrit cu binecuvântarea Î.P.S. acad. dr. Nestor Vornicescu, mitropolitul Craiovei, 2004; 
Arhim. Ioachim Pârvulescu, Sfânta Mãnãstirea Lainici, scurt istoric, 2010, p. 15.

3 Ibi dem, p. 18-20; Eugen Tuþu, op. cit., p. 26-27.



4. Biserica nouã sau catedrala de la Lainici

Noua bisericã se leagã de perioada stã -
reþiei arhimandritului Ioan Selejan, inginer con -
struc tor, care a proiectat ºi a demarat lucrãrile.
Fiind cre ate noile condiþii de libertate religioasã
ºi socialã, dupã înlãturarea regimului comunist
în Decembrie 1989 ºi datoritã marii afluenþe de
credincioºi, s-a impus nevoia construirii unei
biserici mai mari, mai încãpãtoare, întrucât slu -
jbele religioase din duminici ºi sãrbãtori se fã -
ceau în aer liber. Astfel, în luna iulie 1990, s-a
pus piatra de temelie la noua bisericã cu hramul
„Izvorul Tãmãduirii”, fiind prezent Mitropolitul 
Olteniei, Nestor Vornicescu. Noua catedralã de
la Lainici, prin planul sãu arhi tec tonic, are ceva
inedit, în realitate cuprinzând douã biserici su -
prapuse. Terenul în pantã pe care e
situatã noua bisericã a impus o con -
strucþie cu un demisol sau subsol
imens, ceea ce proiectantul ºi exe -
cutantul au pus în legãturã simbolicã
cu cele douã mari perioade din istoria
creºti nismului: biserica din subsol
(catacombã) cu perioada primarã din
via þa Bisericii, când aceasta a suferit
de pe urma persecuþiilor iu daice ºi
din partea Imperiului Ro man, când
Biserica a supravieþuit în ca ta combe,
pânã la Edictul de libertate de la
Milano, din 313, emis de Constantin
cel Mare. A fost pe rioada celor zece
persecuþii dras ti ce, de clan ºate de
împãraþii Romei, în cadrul cãrora mi -
lioane de creºtini ºi-au dat viaþa
pentru Hristos. Aici urmeazã ca spa -
þiul pictural sã fie dedicat sfinþilor ºi
mar tirilor din Biserica pri marã. Bi -
serica de dea supra semnificã perioada a doua
din istoria creºti nismului, perioada de li bertate
de dupã Edictul din 313, când Biserica s-a rãs -
pândit ºi dezvoltat la toate popoarele, ajungând
pânã în zilele noastre. De aceea re gistrele pic -
turale din aceste spaþii sunt ded i cate Bisericii în
exten siune, adicã sfinþilor din toate veacurile ºi
de la toate neamurile ortodoxe pânã în ac tua -
litate. Aceastã picturã a fost deja rea lizatã în
frescã de cel mai renumit pictor bise ricesc din
þara noastrã Grigore Po pescu-Muscel.1

Primul lucru ce frapeazã sau im pre sio -
neazã ochiul vizitatorului ºi care este o ca rac -
teristicã a catedralei de la Lainici, este pridvorul
admirabil deschis pe zece coloane de piatrã cu

capiteluri or nate, ce ilustreazã stilul brân co ve -
nesc sau neo-românesc, în arhitecturã. Vechea
bisericã are pridvorul deschis pe opt coloane,
dar la dimensiuni mai modeste. Mãreaþa cate -
dralã de la Lainici, mai ales prin pridvorul ei, se
impune cu un el e ment ce exprimã puternic spe -
cificul naþional românesc, idee impusã de arhi -
tectul Dorel Cordoº, din Sighetu Marmaþiei ºi
realizatã cu succes ºi la alte biserici noi, con -
struite în þarã.2

Specificul picturii din pridvor realizatã cu
deosebitã mãiestrie de pictorul Grigore Popescu-
Muscel, este cronica pictatã a isi has mului, ordo -
natã în patru mari registre patronate pe boltã de
icoana Mântuitorului Iisus pe tron, în slavã. Sub

picioarele Mântuitorului se aflã icoa na Tronul
judecãþii, iar în cele patru colþuri ale pãtratului
cu Hristos în slavã sunt aºezate cele patru icoane 
ale marilor teologi isihaºtri: Grigore Sinaitul,
Grigore Palama, Filotei Kokkinos ºi Eftimie de
Târnovo. Un registru spe cial întins este dedicat
sfinþilor isihaºti ro mâni, începând cu Sfântul
Nicodim de la Tis mana, Ghelasie de la Râmeþ,
Ioan de la Prislop, Daniil Sihastru, Vasile de la
Poiana Mãrului, Paisie de la Neamþ, Calinic de
la Cernica, Irodion de la Lainici ºi mulþi alþii.
Este inte resantã ºi impresionantã inscripþia cen -
tralã din registrele picturale, extrasã din op era
Sfântului Maxim Mãrturisitorul: „Unele veacuri 
sunt pentru coborârea lui Dumnezeu la oameni,
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Pridvorul catedralei  de la Lainici

1 Genu Tuþu, op. cit., p. 72; Ioachim Pârvulescu, O treaptã spre Cer...; Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu, Lainici,
capodoperã a artei româneºti ºi europene, p. 33.

2 Mihail Diaconescu, op. cit., p. 41, 63-64.



iar alte veacuri sunt pentru urcarea oamenilor la
Dumnezeu.” Un registru im por tant în ansamblul 
pictural din pridvorul de la Lainici este dedicat
Sfântului Calinic de la Cernica, care a avut o
legãturã specialã cu aceastã mãnãstire.

De asemenea, o importanþã deosebitã în
registrele picturale i se acordã cuviosului Irodion, 
stareþul ºi sfântul locului, cel care a fost la înce -
put ucenicul Sfântului Calinic, apoi i-a devenit
duhovnic. Pentru prima datã în istoria picturii
murale, legat de isihasm, este prezentat sub o
formã narativã ºi simbolicã Ciclul Filo caliei,
începând cu Sfântul Grigorie Palama, Nicodim
Aghioritul, Filocalia de la Veneþia, Filo calia de la 
Neamþ, Filocalia de la Drago mirna, Pro dromu ºi
încheind cu Filocalia Pãrin telui Stãniloae, în ce -
putã la Sibiu în 1946 ºi în che iatã la Bucureºti în
1991, în douãsprezece vol ume. De un ciclu com -
po ziþional pictural apar te se bucurã apoi sfinþii
români, începând cu Neagoe Basarab, Constantin
Brâncoveanu ºi toa tã suita sfinþilor români pânã
în contem pora neitate.1

Pictura pronaosului este dominatã de ur -
mã toarele mari teme: 1. Viaþa ºi minunile Maicii
Domnului (ma riologia); 2. Activitatea misio narã
a Sfân tului Apostol Andrei în Dacia Pon ticã; 3.
Acti vitatea misionarã a Sfântului Apostol Filip în 
Dacia Ponticã; 4. Cele ºapte sinoade ecumenice;
5. Istoria universalã a isi hasmului (ciclu con -
tinuat în pridvor); 6. Ciclul monarhilor râvnitori
pentru cre dinþa ortodoxã; 7. Ciclul sfinþilor ro -
mâni (care începe în al tar ºi continuã în naos,
pronaos ºi pridvor); 8. Ciclul ctitorilor.

Ca adaos ºi spe cific pe peretele estic din
pronaos este Duminica tuturor sfinþilor, o cre -
aþie cu totul aparte ºi de o notã savantã.2

În naos predominã icoana cu Iisus Hristos
- Pantocrator. La baza Pantocratorului se aflã
tema Bisericii cereºti a tuturor sfinþilor grupaþi
pe cete: îngeri, prooroci, apostoli, apoi Liturghia 
cereascã pe douã registre. Pe cele patru pan -
dantive urmeazã icoanele Sfinþilor Evangheliºti
înveºmântaþi în straie antice, fiecare însoþit de
simbolul lui. Se continuã, apoi, pictura naosului
din registrele inferioare cu cicluri din Vechiul
Tes ta ment ºi apoi din Noul Tes ta ment, iar mai
jos cu ciclul Sfinþilor daco-romani, martirii orto -
doxiei, martirii de la Athos ºi sfinþii doctori fãrã

de arginþi. Un loc aparte în absida de sud a
naosului este rezervat martiriului lui Constantin
Brâncoveanu cu fiii sãi.3

Altarul, partea cea mai importantã a fie -
cãrei biserici, numit ºi „masa Domnului” este ºi
la Lainici dominat pe boltã de icoana Maicii
Domnului cu pruncul în braþe, urmatã de arhan -
ghelii Mihail ºi Gavril. Urmeazã scena „Cor -
tului Mãrturiei” din Vechiul Tes ta ment, avân -
du-l în centru pe Moise, dupã care urmeazã în
strânsã relaþie cu aceasta, scena „Împãrtãºirea
Apostolilor”. La nivelul in fe rior, întregul re -
gistru al picturii este dedicat Sfinþilor Ierarhi,
începând cu Ioan Gurã de Aur, Vasile cel Mare,
Grigorie Dialogul etc..4

Totul în arhitectura ºi, mai ales, în pictura
catedralei de la Lainici este mon u men tal, somp -
tuos, mãreþ ºi orig i nal, pãstrând însã structura
artei bizantine în esenþã, la care s-au adãugat
detalii postbizantine, atât universale, cât mai
ales de spe cific românesc, ceea ce-i conferã cali -
tatea unei capodopere unice ºi unitare în acelaºi
timp, cu alte cuvinte, inconfundabilã în arta ro -
mâneascã ºi universalã.5
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Coloanã din pridvorul catedralei

1 Ibi dem, p. 69-170.
2 Ibi dem, p. 175.
3 Ibi dem, p. 203, 206-210.
4 Ibi dem, p. 219-224.
5 Ibi dem, p. 225.



5. Mãnãstirea Lainici – un pilon al credinþei,
dãinuirii ºi înþelepciunii româneºti

Derulând în faþa ochilor, a minþii ºi cu
sufletul cele expuse sau prezentate mai sus, nu
poþi rãmâne insensibil, cu condiþia sã gândeºti ºi
sã simþi româneºte.

La un Simpozion dedicat Sfântului ªtefan
cel Mare, cu ocazia Anului jubiliar – 500, þinut
la Sighetu Marmaþiei, în 9 septembrie 2004, la
care a participat ºi academicianul  pr. prof. univ.
dr. Mircea Pãcurariu de la Sibiu, am prezentat o
comunicare intitulatã „Credinþã ºi românism sau 
conºtiinþã de identitate între istorie ºi con tem -
poraneitate”, la sfârºitul cãreia mã întrebam
patetic: Mai poate exista o conºtiinþã ro mâ neas -
cã autenticã într-un român contemporan care nu
se situeazã sau nu simte o identitate spiritualã ºi
de credinþã cu înaintaºii sãi, cu moºii, cu strã -
moºii, cu voievozii ºi personalitãþile de marcã
ale acestui popor? ªi tot eu am rãspuns: Nu cred
ºi nu pot sã-mi imaginez, în mod firesc ºi logic,
acest lucru. Parafrazând pe marele gânditor ºi
profesor Nae Ionescu, un român deviat sau alu -
necat de la credinþa strãbunã ortodoxã în orice
altã credinþã creºtinã nu mai poate simþi ºi vibra
autentic româneºte pentru cã i s-a rarefiat con -
ºti inþa unitãþii ºi continuitãþii. Închipuiþi-vã, prin 
ab surd, o comemorare a Sfântului ªtefan cel

Mare, la o mie de ani, într-o Românie cato licã sau
neoprotestantã! Sau, altfel spus: am mai putea
vorbi de o Românie ºi, im plicit, de o conºtiinþã
româneascã, peste cinci sute de ani, fãrã credinþa ºi 
Biserica Ortodoxã? Greu de ima ginat! Sã avem în
vedere cã orice proces de diluare sau degradare
odatã început îºi continuã cursul.1

,,Poporul care îºi uitã înaintaºii îºi taie
rãdãcinile sufletului ºi, în puþinã vreme, se va usca
ºi pieri. Un popor, când nu mai pomeneºte pe
sfinþii sãi, pe martirii sãi, pe binefãcãtorii sãi înain -
taºi, nu se mai deschide spre ceruri ºi Dumnezeu,
nu-ºi mai aduce aminte de el. De aceea, pomenirea 
înaintaºilor sfinþi, martiri ºi ctitori, însumeazã via -
þa noastrã, viaþa sufletului nostru, trãitã în comu -
niune cu cerul ºi cu înaintaºii”.2

Revenind la tema noastrã dedicatã Mã -
nãstirii Lainici, trebuie sã fim mândri cã istoria
ne-a înzestrat cu un astfel de mon u ment de cre -
dinþã ortodoxã ºi de spiritualitate româneascã,
cu o astfel de capodoperã arhitectonicã ºi pic -
turalã, care îngemãneazã ºi sintetizeazã atât de
armonios ºi fericit trecutul încercat ºi glorios al
neamului românesc cu viitorul plin de speranþã
pe care ni-l pregãtim.

În Mãnãstirea Lainici gãsim imprimatã ºi
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1 Pr. lect. univ. dr. Vasile Borca, Credinþã ºi Românism sau conºtiinþã de identitate între istorie ºi
contemporaneitate, în rev. „Ortodoxia maramureºeanã”, anul IX, nr. 9/2004, p. 62-63. 

2 Din cuvântarea mitropolitului Dan iel Ciobotea (actualul patriarh) la parastasul voievodal oficiat la Putna în 2
iulie 1990, cu prilejul comemorãrii a 486 de ani de la trecerea în eternitate a lui ªtefan cel Mare, în rubrica
„Lumea creºtinã”, nr. 23, supliment al ziarului „România Liberã”, nr. 162, 8.07.1990, p. 4.



exprimatã structura sufletului românesc într-o
continuitate neîntreruptã ºi într-o conºtiinþã a
fraternitãþii ºi unitãþii noastre creºtineºti ºi ro -
mâneºti pentru aici ºi în perspectiva eternitãþii.
Diminuarea sau absenþa acestei conºtiinþe pro duce 
traume sufleteºti individuale, sociale ºi na þionale,
care, erodând identitatea de sine, duce la dezastre
cu consecinþe care pot deveni ire ver sibile. Cuge -
tul românesc, hrãnit ºi adãpat la sânul Maicii
Bisericii strãbune, cristalizat în se colul al
XVI-lea în Învãþãturile lui Neagoe Ba sa rab cã -
tre fiul sãu Theodosie, ne aratã „di men siunea întru 
totul creºtinã a fiinþei ro mâneºti”. De la opincã
pânã la vlãdicã ºi de la þãran la dom nitor, „þara era
o Bisericã vie”. În aceste cuvinte de înaltã înþe -
lepciune ºi trãire ale lui Neagoe Basarab „se aflã
portretul esenþei creºtine a nea mului românesc”.1

Raportat la mãreþul ºi impunãtorul com -
plex monahal de la Lainici, acesta se impune ca
un mon u ment ºi o instituþie reper în ansamblul
eclesiastic ºi turistic românesc. E o poartã des -
chisã spre cer pentru orice credincios, pentru
care rugãciunea ºi sfinþenia constituie o cale ºi

un ideal de atins. Aici, la Lainici, duhul
Sfân tului Irodion creeazã în permanenþã aceastã
at mosferã îmbietoare de sfinþenie. Pe de altã
parte, sau în acelaºi timp, Mãnãstirea Lainici e o
poar tã deschisã nouã tuturor românilor spre
inte riorul sufletului nostru, ca o introspecþie a
cre dinþei ºi vieþii noastre creºtin ortodoxe, este o 
poartã deschisã spre istoria înaintaºilor ºi a Bi -
sericii strãbune pentru a se edifica ºi a ne întãri
unitatea ºi continuitatea cu ei, în acelaºi duh ºi
pentru a primi putere ºi înþelepciune în încer -
cãrile, ispitele ºi tentaþiile vieþii, ce încearcã sã
ne ademeneascã ºi sã ne abatã pe cãi lãturalnice.

Închei cu vorbele marelui Eminescu, care
a definit Biserica Ortodoxã „maica neamului
românesc”, cu mesajul ºi îndemnul sãu încre -
zãtor în destinul neamului românesc: „Sãmânþa
din care a rãsãrit acest popor e nobilã ºi poporul
nu va pieri decât atunci când românii vor uita
nobleþea seminþiei lor”.2

Din re spect pentru nobleþea româneascã ºi 
pentru înnobilarea sufletelor tuturor românilor
de pretutindeni am aºternut aceste pagini.
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Locul binecuvântat din defileul Jiului

1  Apud. Dan Puric, Cine suntem, Bucureºti, Ed. Platytera, 2008, p. 147.
2  Cf. „Timpul” din 16 aprilie 1888.



Biserica veche a Lainiciului

Detalieri realizate de  Arhimandrit Ioachim PÂRVULESCU, Stareþul Mãnãstirii
Lainici, pe parcursul vizitei de documentare a Revistei Familia Românã

Dupã tradiþia localã, Mãnãstirea
Lainici dateazã din secolul al XIV-lea,
de pe timpul Sfântului Ni codim de la 

Tismana. Se ºtie cã Sf. Nicodim a fost un lumi -
nãtor al secolului XIV, fiind du hovnic pentru toþi
domnitorii pe care i-a avut în timpul sãu: Dan I,
Vlaicu-Vodã, Mircea cel Bã trân ºi a revigorat cel
mai mult viaþa spiritualã, viaþa cul turalã în Þara
Româneascã ºi a ctitorit o mulþime de mãnãstiri,
în ce pând de la vest spre est: res pectiv Mãnãstirea
Vodiþa, Mã nã sti rea Tis mana, To pol ni þa, Vi ºi na, la 
ieºirea din De fileul Jiu lui, Lainici, se pre supune, ºi 
dupã aceea Prislopul. 

Existã ipoteza cã Sf. Nicodim a ctitorit Mã -
nãstirea Lainici, pentru cã, dacã Viºina, situatã la
ieºirea din Defileul Jiului, e ctitoritã de el sau de
ucenicii direcþi, ºi Prislopul, atunci ºi Lainici, care
este între cele douã, pro babil are aceastã origine
din secolul XIV. Cert este cã pe la 1760, tot dupã o 
tradiþie localã, în timpul Mariei Tereza, când s-au
produs evenimentele del i cate din Transilvania, când
bise ricile ortodoxe au fost dis truse în numãr foarte 
mare, biserica de la Lainici a fost distrusã ºi ea.

Acest mo ment din secolul XVIII este so -
cotit ca prima crucificare majorã a mãnãstirii. Du -
pã aceea, la 1760, un schimnic, Atanasie de la
Tismana, este adus la Lainici ca sã ctitoreascã
mãnãstirea ºi se face iniþial un schit de lemn, pe la
1760-1780. 

Biserica de zid, a fost construitã între 1812
ºi 1817, când a fost sfinþitã. Întotdeauna, luam ca
origine istoricã a Mãnãstirii Lainici anul pisaniei,
care este 1817. Însã descoperirile care s-au fãcut
cu ocazia lucrãrilor de res taurare a bisericii, pur ºi
simplu îndepãrteazã a ceastã datã. 

Respectiv, când am fãcut restaurarea pic -
turii în bisericã, era foarte multã umiditate ºi s-a
scos pãmântul, s-a pus scândurã deasupra pentru a
se elimina igrasia. În pridvor am spart betonul
turnat prin anii 1950, plin de igrasie. Cu ocazia
acestor lucrãri, în partea dreaptã, am dat de trei
oseminte la care se vedea cã s-a umblat, erau
dezordonat puse, trei persoane, neiden tifi cate. 

Însã în partea stângã, la intrare, am gãsit
douã morminte intacte, identificate. Exista o tra -
diþie, la cãlugãri, care ajutã foarte mult în timp.
Când mureau, se fãcea repede din lut, din argilã o
cã rãmidã pe care se inscripþiona numele: Ioan mo -
nahul de exemplu, când s-a nãscut, când a murit, o

ardeau în cuptor pânã dimineaþa ºi dupã aceea o
puneau sub cap în sicriu. Cãrãmida aceea se gãsea
dupã sute de ani ºi, pe baza ei, se putea face iden -
tificarea certã.

Am gãsit atunci douã morminte intacte, cum 
am spus mai sus, ºi un mormânt, foarte interesant
aºezat, ex act sub zidul despãrþitor în tre pronaos ºi
pridvor. Cu picioarele în afarã ºi cu capul înã -
untru. Foarte ciudatã trea bã! ªi scria foarte clar pe
cãrãmida lui: „Misail Monahul, 1794”. ªi dincolo
era Zenovia Mo nahia. 1794 scria pe cãrãmidã, iar
pe pisania bisericii scria 1817. De aici deducem
noi cã biserica era mult mai micã iniþial, pro babil
numai altarul pânã la naos. Dupã aceea s-a fãcut
pronaosul mai mare ºi pridvorul acesta ca o ne -
cropolã pentru ctitori. De ce? Pentru cã Zenovia
Monahia ºi Misail Monahul erau soþ ºi soþie.

Cinci din cti torii principali ai mãnãstirii
aces teia, respectiv Stan ca Mãldãrescu, Iosif Mo -
nahul Fãrcãºescu, Iordache Poenaru, cei doi:
Zenovia Monahia ºi Misail Monahul au fost boieri 
care s-au cã lugãrit. Stanca Mãldãrescu s-a cãlu -
gãrit sub nu mele de Calistrata Monahia, Iordache
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Poenaru sub numele de Iosif Monahul Fãrcãºescu. 
Pe frontispiciu, pe pisanie se menþioneazã: Ze -
novia Monahia ºi Misail Monahul, soþ-soþie, care
s-au cãlugãrit la sfârºitul vieþii ºi au fost înmor -
mântaþi aici, în pridvor ca o necropolã pentru cti -
tori.

Am mai fãcut o deducþie logicã. În Pri mul
Rãzboi Mondial, armatele ger mane, au profanat ºi
au distrus pe aici totul. Au luat ºi clopotele, le-au
topit ºi au fãcut gloanþe din ele. Arhiva arsã,
cãlugãri deportaþi în Germania. În ma rele prã pãd
care s-a produs aici ne gândim cã s-a umblat ºi la
morminte. Adicã la crucile unde se aflau mor -
mintele... ªi-au zis, probabil, cã sunt ctitori înmor -
mântaþi ºi vor gãsi bijuterii. Au umblat la ele, au
vãzut cã nu sunt decât simpli monahi ºi le-au pus
la loc. 

Apropo de lucrul acesta, ca o parantezã,
chiar ºi lui ªtefan cel Mare când i s-a descoperit
mor mântul pe la 1700, când l-au dezgropat pentru
prima datã au vãzut cã era îmbrãcat în straie cã lu -
gãreºti. Se presupune cã ªtefan cel Mare a fost
cãlugãrit la sfârºitul vieþii. Aºadar s-a umblat la
cele trei morminte din partea dreaptã a pridvorului 
ºi cum n-au gãsit nimic, la cele lalte douã n-au mai
umblat. ªi au rãmas intacte. 

Un eveniment în istoria Mãnãstirii Lainici a
fost  ºi adãpostirea lui Tu dor Vladimirescu. Acesta 
a avut foarte multe legãturi cu mãnãstirile din Gorj 
în spe cial, din Oltenia: Tis mana, Polovragi,
Crasna, Lainici...  Aici s-a refugiat ºi aici s-a for -
mat foarte mult. Avea ºi rude cãlugãri. Se spune
cã, dupã ce a participat la Rãzboiul ruso-turc din
1806-1812, a fost fãcut ofiþer în armata rusã, iar
dupã ce s-a încheiat rãzboiul, pe la 1817, a fost
urmãrit ºi chiar s-a plãtit o sumã mare pentru a-l
duce la Is tan bul. 

La Târgu Jiu s-a întâmplat sã fie stareþul
Iosif de la Lainici, Iosif Egumenul cum e men -
þionat, pe care  niºte boieri din Târgu Jiu l-au rugat
sã-l ajute pe Tu dor Vladimirescu sã îl gãzduiascã
aici, la Lainici, ca sã nu fie omorât de turci. ªi
chiar sã-l ajute sã meargã mai departe în Viena. ªi
aici a stat câtva timp, câteva luni de zile, deghizat
în cãlugãr, i s-a fãcut chiar un paºaport fals ca sã
treacã graniþa spre Viena. Aceste lucruri sunt con -
semnate. Dupã o vreme, s-a aflat cã Tu dor
Vladimirescu era ascuns la Lainici. A venit la
mãnãstire garnizoana tur ceascã din Târgu Jiu, iar
unui cãlugãr, Maxim, i s-a tãiat capul din cauza
aceasta. Pe Tudor nu l-au gãsit pentru cã era de -
ghizat în cãlugãr. 

A venit apoi Primul Rãzboi Mondial care a
afec tat foarte mult zona, iar mãnãstirea a trecut
printr-o a doua rãstignire. Fiind singura locaþie de
pe Defileul Jiului, armatele ger mane au distrus
toate clã dirile, biserica a fost profanatã, transfor -
matã în grajd. Aici au dormit. S-au pãstrat ca
mãrturie, chiar în al tar, pentru cã erau scrijelite în

zid, nume de soldaþi, de ofiþeri germani, din ce reg -
i ment erau ºi nopþile în care au dormit. ªi atunci
mãnãstirea a fost pustiitã.

Între 1916-1919 a fost ocupaþie germanã,
apoi între 1919-1921 a fost un singur pãrinte ºi din
1929 mãnãstirea începe sã reînvie, dupã ce epis -
copul Râmnicului a trimis la Lainici un grup de
ºase cãlugãri, în frunte cu stareþul Visarion Toia. 

Acest pãrinte a refãcut mãnãstirea ºi a
dezvoltat-o foarte mult în perioada interbelicã.
Printre pãrinþii care au fost aduºi împreunã cu el
erau pãrintele Calinic Cãrãvan, ur mãtorul stareþ,
apoi a urmat pãrintele Nicodie Sa chelare, marele
preot care a scris Pravila bi se riceascã ºi Gherontie
Ghenoiu, mare duhovnic în Bucureºti. Toþi aceºtia 
au fost trimiºi la Lainici, de la Mãnãstirea
Frãsinei. 

Întotdeauna a existat aceastã legãturã între
Mãnãstirea Lainici ºi Frãsinei, mai ales de pe
timpul Sfântului Calinic. Sfântul Calinic avea o
triadã de mãnãstiri la sufletul lui: Mãnãstirea Cer -
nica, Mãnãstirea Frãsinei ºi Mãnãstirea Lainici. ªi 
de aceea a fost o legãturã permanentã. Chiar ºi în
vieþuire era o similitudine în viaþa monahalã de la
Frãsinei cu Lainici ºi cu Cernica. Aceasta a ajutat
mult mãnãstirea sã se refacã în perioada inter belicã.

În timpul stãreþiei pãrintelui Visarion Toia,
1932-1936, s-au refãcut o parte din clãdiri  ºi s-au
adus toate rânduielile vieþii monahale de la
Frãsinei în Mãnãstirea Lainici. A început sã se
înmulþeascã ºi ob ºtea, cu toate neajunsurile care
erau în vremea aceea. Al Doilea Rãzboi Mondial
n-a afectat mãnãstirea în mod di rect, dar tot ceea
ce s-a întâmplat dupã aceea pe Defileul Jiului a
afectat viaþa mã nãsti reascã ºi mãnãstirea în sine.
În 1948 au început lucrãrile la linia feratã
Bumbeºti-Live zeni, linie feratã care începuse de
fapt din 1924 din timpul lui Gheorghe Tãtãrãscu,
care era prim-mi nistru, din judeþul Gorj, ºi a ajutat
foarte mult Gorjul inclusiv în realizarea acestei
legãturi între Oltenia ºi Transilvania. Dupã ce s-a
fãcut Unirea din 1918, aveau tot interesul sã facã
aceastã legãturã ºi pentru transportul cãrbunelui
din Valea Jiului în sud, ºi din mo tive comerciale
sau pentru dez voltarea zonei.

Astfel, a început construcþia cãii ferate
Bum beºti-Livezeni, cu cele 32 de tunele, lucrãri
foarte costisitoare ºi grele. A început în 1924 ºi a
fost stopatã în 1940, când a intrat România în
rãzboi. În 1948 s-au realizat ultimii kilometri ºi
28.000 de oameni au lucrat pe Defileul Jiului.
Erau unitãþi militare, CFR-riºti, UTM-iºti. Erau
acei brigadieri care fãceau câteva luni de zile de
muncã patrioticã ºi li se oferea un certificat de bri -
ga dier ºi cu asta aveau mare trecere în viaþa lor mai 
departe. S-a ocupat toatã zona mãnãstirii... toatã
depresiunea s-a ocupat cu ba rãci. Toate terenurile
mãnãstirii au fost luate abu ziv. La un mo ment dat,
era cantonatã chiar o gar nizoanã militarã aici în
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mãnãstire. O datã pe la sfârºitul anilor ’50, a venit
comandantul gar nizoanei în stare de ebrietate, cu
încã un ofiþer, la stareþul Visarion Toia ºi i-a spus:
„Pãrinte, trebuie sã-þi luãm ºi chilia dumneatale”.
„Pãi domnule, aþi luat atâtea chilii, nu mai putem
sã vã dãm... Nu se poate aºa ceva!” ªi s-a opus ver -
bal stareþul Visa rion Toia. Atunci ofiþerii aceia
i-au dat câþiva pumni chiar în pridvor. I-au dat
câteva lovituri, l-au aruncat peste pridvor, i s-a
rupt piciorul din ºold, a urmat o cangrenã ºi
amputarea piciorului... într-un an de zile a ºi murit. 
Era foarte mult deranj, inclusiv duminica ºi la
sãrbãtori. Ne spuneau pãrinþii bãtrâni pe care i-am
cunoscut cã duminica ºi la sãrbãtori jucau fotbal pe
stradã, lângã bisericã, ca sã deranjeze pe pãrinþi.
Erau mii de oameni aici... erau toate felu rile de
oameni, jucau fotbal, înjurau ºi aºa mai departe.

Aceasta a fost a treia rãstignire a mãnãstirii,
în perioada comunistã. Vorbeam despre cele trei
rãstigniri: în secolul XVIII, pe timpul Mariei
Tereza, pe timpul Primului Rãzboi Mondial, a
doua rãstignire ºi înviere, ºi dupã aceea în pe -
rioada comunistã a treia rãstignire ºi înviere. 

Bineînþeles cã perioada comunistã a cul -
minat cu Decretul 410 din 1959, când au fost daþi
afarã cãlugãrii din mãnãstiri... Atunci erau vreo 30 
de cãlugãri în Lainici ºi au fost daþi afarã toþi,
numai doi au fost lãsaþi ca paznici: stareþul Calinic
Cãrãvan cu încã un pãrinte. Iar cei care n-au vrut
sã-ºi lepede haina monahalã de pe ei au fost închiºi 
ºi foarte mulþi au murit în temniþele comuniste, aºa 
cum se cunoaºte. Se spune cã au fost daþi afarã
atunci între 7.000 ºi 10.000 de cãlugãri ºi cãlu -
gãriþe... au fost pustiite mãnãstirile. ªi Lainici a
trecut prin aceastã rãstignire, prin aceastã sufe -
rinþã foarte mare în ’59, ca dupã aceea în 1961 sã
se desfiinþeze efectiv le gal Mãnãstirea Lainici. 

Nu a mai funcþionat ca mãnãstire, ci a rãmas
cu titlul „Casã de odihnã pentru preoþi”, între 1961 
ºi 1971, deci timp de zece ani. Pãrintele Calinic
Cãrãvan era un fel de ghid, un custode în mã -
nãstire ºi fãcea slujbã foarte rar, numai când i se
permitea. Duminica ºi la sãrbãtori mari uºile erau
închise cu lacãt. Nu avea nimeni voie sã intre în
bisericã. Dupã aceea, în ’71 s-a redeschis mã -
nãstirea ºi prin 1975-1980 a început sã se re -
populeze cu cãlugãri.

* 
În Evul Mediu românesc târziu era obiceiul

ca foarte mulþi boieri sã se cãlugãreascã la sfârºitul 
vieþii. Un exemplu este Alexandru Lãpuºneanu cu
celebrul „De mã voi scula pre mulþi am sã
popesc”... L-au cãlugãrit forþat, cum se spune. E ºi
cazul lui ªtefan cel Mare. Era o tradiþie. Unii o
fãceau din com ple zenþã, alþii o fãceau cu adevãrat, 
din toatã inima. Un exemplu din zona Lainiciului
este Stanca Mãldãrescu devenitã Calistrata Monahia.
O boieroaicã din neamul Mãldãreºtilor, care s-a
cãlugãrit, a donat cel mai mult Mãnãstirii Lainici. 

Un alt boier care s-a cãlugãrit, Iordache
Poenaru, este Iosif Monahul Fãrcãºescu. Apoi, a
treia este Onufria Monahia,  tot o soþie de boier, ce
s-a cãlugãrit. 

Biserica veche a fost restauratã. În urmã cu
zece ani era foarte degradatã, pereþii afumaþi ºi
plini de gloanþe din Primul Rãzboi Mon dial,
bãtute în zidul bisericii, în picioarele sfinþilor sau
în corpurile lor, iar noi am fãcut procesul acesta de 
restaurare, conservare, integrare. 

Întâi s-a restaurat, s-a curãþat totul, dupã
aceea s-a conservat. Fiecare centimetru pãtrat tre -
buie pãstrat fiindcã e valoare în timp. Conservarea
s-a produs prin injectãri de cazeinã, iar apoi s-a
trecut la integrarea cromaticã. Chiar dacã unii re -
stauratori þin foarte mult sã rãmânã numai su -
prafaþa originalã, în zona noastrã este obiceiul sã
se integreze cromatic. Adicã, dacã lipsesc bucãþi
din fresca acestea se refac în cromatica întregului.

Pictura fost restauratã între 2000-2009, în
paralel cu biserica nouã. Se slujeºte ºi aici o datã
pe sãptãmânã, maxim de douã ori. Se fac în paralel 
douã liturghii: vineri ºi sâmbãtã, ca sã fie viaþã ºi
aici. Duminica sau la sãrbãtori se fãcea slujba de
multe ori în aer liber, afarã. Era micã biserica
veche, nu mai corespundea, ºi de zeci de ani pã -
rinþii inten þionau sã facã o altã bisericã. S-a ivit
oportunitatea asta odatã cu Revoluþia din 1989 ºi
în ’90 s-a început construcþia noii biserici. 

Biserica veche a Lainiciului, cu hramul dat
de ctitori „Intrarea în bisericã a Maicii Domnului”, 
are o încãrcãturã istoricã de necontestat. Aici au
slujit Sfântul Calinic, Sfântul Irodion, zeci de ani
de zile. Istoria, timpul, dar ºi oamenii au încãrcat-o 
cu rugãciunile lor, cu lacrimile, dorurile ºi
nãdejdile lor.
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Schitul Locurele

Ieromonah Firmilian GHERASIM

Introducere

Schitul Locurele aparþine de Mãnãstirea
Lainici ºi este amplasat pe versantul vestic al
Vãii Jiului, în Poiana Locurele, situatã la o alti -
tudine de 750-800 m, pe muntele Gropul din
masivul Vâlcan.

Locul este deosebit de frumos, meritând
caracterizarea mioriticã: „pe-un picior de plai,
pe-o gurã de rai”. Spre nord, un zid de stânci
strãjuieºte poiana, în timp ce spre sud se des -

chide o priveliºte unicã spre culmile învecinate
din Masivele Vâlcan ºi Parâng. 

Biserica ºi chiliile sunt de dimensiuni mi -
ci, dar frumos proporþionate, ceea ce, împreunã
cu peisajul mirific, creeazã senzaþia cã ai ajuns
în lumea basmelor.

Frumuseþea fizicã este completatã ºi de
atmosfera duhovniceascã deosebitã, întrucât
sfin þii care au trecut pe aici ºi-au lãsat amprenta
haricã asupra schitului.

Scurt istoric

În aceastã regiune, monahismul are ori -
gini strãvechi, fiind atestaþi pustnici încã din
timpul Sfântului Nicodim (sec. XIV-XV), dar
istoria propriu-zisã a acestui schit începe în se -
colul XIX. Un preot de mir, pe nume Lupu
Stolojan, ajuns la bãtrâneþe ºi rãmas vãduv, s-a
hotãrât sã se cãlugãreascã. A mers iniþial la
Mãnãstirea Tismana (care atunci era mãnãstire

de cãlugãri), unde a fost tuns în monahism cu
numele Luca, iar ul te rior a primit ascultarea de a 
sluji la Schitul Cioclovina de Sus.

Pe data de 6 au gust 1849, Pãrintele Luca a
plecat de la schit spre Mãnãstirea Tismana, unde 
dorea sã slujeascã împreunã cu ceilalþi preoþi de
acolo, cu ocazia praznicului Schimbãrii la Faþã a 
Domnului nostru Iisus Hristos. Pe drum, a avut
o vedenie minunatã: i s-a arãtat o luminã albã,
iar un glas i-a spus sã plece de acolo pânã la un

râu mare dinspre rãsãrit ºi sã caute în susul 
lui, iar la Muntele Gropul sã înalþe jert -
felnic de închinare. Pãrintele Luca nu au -
zise pânã atunci de Muntele Gropul ºi nu
ºtia unde se aflã, dar dupã ce s-a spovedit
ºi s-a sfãtuit cu duhovnicul ºi cu stareþul, a 
înþeles cã vedenia a fost de la Dumnezeu
ºi a plecat sã caute acel loc ºi sã facã ce i se 
poruncise. 

Timp de câteva luni, a umblat za -
darnic prin toate hârtoapele de pe munþii
din lungul Jiului (cãci acesta era râul mare 
la rãsãrit de Tismana), pânã când, obosit ºi 
deznãdãjduit, s-a dus la Schitul Lainici sã
se odihneascã ºi sã-ºi mai ia ceva hranã de
drum.

Dupã o noapte de odihnã, a pornit
din nou în cãutare. Cam dupã o orã de mers spre
apus, pe o cãrare, a întâlnit un copilandru care
mâna un ciopor de câteva oi. Prin zonã vãzuse
numai pãduri de fag, în care oile nu aveau ce
paºte, fapt pentru care l-a întrebat pe copil unde
duce oile la pãscut. Copilul i-a rãspuns cã sunt
mai sus niºte „locurele”. 

Pãrintele l-a urmat pe copilandru ºi dupã
încã o orã de mers au ajuns într-o poianã largã,
cu iarbã verde ºi mãtãsoasã ºi scãldatã de lu mina 
soarelui. Puþin mai departe a gãsit ºi un izvor cu
apã limpede ºi rece. Tot de la copil a aflat cã
muntele pe care se afla poiana de la Locurele se
numeºte „Gropul” ºi atunci a înþeles cã acesta
era locul unde i se poruncise sã înalþe schitul. 

Pãrintele Luca s-a întors acasã, a vândut
partea de avere pe care ºi-o oprise pentru suflet
ºi a cumpãrat poiana de la Locurele de la cei care 
o aveau în proprietate.

Între anii 1850-1852, ajutat de un alt preot,
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Contandin Cãrtianu,  a construit o bisericã de
lemn ºi câteva chilii, înzestrând totodatã schi tul
cu cele trebuincioase pentru slujbã ºi pentru
viaþa monahilor care doreau sã se nevoiascã aici.

Ul te rior, Pãrintele Constandin Cãrtianu
s-a cãlugãrit ºi el la schit, cu numele Cleopa.
Menþionãm cã Luca ºi Cleopa sunt numele celor 
doi ucenici ai Mântuitorului care L-au întâlnit
dupã Înviere pe drumul spre Emaus.

O catagrafie din arhiva Episcopiei Râm -
nicului-Noul Severin, datatã 23 iunie 1854 aratã
cã în acel mo ment schitul era funcþional ºi avea
bisericã nouã de lemn, cu prestol de lemn, aco -
peritã cu ºindrilã de brad, veºminte, cãrþi ºi
obiecte de cult, ºase case de lemn acoperite cu
ºindrilã, livadã de pruni, o pivniþã nouã, 10 stu -
pi, 20 de capre cu iezii lor ºi 6 pogoane de
pãmânt în jurul schitului. 

Sus-amintita catagrafie a fost în toc -
mitã de Diadoh, exarhul Episcopiei
Râmnicului, atunci când Sfântul Irodion
Ionescu a fost numit stareþ al Mãnãstirii
Lainici ºi al Schitului Locurele.

Biserica de zid, care existã ºi astãzi,
a fost ridicatã între anii 1855-1858, de
aceiaºi ctitori, Ieromonahii Luca Stolojan
ºi Cleopa Cãrtianu. Iniþial, biserica nu a
fost pictatã, ci numai vãruitã. La zidirea
noii biserici au contribuit ºi Sfinþii Calinic
ºi Irodion, dar aceºtia nu au dorit sã fie
trecuþi în pomelnice ca ctitori, ci numai ca
bine fãcãtori. În 1857, Sfântul Calinic a
donat schitului ºi un set complet de mineie, 
pe care a notat acest lucru cu mâna sa.

În 1859, Ieromonahii Luca ºi Cleopa
au anunþat Episcopia Râmnicului cã noua
bisericã a schitului este gata ºi au cerut apro -
barea pentru sfinþire. Din corespondenþa rãmasã
de la ei, rezultã ºi faptul cã acest schit a fost
dãruit ca metoh al Mãnãstirii Lainici, chiar de
cãtre ctitori, cu binecuvântarea Sfântului
Calinic. 

Dupã ce s-a asigurat cã schitul are toate
cele necesare, pe data de 31 martie 1860, Sfântul 
Calinic a aprobat sfinþirea acestuia. Slujba de
sfinþire a fost sãvârºitã tot de el, pe data de 6 au -
gust 1860, datã la care a fost stabilit ºi hramul
schitului.

A fost ales praznicul Schimbãrii la faþã a
Domnului nostru Iisus Hristos ca hram al Schi -
tului Locurele, deoarece pe aceastã datã a avut
Pãrintele Luca Stolojan viziunea minunatã în
care i s-a poruncit sã zideascã schitul. În aceasta
alegere, Sfântul Calinic a þinut cont ºi de faptul
cã praznicul  Schimbãrii la faþã a Domnului
nostru Iisus Hristos are o profundã semnificaþie

isihastã, fiind astfel foarte potrivit cu specificul
schitului.

Se ºtie cã ieromonahii Luca ºi Cleopa au
slujit aici pânã la moarte, dar nu se cunoaºte data 
exactã a adormirii lor întru Domnul. Dintr-o
însemnare datatã 1886, rezultã cã în acel an era
aici un alt preot, ieromonahul Meletie. Aceeaºi
însemnare precizeazã cã în anul respectiv a fost
reparat acoperiºul bisericii, de cãtre Radu ºi
Constandina Cãrtianu, care erau fiul ºi nora
iero monahului Cleopa. 

Pe 9-10 au gust 1889, episcopul Ghenadie
Enãceanu a vizitat Mãnãstirea Lainici ºi Schitul
Locurele. Din însemnãrile lui, rezultã cã la acea
datã schitul necesita reparaþii ºi mai avea un
singur vieþuitor, monahul Ioanichie. În urma
acestei vizite, a fost adus aici Ieromonahul

Dionisie ªtefãnescu, care a primit ascultarea de
a se ocupa de refacerea schitului. Sub con du -
cerea lui, între anii 1892-1897, s-au desfãºurat
am ple lucrãri de reparaþii ºi tot atunci biserica a
fost pictatã.

Ctitorii restauratori au fost Ieromonahul
Dionisie ªtefãnescu, Radu ºi Constandina
Cãrtianu, precum ºi deputatul gorjean Dincã
Schileru cu soþia sa Maria. Alãturi de ei au mai
contribuit la repararea ºi pictarea bisericii Ioan
Opruºan, Nicolae Pãnoiu, Scarlat Guþescu, Ioan
G. Horhoianu, I. M. Horhoianu ºi C. Tascãu.

Pictura a fost executatã de pictorul Ion
Opruºan ºi ucenicii lui, în stil re al ist-naiv. Acest
pictor era nãscut în anul 1833 în Ardeal, la
Orãºtie ºi ul te rior s-a stabilit la Dobriþa, în
judeþul Gorj, unde a rãmas pânã în 1906, când a
murit. Pictura lui, în stil re al ist-naiv, era destul
de apreciatã în acea epocã ºi de aceea a fost
solicitat sã picteze mai multe biserici din nordul
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Olteniei, cum ar fi cele de la Dobriþa, Peºtiºani
sau Curþiºoara.

Cu binecuvântarea Episcopului Ghenadie
Enãceanu, Schitul Locurele a fost resfinþit pe 6
au gust 1897, de cãtre Protoiereul Judeþului
Gorj, Econom ªtefan Nicolaescu.

În timpul Primului Rãzboi Mondial, în
aceastã zonã s-au dat lupte grele, fapt pentru
care Mãnãstirea Lainici ºi Schitul Locurele au
fost avariate iar cãlugãrii au trebuit sã plece.
Viaþa monahalã s-a reluat dupã rãzboi, în anul
1919, în condiþii destul de grele, deoarece inva -
datorii jefuiserã ºi distruseserã tot ce s-a putut.

În anul 1934, sub conducerea Stareþului
Visarion Toia a fost ridicat corpul de chilii aflat
în faþa bisericii, a fost reparatã bucãtãria ºi a fost
ridicat un grajd nou din bârne.

În anul 1957, sub conducerea Stareþului
Calinic Cãrãvan  s-au desfãºurat lucrãri de re -
paraþii la biserica schitului. A fost consolidatã
temelia cu bolovani mari de piatrã ºi a fost
înlocuit vechiul acoperiº de ºindrilã cu unul de
tablã zincatã.

Timpul a continuat sã-ºi punã amprenta
asupra schitului ºi biserica s-a deteriorat treptat,
astfel cã la începutul secolului XXI ajunsese
într-o stare deosebit de proastã.

Datoritã acestui fapt, în anul 2006 au înce -
put o serie de lucrãri de refacere a bisericii: au
fost refãcute pãrþile de zid care se prãbuºiserã,
au fost con sol i date zidurile de la temelie pânã la
acoperiº cu centuri de beton, a fost înlocuit aco -
periºul ºi ferestrele, a fost refãcutã tencuiala
exterioarã ºi a început restaurarea picturii. În
timpul lucrãrilor de restaurare s-a constatat cã

sub stratul de picturã în ulei din 1896 existã un
strat de frescã mai vechi. 

Datoritã faptului cã schitul nu este co -
nectat la reþeaua de curent elec tric, a fost elec -
trificat cu o instalaþie cu panouri fotovoltaice. 

Cãderile masive de zãpadã din iarna anu -
lui 2012 au distrus o parte  din anexele gos -
podãreºti ale schitului. Acestea au fost refãcute
în anii 2012-2013.Viaþa monahalã continuã ºi în 
prezent, dupã rânduiala tradiþionalã a schi tu -
rilor: Sfânta Liturghie se sãvârºeºte în duminici
ºi sãrbãtori, iar în timpul sãptãmânii monahii se
nevoiesc la chilie.

Arhitectura ºi pictura

Fiind amplasat într-un loc izolat, Schitul
Locurele nu a fost zidit în formã de cetate, ca
alte mãnãstiri, ci e înconjurat de un gard simplu,

þãrãnesc. Clãdirile au dimensiuni re -
duse, fãrã elemente arhitectonice mo -
numentale, dar se încadreazã armo -
nios în peisajul montan. 

Biserica are 14 metri lungime
(în ex te rior) ºi este ziditã dupã un plan 
triconc, cu pridvor închis ºi o turlã
deasupra pridvorului. Zidurile groase
de aproape un metru fac ca dimen -
siunile interioare sã fie reduse, ceea
ce creeazã o atmosferã intimã. O ori -
gi nalitate arhitectonicã o constituie
clo potniþa joasã, amplasatã în partea
de sud a bisericii. 

Pictura, în stil re al ist-naiv, a
fost parþial afectatã de trecerea vre -
mii, dar se pãstreazã destul de bine
cea din pronaos ºi pridvor, precum ºi
uºile împãrãteºti.

Mai menþionãm cã în bisericã se
gãseºte o reproducere a icoanei fãcãtoare de mi -
nuni „Prodromiþa”, de la Sfântul Munte Athos.

Corpul de chilii este construit din piatrã ºi
lemn, în stilul tradiþional al caselor gorjeneºti cu 
pridvor.

Întâmplãri minunate

Documentele istorice menþioneazã faptul
cã la Schitul Locurele s-au petrecut mai multe
întâmplãri minunate, din care relatãm câteva:

Aºa cum am mai amintit, Sfântul Calinic
Cernicanul a vizitat de mai multe ori schitul ºi
tot el a sfinþit biserica. La una din aceste vizite,
dupã slujbã, ºi-a trimis însoþitorii înainte, iar el
s-a aºezat pe o buturugã ºi plângea. 

Ucenicul l-a întrebat: „De ce plângi, prea -
sfinþite, te doare stomacul?” Sfântul a rãspuns:
„Nu, fiul meu, dar nu credeam sã mai trãiesc sã
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 Arhim. Ioachim Pârvulescu, dr. Teodor Ardelean 
ºi ieromonahul Firmilian Gherasim



vãd alt stareþ schimbându-se la Cernica. Pã -
rintele Nicandru, stareþul Cernicãi, a murit.” Ul -
te rior, ucenicul a plecat la Cernica ºi s-a în -
credinþat cã Arhimandritul Nicandru se mutase
la Domnul chiar în ziua ºi ceasul când plânsese
Sfântul Calinic. Este cunoscut faptul cã la vre -
mea aceea încã nu existau mijloacele de tele -
comunicaþii actuale, deci Sfântul nu putea sã ºtie 
acest lucru decât de la Duhul Sfânt.

Episcopul Ghenadie Enãceanu men þio -
nea zã cã a cunoscut aici un schivnic, pe nume
Ioanichie, care trãia de 40 de ani retras în munte. 
Acesta ducea o viaþã simplã ºi smeritã, arã -
tându-se plin de bunãtate. Atunci când epis -
copul i-a propus sã-l hirotoneascã preot, din

smerenie nu a îndrãznit sã-l contrazicã, în
schimb, s-a fãcut nevãzut, dorind sã rãmânã în
continuare simplu schivnic.

Tradiþia mai aminteºte ºi de alþi pustnici
fãcãtori de minuni care au vieþuit aici ºi care prin 
rugãciune au vindecat boli ºi au rezolvat multe
probleme ale credincioºilor.

Trebuie sã mai menþionãm faptul cã, da -
toritã specificului isihast al schitului, cele mai
multe rugãciuni, nu sunt cele vãzute de toatã
lumea, ci acelea fãcute în tainã ºi ºtiute numai de 
Dumnezeu. În acest sens, putem spune cã Schi -
tul Locurele are un rol duhovnicesc im por tant,
tocmai prin aceastã activitate de rugãciune neîn -
cetatã pentru întreaga lume.
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Pãrintele Calinic Cãrãvan 
– omul lui Dumnezeu1

„Aºa sã lumineze lu mina voastrã înaintea oamenilor, aºa încât sã vadã faptele
voastre cele bune ºi sã slãveascã pe Tatãl vostru Cel din ceruri.” (Mat.5,16)

În anu1 1950, eram stareþ la Schitul
Crasna-Gorj. În seara de ajun a Crã -
ciu nului, pe când mã aflam în bisericã

pentru slujba pavecerniþei mari ºi a utreniei
praz nicului Naºterii Domnului, am fost arestat
de cãtre organele de securitate ºi trimis în în -
chisoare la Jilava. [... ] Dupã ºase ani de temniþã, 
în anul 1956, am fost judecat pentru infracþiunea 
de „activitate intensã con tra clasei muncitoare”,
fiind achitat cu unanimitate de voturi, gã sin -
du-mã nevinovat. 

De la puºcãrie mi-au spus sã mã prezint tot 
acolo de unde fusesem arestat, ca sã fiu sub
supravegherea autoritãþilor. Aºa era procedura
în vremea aceea. Aºa cã, m-am întors la schitul

Crasna-Gorj. Cât timp am stat eu în închisoare,
fusese numit ca stareþ al schitului cineva agreat
de comuniºti, iar acesta când m-a vãzut, mi-a
spus cã dacã în cinci min ute nu pãrãsesc schitul,
îmi va rãmâne capul pe butucul de crãpat lemne. 

Un bãtrân din sat, un þãran simplu, care a
asistat la scena aceasta, mi-a spus: „pãrinte vãd
cã sunteþi palid ºi abia mai puteþi sta pe picioare,
am auzit ce v-a spus stareþul de aici, aºa cã eu vã
sfãtuiesc, ca un creºtin bãtrân în vârstã, sã mer -
geþi la Mãnãstirea Lainici, pentru cã acolo este
stareþ un om ca „pâinea lui Dumnezeu”, care o
sã vã ajute sã vã reveniþi cu sãnãtatea”. 

Când am ajuns la Mãnãstirea Lainici, pã -
rintele Calinic Cãrãvan mi-a spus: „Vãd cã eºti
slãbit ºi cã nu poþi sta pe picioare, nu poþi sã fii
de folos cu nimic”. A scos din buzunar niºte bani 
ºi mi-a spus sã mã duc la Tg-Jiu la spital. 

Dupã ce am fost la spital la Tg-Jiu, am
cumpãrat medicamentele recomandate de me -
dici ºi m-am întors la mãnãstire. Pãrintele stareþ
Calinic, întrucât nu puteam încã sluji la Sfântul
Al tar deoarece nu eram refãcut, mi-a dat o as -
cultare mai uºoarã ºi anume sã meditez, sã le
predau fraþilor care nu aveau terminatã nici o
ºcoalã, diferite materii de bazã, ca sã poatã sus -
þine examenele necesare. 

Chiar pãrintele Calinic îi verifica din când
în când, dându-le sã zicem, extemporale. Pã -
rintele stareþ, când îi vedea pe fraþi cã învaþã,
nu-i chema la alte ascultãri, ci fãcea el singur
mâncare ºi alte treburi gospodãreºti, pentru ca
fraþii sã aibã timp sã înveþe. Mâncarea pe care o
fãcea era simplã: cartofi copþi în spuza din vatra
plitei, varzã, punea pe masã moare (zeamã de
varzã acrã). 

Îi vedeam pe fraþi cum învaþã cu multã
râvnã ºi i-am întrebat de ce învaþã chiar ºi noap -
tea în timpul de odihnã ºi îmi rãspundeau cã o
fac din recunoºtinþã pentru pãrintele stareþ, sim -
þind ei cã le vrea tot binele ºi mântuirea ºi ca sã îi 
facã bucurie cu bunele rezultate de la examene. 

Dupã câteva luni, dupã ce mi-am revenit
cu sãnãtatea, dorind eu sã slujesc la Sfântul Al -
tar, pãrintele stareþ Calinic a fãcut un raport la
Mitropolia Olteniei, care a aprobat închi no vie -
rea mea la Mãnãstirea Lainici. 
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Avva Calinic Cãrãvan

1 Articol scris ºi publicat de Ieromonah Adrian FÃGEÞEANU (1912-2011) în anul 2010.



Îmi aduc aminte cã în perioada aceea, pã -
rintele stareþ, protosinghelul Calinic, slujea des,
chiar zilnic. Venea lumea de departe pentru sluj -
bã, iar biserica era plinã de credincioºi.

Dupã Sfânta Liturghie, pãrintele Calinic
spovedea. 

Era un om iubit de credincioºi pentru
blân deþea ºi smerenia lui ºi aveau încredere în
rugãciunile fãcute de el. Mãnãstirea Lainici în
acea perioadã avea aproximativ 14 vieþuitori.

Pe fraþii tineri, pãrintele Calinic îi po vã -
þuia sã înveþe ascultarea, sã se roage ºi când îi
trimitea cu ceva treabã, la diferitele ascultãri, le
spunea: „Vezi, pe cale sã spui rugãciunea
Doamne Iisuse”. 

Se întâmpla sã vinã pe la fraþii din mã -
nãstire, rudele apropiate, mamele, fraþii, care le
spuneau sã mai vinã ºi pe acasã pentru cã le e dor 
de ei, iar pãrintele stareþ Calinic îi întãrea vor -
bindu-le foarte blând ºi le dãdea exemple din
Pateric ºi din Vieþile sfinþilor, spunându-le cât
de importantã este statornicia ºi rãbdarea. Le
aducea aminte de cuvântul din Pateric, când un
cãlugãr i-a spus mamei sale care voia sã iasã
afarã din chilie ºi sã-l vadã: „mamã, unde vrei sã
mã vezi, aici, sau în viaþa viitoare?”

Þinea foarte mult ca pãrinþii ºi fraþii din
mãnãstire sã fie un exemplu bun pentru ceilalþi,
sã nu fie smintealã.

Aºa cum în bisericã totul este lin ºi lu mina
este linã - luminã linã a sfintei slave - ºi cântãrile 
trebuie sã fie line ºi cãdirea ºi miºcãrile sluji -
torilor ºi ale credincioºilor trebuie sã fie line ºi
pline de evlavie, pãrintele Ca1inic avea o voce
linã ºi el însuºi îi învãþa pe fraþi cântãrile bise -
riceºti. 

În vremea aceea, s-a pus problema dis -
cutãrii cu toþi stareþii de mãnãstiri ºi schituri din
þarã, pentru a se întocmi o singurã rânduialã
pentru toate mãnãstirile. Pãrintele Caliopie
Georgescu susþinea aceastã idee. Pãrintele Calinic, 
dimpotrivã, spunea cã fiecare mãnãstire trebuie
sã aibã specificul ºi rânduiala ei.

Cât timp am stat la Mãnãstirea Lainici,
aproape un an de zile, am vãzut în pãrintele
Calinic o pildã de blândeþe, de rãbdare ºi mai
ales de grijã pentru mântuirea pãrinþilor ºi a
fraþilor de mãnãstire, precum ºi a fiilor duhov -
niceºti mireni. 

Securiºtii nu erau mulþumiþi cã sub ocro -
tirea pãrintelui Calinic, nu puteau sã mã supra -
vegheze ºi atunci au intervenit la Patriarhul
Iustinian, ca sã fiu transferat la Mãnãstirea
Cãldãruºani, unde aveau colaboraþioniºti printre 
vieþuitorii mãnãstirii. Aºa am fost nevoit sã plec

din Mãnãstirea Lainici, la Mãnãstirea Cãldãruºani
în septembrie 1957. 

Între anii 1964-1969 pe când eram la Mã -
nãstirea Cãldãruºani, fiind bolnav, am cerut voie 
sã merg la spital la Bucureºti. Doctorul care mã
trata, a spus cã merge cu maºina lui personalã la
Mãnãstirea Lainici ºi atunci mi-am exprimat
dorinþa sã merg ºi eu. Când am ajuns la Mã -
nãstirea Lainici, am mers la pãrintele stareþ
Calinic pentru binecuvântare ºi tot atunci l-am
aflat pe pãrintele Caliopie Georgescu împreunã
cu pãrintele Calinic.

Pe pãrintele Caliopie îl mai cunoscusem
în trecut, între anii 1948-1949. Când eu mã
aflam la Mãnãstirea Govora din Vâlcea, el era
atunci exarh al mãnãstirilor din eparhia
Râmnicu Vâlcea ºi apoi mi-a fost chiar stareþ la
Mãnãstirea Govora. 

Vãzându-l, l-am întrebat cum de a ajuns la 
Mãnãstirea Lainici, iar el mi-a rãspuns cã s-a
plâns la Mitropolitul Firmilian al Olteniei, cã
unii stareþi ºi chiar unii ierarhi erau cola bo -
raþioniºti cu regimul comunist ºi din cauza
aceasta ar vrea sã plece în altã mãnãstire.
Mitropolitul Firmilian, i-a spus atunci, sã vinã în 
Arhiepiscopia Craiovei la Mãnãstirea Lainici,
pentru cã el se convinsese cã securitatea nu
reuºise sã-l racoleze pe pãrintele Calinic, ca
informator al lor. 

De atunci nu l-am mai revãzut niciodatã
pe pãrintele Calinic Cãrãvan, însã, am auzit
douã mãrturii despre sfinþia sa, de la doi pãrinþi
plãcuþi lui Dumnezeu, pãrintele Cleopa ºi pr.
prof. Dumitru Stãniloae, unul pentru curãþia ºi
nevinovãþia sa, pentru care Dumnezeu i-a dãruit
clarviziune, iar al doilea pentru propovãduirea
adevãrului ºi pentru adâncul teologiei la care
ajunsese.

Am auzit de la un pãrinte care era stupar la 
Sihãstria cã pãrintele Cleopa îl numea pe pãrint -
ele Calinic Cãrãvan „omul lui Dumnezeu”.

Când pãrintele prof. Dumitru Stãniloae
era bolnav la pat, spre sfârºitul vieþii lui, eu îl
însoþeam pe Î.P.S. Teofan, actualul Mitropolit al 
Moldovei ºi Bucovinei, împreunã cu alþi preoþi,
ca sã-i slujim Taina Sfântului Maslu.

În aceste momente l-am auzit pe pãrintele
Dumitru Stãniloae spunând: „uite care sunt oa -
me nii lui Dumnezeu, pr. Cleopa ºi pr. Calinic”.

Expresia „omul lui Dumnezeu” nu în seam -
nã altceva decât cã pãrintele Calinic Cãrãvan
devenise un om bun, prin darul lui Dumnezeu
Cel singur bun, care se sãlãºluise în el. Iar „po -
menirea bunãtãþii este nemuritoare ºi Dumnezeu o
ºtie ºi oamenii o cunosc”. (Înþ. lui Sol o mon 4,1) 
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La Sfânta Mãnãstire Lainici, Gorj

dr. Tu dor NEDELCEA
Cercetãtor ºtiinþific I, Institutul de Cercetãri Socio-Umane

 „C. S. Nicolãescu-Plopºor” Craiova

„În vremuri de crize materiale, Dumnezeu ne dã bogãþii spirituale”

Aºezatã într-un spaþiu mirific, pe ma -
lul drept al Jiului, la jumãtatea dru -
mului dintre Tg. Jiu ºi Petroºani, pe 

o gurã de rai cum numai ctitorii ºtiau sã aleagã
astfel de locuri, Sf. Mãnãstire Lainici, vitregitã
de asprimea unor timpuri istorice ºi politice, îºi
dezvãluie tainele odatã cu mersul vremurilor.

Ctitoritã, con form tradiþiei de Sfântul
Nicodim, întemeietorul monahismului ro mâ -
nesc, Sf. Mãnãstire Lainici a cunoscut dureros
tunurile generalului austriac Bucow, pus pe dã -
râmat de biserici ºi mãnãstiri ortodoxe, între
1750-1765. Reînviatã în 1784 cu 30 de monahi,
cu o bisericã tradiþionalã construitã între 1810-
1817, lãcaºul sfânt a fost desfiinþat în 1959, dar
pãstrat cu titlul de casã de oaspeþi, graþie tactului 
dip lo matic al mitropolitului oltean Firmilian, re -
de venind mãnãstire în sensul real al cuvântului
în 1970. În 1999, sub purtarea de grijã a mitro -
politului-cãrturar Nestor Vornicescu ºi a sta -
reþului de atunci Ioan Selejean (actualul episcop
al Harghitei ºi Covasnei), cu sprijinul minerilor
din Valea Jiului, se începe construcþia unei noi
biserici, cu un subsol care sã aminteascã de
catacombele primilor martiri creºtini  prin pic -
turile ce reprezintã viaþa creºtinã de la anul 1
pânã la Edictul de la Mi lan (313) ºi biserica
propriu-zisã în care sunt pictaþi sfinþi din bise -
rica primarã ºi ortodoxã. (Însoþind o delegaþie de 
academicieni români ºi francezi, condusã de
acad. Dan Berindei, oaspeþii strãini, deºi se de -
cla raserã atei convinºi, au fost surprinºi cã într-o 
mãnãstire ortodoxã sunt ºi sfinþi catolici).

Sf. Mãnãstire Lainici cunoaºte o dez vol -
tare spiritualã, remarcatã de numeroºii eno -
riaºi-vizitatori, graþie actualului stareþ al sãu,
pãrintele Ioachim Pârvulescu, un duhovnic rela -
tiv tânãr, care completeazã locul lãsat de marii
noºtri duhovnici trecuþi la Domnul.

La 23 iulie 2006, pãrintele stareþ Ioachim
a adus de la Mãnãstirea Dochiariou de la Sf.
Munte Athos o copie a Icoanei Maicii Domnului 
„Grabnic Ascultãtoare”, de dimensiuni mari,

pic tatã dupã toate canoanele. Este  a cincea co -
pie fãcutã în lume ºi uni ca în România dupã
icoana originalã, fiind sãrbãtoritã, la Lainici, în
fie care an, pe 1 octombrie, când se face pomenirea
Sfântului Acoperãmânt al Maicii Domnului.

În primãvara lui 2009, s-a mai petrecut o
minune: descoperirea sfintelor moaºte ale celui
mai longeviv stareþ al Mãnãstiri Lainici din toa -
te timpurile, Irodion Ionescu, între 1854 ºi 1900. 
Se ºtia de multã vreme de aceste moaºte, au mai
încercat ºi alþii sã le descopere; mitropoliþii
Ol te niei, Nestor Vornicescu ºi Teofan Savu
ºi-au dorit dezvãluirea acestei taine, spre a-l
canoniza, însã aceasta s-a împlinit numai în
timpul mitro politului  Irineu.

Protosinghelul Irodion Ionescu s-a nãscut
în 1821, la Bucureºti, la 20 de ani intrã în obºtea
de cãlugãri de la Sf. Mãnãstire Cernica, stareþ
fiind sfântul Calinic, între 1851-1852 îl gãsim
vieþuitor la Lainici, unde ajunge egumenul mã -
nãstirii, în 1854, cu cea mai numeroasã obºte de
monahi din Oltenia, ceea ce dovedeºte înãlþimea 
duhovniceascã a stareþului Irodion. ªi un lucru
mai rar: Sfântul Calinic, ajuns episcop al Râm -
nicului ºi-l alege drept duhovnic, deºi era mai
tânãr ºi-i fusese ucenic. „Avva devine ucenicul,
iar ucenicul avvã!”, cum a caracterizat aceastã
situaþie stareþul ac tual, Ioachim. În Rãzboiul de
Neatârnare din 1877-1878, Irodion trimite 12
cãlugãri ca sanitari pe front. Trece la Domnul la
3 mai 1900 ºi este înmormântat în curtea mã -
nãstirii.

Cunoscându-i-se faptele încã din timpul
vieþii sale (în spe cial alungarea duhurilor rele)
s-a încercat gãsirea osemintelor sfinte în ne -
numãrate rânduri, s-a ºi furat din ele, dar trupul
întreg al Sfântului Irodion se lãsa greu des -
coperit ºi dezvãluit. Numai râvna ºi pioºenia
stareþului Ioachim (care a studiat ºi documentele 
de arhivã) a fãcut ca Sfântul Irodion sã se arate
prin moaºtele sale, pe 11 aprilie 2009, de praz -
nicul Sf. Calinic. Osemintele sfinte erau aºezate
într-o raclã micã, reîngropate de ieromonahul
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Iulian Draghicioiu, în 1907, la 2,50 m adâncime, 
deasupra mormântului aºezând alte oase spre a-i 
deruta pe cãutãtorii clandestini (sau hoþi de ose -
minte). La deshumarea din 2009, ose mintele Sf.
Irodion nu aveau culoarea obiºnuitã, ci una ma -
roniu-portocalie asemãnãtoare lem nului de ste -
jar, erau foarte uºoare ºi aveau un miros extrem
de plãcut. ªi pentru a demonstra fãrã tãgadã cã
aceste oase îi aparþin, a fost des coperitã ºi
cãrãmida arsã, cu numele sãu, care se pune sub
capul cãlugãrului trecut la cele veºnice.

Deci, dupã 109 ani, se lasã dezvãluit Sfân -
tul Cuvios Irodion, ul tima verigã a lanþului neo -
isi hasmului românesc, început cu Sf. Paisie

Velici kovski de la Neamþ, Sf. Vasile de la Poiana
Mãrului, continuatã cu stareþul Gheorghe de la
Cernica, Sf. Grigorie Dascãlul (mitropolitul Þã rii
Româneºti), Sf. Calinic de la Cernica, duhov -
nicul ºi mentorul stareþului Irodion.

Sf. Mãnãstire Lainici a devenit, astfel, un
punct turistic ºi mo nas tic cu totul deosebit,
Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultã toa -
re”, moaºtele Sfântului Irodion ºi rugãciunile
obºtii de cãlugãri de aici ºi de la Schitul
Locurele fiind fãcãtoare de minuni. Sau cum
spune actualul mitropolit Irineu, „în vremuri de
crize materiale, Dumnezeu ne dã bogãþii spiri -
tuale”. Sã le fruc tificãm, deci!
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Lainici: Casa de oaspeþi (foto sus) ºi clãdirea care adãpãsteºte stãreþia, 
libraria mãnãstirii ºi birourile ad min is tra tive



Al bum de credinþã ºi întrupare
a frumosului divin

Prof. Ioana PETREUª

Albumul Lainici – capodoperã a artei
româneºti ºi europene a fost posibil
prin întâlnirea lui Mihail Dia co -

nescu, romancier, istoric literar, teolog, estetician
ºi critic de artã ºi op era unui pictor mu ral de
excepþie Grigore Popescu-Muscel. Artistul Grigore
Popescu-Muscel „una dintre marile personalitãþi
ale culturii româneºti ºi europene”, cunoscut în
lumea ortodoxã ºi nu numai, ca autor a peste
cincizeci de ansambluri murale ºi biserici mo -
numentale din România,
Ger mania, Ungaria, Ser bia,
Grecia, Franþa, Cipru. Aca -
demicianul Rãzvan Teo do -
rescu îl considerã „cel mai
im por tant pictor al Orto do -
xiei europene”. Dumitru
Stãniloae aprecia pictura lui
Grigore Popescu-Mus cel ca
fiind „o luminã plinã de gra -
þie ºi o notã de apropiere se
rãspândeºte din pictura reli -
gioasã a lui”. Scriitorul
Mihail Diaconescu este au -
to rul unor romane istorice
de anvergurã, recunoscut de
critica de specialitate ca
fiind creatorul unui nou tip
de ro man istoric. A predat la 
Institutul de Romanisticã a
Universitãþii Humboldt –
Berlin unde a þinut cursuri, a 
condus seminarii ºi a îndru -
mat elaborarea unor teze de licenþã cu subiecte
româneºti. De asemenea a fost distins cu premiul
Academiei Române pentru lucrarea Prelegeri de
esteticã a Ortodoxiei.

Dându-ºi întâlnire cele douã personalitãþi
ne-au dãruit un „studiu în culoare ºi cuvânt”, o
carte-al bum cu mãsura ineditului în contextul apa -
riþiilor de acest gen, tipãrit cu binecuvântarea IPS Dr. 
Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolit al
Olteniei (Editura Evanghelismos, 2011). 

În Prologul albumului începuturile Mãnãstirii
Lainici, situatã în defileul Jiului, sunt le gate de Sfân -
tul Nicodim de la Tismana (1340), reorganizator ºi
îndrumãtor spir i tual al monahismului românesc din

secolul al XIV-lea. Din ºirul de stareþi strãluceºte
Irodion Ionescu care a consolidat mãnãstirea în pe -
rioada 1854-1900 ºi a cãrui raclã este cel mai de preþ
odor al mãnãstirii Lainici. 

Lucrarea este structuratã în zece pãrþi din care
citãm: Martor ºi par tic i pant activ la istoria noastrã
spiritualã; Pridvorul bisericii mari de la Lainici –
poartã deschisã spre cer; O capodoperã a artei mu -
rale româneºti ºi europene; Ciclul Filocaliei; Tradiþie 
ºi înnoire sub semnul sfintelor valori ale ortodoxiei,

Pictura pronaosului, Pictura
alta rului etc.

Din primele pagini re -
iese cã o impunãtoare con -
struc þie a mãnãstirii este noua
bisericã cu hramul Izvorul Tã -
mã duirii, ce reprezintã o ne -
cesitate liturgicã pentru obºtea 
mãnãstirii ºi împlinirea unei
tradiþii isihaste pentru cre din -
cioºii din întreaga þarã. Ea a
fost proiectatã ºi ridicatã de
inginerul Ioan Selejan, ac tua -
lul arhiepiscop de Harghita ºi
Covasna, care, în 1990, a fost
cãlugãrit ºi hirotonit iero mo -
nah la Lainici unde a ºi stãreþit 
între anii 1990-1994. Biserica
impresioneazã prin pridvorul
deschis pe zece coloane de
pia trã cu capiteluri or nate în
stil brâncovenesc ºi neo ro mâ -
nesc. Ansamblul ºi detaliile

prid vorului, gândite de arhitectul Dorel Cordoº din
Sighetu Marmaþiei, au fost concepute în aºa fel sã
vorbeascã sufletului credincioºilor însetat de  fru -
mos. Ca spaþiu integrant al bisericii pridvorul face
trecerea de la spaþiul profan cãtre cel sacru, unde
credinciosul prin rugãciune îl întâlneºte pe Dumnezeu. 

Autorul textului, profesorul Mihail Dia co nes -
cu, face un excurs riguros ºi avizat în istoricul aºe -
zãmântului de la Lainici. De la îndurarea marilor
persecuþii pe vremea nãvãlirilor turceºti la întãrirea ei 
duhovniceascã prin râvna multor generaþii de mo -
nahi. În prezent stareþ al mãnãstirii este Ioachim
Pârvulescu, în vremea cãruia a fost ºi terminatã
pictura din catedralã ºi din pridvor. Ca el e ment arhi -
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tectonic im por tant în arhitectura româneascã, prid -
vorul pictat poate fi întâlnit la un mare numãr de
mãnãstiri ºi biserici româneºti din secolele
XVI-XIX: Tismana, Cozia, Biserica Domneascã din 
Târgoviºte, Biserica Doamnei din Bucureºti, Mã -
nãstirile Hurez, Hu mor, Moldoviþa etc. În pridvorul
bisericii de la Lainici se aflã una dintre capodoperele
artei româneºti. O cronicã pictatã a evoluþiei isihas -
mului ºi preocupãrilor ded i cate Filocaliei, operã sa -
crã ce a marcat profund evoluþia culturii române ºi
europene de la Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) 
la Cuviosul Paisie de la Neamþ, de la Dostoievski ºi
Soloviov la Rilke sau de la Rafail de la Hurez la
Dumitru Stãniloae. 

Fresca lui Grigore Popescu-Muscel, este axul
cen tral al acestui al bum. Desenul fin ºi pre cis, defi -
nesc chipul sfânt al Mântuitorului zugrãvit în marea
tradiþiei a artei sacre bizantine. Un stil portretistic
inconfundabil, în care se pot remarca nuanþele de
roºu, amintind de energia divinã ºi de culoarea mo -
narhilor de tradiþie bizantinã. Icoana Mântuitorului
pe tron de slavã este pusã într-un romb aºezat pe un
dreptunghi care are la colþuri tetramorful, respectiv
simbolurile celor patru sfinþi evangheliºti. La pagina
71, steaua în opt colþuri care rezultã din aceastã
îmbinare aminteºte de ziua a opta, a Doua Venire a
Mântuitorului. În spiritul aceleeaºi tradiþii impusã de
arta sacrã bizantinã, în compoziþia Deisis apare icoa -
na Maicii Domnului, pictatã ca rugãtoare pentru toþi
oamenii ºi ca protectoare a lãcaºului cu rafinamentul
expresiv al chipului aureolat de nimbul sfinþeniei.
Scene din viaþa Sfintei Fecioare Maria se pot con -
templa ºi în pronaosul bisericii mari de la Lainici,
câteva re date ºi în al bum ºi comentate de esteticianul
Mihail Diaconescu. 

Alãturi de scenele biblice, apar epoci eve -
nimente din istoria creºtinismului consemnate în
isto ria bisericii universale ºi în istoria bisericii ro -
mâne. Sinoadele ecumenice, Martiriul de la Con -
stan tinopol, Întemeierea Mitropoliei Þãrii Româ -
neºti, Tunderea în monahism a Cuviosului Paisie în
Muntele Athos, Apostolii Andrei ºi Filip pro po -
vãduind în Dobrogea, Sfinþi Împãraþi, Sfântul Dom -
nitor Martir Constantin Brâncoveanu, etc. repre zen -
tând o adevãratã istorie a creºtinismului în imagini.

Marii teologi isihaºti au influenþat prin scrieri
fundamentale op era multor pictori. Pe aceastã temã
Mihail Diaconescu face o eruditã pledoarie pentru
cunoaºterea amãnunþitã a valorilor sub lime care în -
trupeazã pictura de la Lainici. Multe pagini de autor

care însoþesc picturi sunt dãruite sfântului cuvios
Irodion cel cu dreaptã mãsurã, înþelepciune, dis cer -
nãmânt, tact ºi bunãtate. „Avea un chip luminos,
spiritualizat, cu trãsãturi fine, gingaºe, cu o în cãr -
cãturã de bunãtate care evidenþia sfinþenia vieþii sale” 
– aºa îl descrie autorul din înfãþiºarea pictorului.

Mesajul pe care îl transmite capodopera artis -
ticã de la mãnãstirea Lainici ne poate oferi o nouã
percepere a lumii ºi a propriei noastre existenþe. Ea
se adreseazã nu numai nouã celor de azi, ci ºi celor
care vor trãi peste secole „marcatã fiind de vocaþia
transcendentului ºi a setei nestinse de absolut a oa -
menilor de pretutindeni”. Comentariile autorului
pri vind pictura mãnãstirii de la Lainici ºi stilul arhi -
tectural sunt completate de informaþii utile, te o lo -
gice, referitoare la isihasm, la ciclul filocalic, la rolul
pridvorului, pronaosului, naosului ºi altarului, pre -
cum ºi la valorile ortodoxiei. 

Albumul este o izbândã tipograficã, îndrumar
pentru cei ce vor sã fie binecuvântaþi cu un text bine
documentat având ca fond pictura unui mare art ist.
„Entuziasmul, alternând cu luciditatea calmã, cu re -
flecþia teoreticã ºi analiticã, dar mai ales cu imboldul
puternic al mãrturisirii, a determinat în cele din urmã
decizia autorului de a realiza aceastã carte”. ªi ne
mai îndeamnã la o meditaþie profesorul Mihail
Diaconescu. În Europa ºi în întreaga lume, o lungã
perioadã de timp Bizanþul a pãstrat primatul picturii
ºi arhitecturii. Bizanþul cu normele de viaþã, cu di -
men siune metafizicã, cu tradiþia liturgicã, patristicã
ºi esteticã. Iar „identitatea româneascã nu poate fi
înþeleasã fãrã a ne raporta la Bizanþ. De aceea crea -
þiile artistice contemporane care exprimã dimen siu -
nea bizantinã a existenþei noastre etnice ºi spirituale
au o sublimã forþã exponenþialã”. 

Capodoperele cre ate de Grigore Popescu-
Muscel în pridvorul de la Lainici, scenele biblice,
portretele de sfinþi sihaºtri ºi muceniþe, chipurile de
îngeri, monograma lui Hristos ºi simbolurile heral -
dice sunt forme prin care se manifestã relaþia dintre
cult ºi culturã. Ele ne reprezintã pe noi, românii, în
lume ºi în istorie, aratã apartenenþa la o tradiþie
bisericeascã a cãrei identitate nu poate fi contestatã.
IPS Irineu în Binecuvântare apreciazã cã „doi mari
titani ai culturii noastre româneºti, unul în domeniul
cercetãrii artistice celãlalt pictor de geniu” au con -
tribuit la întruparea unei lucrãri care deschide citi -
torului o priveliºte divino-umanã inegalabilã, un al bum
de credinþã, jertfã ºi întrupare a frumosului divin.
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Paºi cãtre o Monografie
a Mãnãstirii Lainici

S-a scris destul de mult despre Mãnãstirea Lainici. Albume, hãrþi, pliante, cãrþi de
prezentare ºi chiar unele mi cro-monografii. Ev i dent cã ne-am interesat ºi dacã se lucreazã în „in -
te rior” la o monografie detaliatã, necesarã mai ales pentru uzul celor cunoscãtori (cercetãtori,
teologi, istorici etc.). Vestea aflatã este foarte bunã. De circa 2 ani o doamnã cercetãtor în
domeniu, „ºterge praful de pe cronice bãtrâne” ºi pregãteºte o lucrare cu adevãrat  „temeinicã”.
Dânsa lucreazã în stil „mãnãstiresc”, cu multã discreþie. ªi, în plus, nu doreºte... vizibilitate. A
acceptat sã ne dea câteva detalii, cu condiþia unei „intimitãþi” ºtiinþifice. Doreºte sã-i fie cunoscut
doar numele de familie – NICOLAE – iar prenumele ce le poartã, doar cu iniþiale (L.C.). I-am
respectat cererea ºi dorinþa de discreþie. Mai ales cã mai are mult de lucru. Este o fiinþã foarte
sensibilã, care-ºi duce „crucea” vieþii cu multã demnitate ºi este dedicatã to tal acestei preocupãri.
Nu doreºte nici un fel de „glorie pãmânteascã” ºi nici „titlu ºtiinþific”. Îºi doreºte acribie pânã la
limitele „puterii omeneºti” ºi o monografie adevãratã. O lucrare foarte greu de realizat prin însãºi
situaþia diacronicã a Mãnãstirii. Ne-am bucurat sã o cunoaºtem, i-am respectat dorinþa de
discreþie ºi îi urãm ºi pe aceastã cale succes. Cãci e nevoie de o monografie adevãratã a Mãnãstirii
Lainici, aceastã oazã de spiritualitate atât de „cercetatã” ºi iubitã.

Redãm mai jos textul doamnei L.C. Nicolae, ca rãspuns la interogaþiile for mu late de noi pe
parcursul discuþiei, în care, împreunã cu Pãrintele Stareþ Ioachim am cãutat cele mai bune cãi de a
persevera pe drumul adevãrului istoric. Adevãr care conþine multe detalii din arhive care pânã
acum n-au fost cercetate suficient. (Redacþia)

Biserica veche a Mãnãstirii Lainici
(mon u ment istoric) are hramul In -
trarea în Bisericã a Maicii Domnului,

construitã între anii 1812-1817 de boieri gorjeni
pe locul alteia mai vechi din lemn. Degradarea
monumentului în decursul timpului a survenit atât
din cauze naturale, cât ºi a celor produse de om,
inclusiv actele de van dal ism comise de sol daþii
germani în Primul Rãzboi Mondial ºi de vizitatori, 
mai ales în perioada comunistã. Repa raþiile an -
terioare necorespunzãtoare ºi curãþirile cu soluþii
empirice au agravat aceastã stare.

Lucrãrile de restaurare au fost încredinþate
soþilor Maria Popescu-Dragomir ºi Grigore
Popescu-Muscel împreunã cu câþiva studenþi în
vederea obþinerii atestãrii profesionale. Acestea
s-au desfãºurat pe o perioadã de 12 ani, începând
cu anul 1998. Dupã stoparea fenomenelor de umi -
ditate ºi stabilizarea monumentului s-au putut e -
fec tua operaþiile de conservare-restaurare. Munca
restauratorului este cu atât mai dificilã cu cât stra -
turile de preparaþie ale picturii murale sunt pu -
ternic de te ri o rate, mai ales pe suprafeþe foarte
mari. Salvarea decorului iconografic în vederea
integrãrii monumentului în circuitul valorilor ar -
tis tice a necesitat un efort considerabil. Redarea
unitãþii de ansamblu a suprafeþelor pictate s-a e -
fec tuat admirabil putând fi consideratã un punct de
reper în salvarea patrimoniului cul tural na þional. 

Iniþiativa de a consemna despre aceste am -
ple lucrãri de restaurare, inclusiv istoria bisericii
vechi, aparþine pãrintelui stareþ arhimandritul

Ioachim Pârvulescu. Astfel s-a realizat lucrarea
Biserica veche a mânãstirii Lainici care nu a vãzut 
lu mina tiparului deoarece pe parcurs s-a dorit o
cercetare mai amãnunþitã în arhive. Având în ve -
dere amploarea cercetãrilor s-a nãscut ideea de a
face o monografie a mãnãstirii, bisericii vechi
fiindu-i dedicat un capitol în viitoarea lucrare.
Dupã doi ani de cercetãri minuþioase în arhivele
din Râmnicu Vâlcea, Târgu-Jiu ºi Craiova, lu -
crãrile se apropie de fi nal, desigur neavând pre -
tenþia epuizãrii tuturor fondurilor în spe cial pentru 
Bucureºti unde nu s-a putut insista din pãcate. 

Informaþiile ivite în urma cercetãrilor ne o -
bli gã sã modificãm conþinutul capitolelor deja
exis tente. În momentul de faþã mai avem câteva in -
ventare de prelucrat, perioada 1832-1860 ºi trans li -
terarea documentelor din chirilicã. De aceea ne vom
referi pe scurt doar la iconografia bisericii vechi.

Monumentul aparþine tipului arhitectural de 
plan dreptunghiular alungit având dispunerea de
la est la vest în: al tar cu formã poligonalã, decroºat 
simetric în plan orizontal ºi împãrþire tripartitã.
Edificiul este realizat din cãrãmidã de epocã cu
ziduri groase (aproximativ 1 m) cu excepþia pãrþii
de nord din pronaos ce adãposteºte scara tur nu -
lui-clopotniþã. Plastica decorativã a exteriorului
preia principiul divizãrii faþadelor în douã registre
sep a rate printr-un brâu me dian for mat dintr-un tor
perimetral mãrginit de douã ºiruri de cãrãmizi
dispuse în dinþi de fierãstrãu la absida altarului.
Registrele au faþade plane: cel su pe rior este de -
corat cu picturã în frescã pânã sub corniºã, iar cel
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in fe rior este zugrãvit în alb, strãpuns de ferestre ºi
uºa de acces în al tar pe latura de sud în dreptul
mormântului Sfântului Irodion.

Pictura postbizantinã realizatã de preotul
Mihai Zugravul a fost terminatã la 1 au gust 1817.
Repertoriul tematic prezintã elemente de structurã
ºi de cor asemãnãtoare cu cele ale bisericii Sfântul
Nicolae din Târgu-Jiu, pictatã între anii 1810 ºi
1813 de diaconul Mihai Zugravul împreunã cu
Constantin Zugravul, Anghel ºi Ioan. Programul
iconografic restrâns la unele dintre principalele
teme biblice se înscrie în tipicul obiºnuit al acelor
vremuri. Pe bolta altarului este reprezentatã Sfânta 
Treime, Platitera; sfinþi prooroci în medalioane;
Filoxenia ºi Înãlþarea Domnului. Reprezentãrile
continuã în absidã cu Împãrtãºirea apostolilor, de -
desubt sfinþi episcopi în veºminte arhiereºti. La
partea de jos a veºmintelor se mai vãd ºi astãzi
inscripþiile fãcute de soldaþii germani în timpul
Primului Rãzboi Mondial. Viziunea lui Petru ocu -
pã spaþiul de la proscomidie. Din pãcate inscrip -
þiile filacterului din niºa proscomidiarului nu s-au
pãstrat în stare bunã. Jertfa lui Avraam, Cortul
Mãrturiei, registrul de dedesubt cu ierarhi, cuvioºi în
medalioane ºi sfinþii diaconi Lavrentie ºi ªtefan al -
cã tuiesc iconografia spaþiului de vest al alta rului.

Compoziþiile tipice de pe zidul gros al cata -
petesmei sunt încadrate de stucaturi în re lief. Icoa -
nele de deasupra registrului in fe rior nu s-au pãs -
trat fiind înlocuite cu altele noi cu semnãtura
ar tis tului Grigore Popescu-Muscel.

Iconografia naosului plaseazã pe boltã Pan -
to cratorul înconjurat de text, curcubeu ºi Puterile
Cereºti. Pe pandantivi sunt reprezentaþi sfinþii
evan gheliºti în atitudine de scriitori, pe fun daluri
de arhitecturi sau stânci. În timpane regãsim câte
patru compoziþii: Coborârea la iad, Toma pipãind
rãnile lui Hristos, Îngerul vestind miro nosiþelor
Învierea ºi una dintre Vindecãri (nord); Schim -
barea la Faþã, Hristos vorbind cu Sa ma ri neanca,
Hristos vindecând un orb din naºtere ºi Hristos
spãlând picioarele ucenicilor Sãi. La vest: Ador -
mirea Maicii Domnului ca ºi compoziþie cen tralã,
încadratã în partea sudicã de Încredinþarea Brâului 
Maicii Domnului Apostolului Toma iar spre nord,
Toma la mormântul Precistei. Dedesubt (de la sud
spre nord): Cina cea de tainã, Trãdarea lui Iuda ºi
Batjocorirea lui Hristos. Registrele infe rioare sunt
pop u late cu portrete întregi de sfinþi militari, stâlp -
nici, Ioachim ºi Ana strãjuind înain tea altarului.
Picturile din golul ferestrelor dateazã din perioada
restaurãrii rezistând timpului doar medalioanele
din arcul ferestrelor. Intrarea în naos este pãzitã de
Sfântul Arhanghel Mihail (nord), Sfântul
Arhanghel Gavriil (sud) ºi un serafim pe boltã.

Partea superioarã a iconografiei pro nao su -
lui este dedicatã Maicii Domnului: orantã cu Prun -
cul, în calotã ºi compoziþii din Acatistul Bunei

Vestiri (timpanele ºi bolþile de nord ºi sud având
continuare în pridvor). În timpanul de est este
reprezentat Sfântul acoperãmânt, iar la vest, Nunta 
din Cana Galileii. Dedesubt sfinþi cuvioºi ocupã
peretele de rãsãrit urmaþi de portretul dom ni to -
rului ºi ale ctitorilor: Ion Gheorghe Caragea voe -
vod, Iosif nãstavnicul ºi Misail monahul (nord);
Galaction, episcopul Râmnicului Noului Severin
ºi monahul Iosif Fãrcãºescu (sud); ctitorul Rã -
ducan Sãrdãnescu biv medelnicer cu soþia, Elencu
ºi copiii Cornelie, Dumitru, Dumitrana, dupã care
ctitorii Calistracta monahia ºi Nicolae Brãiloiu biv 
vel pitari, Zoiþa ºi copiii Constandin ºi Cle o pa tra
(vest). Deasupra draperiei din registrul in fe rior în
niºe puþin adâncite (est) sunt amplasate icoanele
artistului Grigore Popescu-Muscel: Sfântul Cuvios
Arhimandrit Nicodim de la Tismana; Maica Dom -
nului cu Iisus Hristos; Iisus Hristos ºi Sfântul
ierarh Calinic de la Cernica.

Pridvorul cu sistem de boltire asemãnãtor
pronaosului are în calotã pe Iisus Emanuel în -
conjurat de text, curcubeu ºi zo diac. Pe bolþile
semicilindrice (de la est spre vest) întâlnim: Drep -
tul Melchisedec; Patima Sfântului Gheorghe,
„Când au tãiat capu Sfântului Gheorghe”, Dreptul
Lot (nord) ºi Dreptul Noe; Patima Sfântului
Nestor, „Cã au împuns pe Sfântul Dimitrie” ºi
Dreptul Iov (sud). În timpane se continuã cu repre -
zentarea Acatistului Bunei Vestiri. Friza de dea -
supra arcadelor este rezervatã Facerii: Crearea Lu -
mii ºi a lui Adam, Adam ºi Eva în rai (sud); Adam
ºi Eva cãlcând porunca, vest; Izgonirea din rai,
colþul de nord-vest; Adam lucrând pãmântul ºi
Eva torcând ºi Cain omorându-l pe Abel, nord.
Acoladele sunt subliniate de pronunþate chenare
dec o ra tive. Panoul iconografic al peretelui de rã -
sãrit ilustreazã tema Judecãþii de Apoi. În 2004 s-a
montat un por tal din piatrã calcaroasã de Viºtea.

Sfinþi strãmoºi, cuvioºi, mucenici, filosofi ºi 
sibile alcãtuiesc decorul iconografic ex te rior. Pe
faþadã sunt reprezentaþi (de la nord spre sud):
Arhanghelul Mihail; Cuvioasa Paraschiva; Sfân -
tul Ioan Botezãtorul; Ovedenia; Sfântul Nicolae ºi
Sfinþii împãraþi Constantin cu mama sa Elena. 
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Utilitatea ºi actualitatea ingeniosului
Ghid de Spovedanie al arhimandritului

Ioachim Pârvulescu
Delia FLOREA

,,Dumnezeu nu intrã acolo unde nu i s-a fãcut loc curat ca sã intre! Cine se simte îndemnat sã
intre într-un loc plin de mizerie? Omul murdar de orgoliul sãu nemãsurat, de vanitate, de iubire
de sine miroase de departe a cocinã. Ca sã-i faci loc lui Dumnezeu în sufletul tãu, trebuie sã
trudeºti...” (Arhim. Iustin Pârvu)

Arhimandritul Ioachim Pârvulescu,
sta reþul Mãnãstirii Lainici, este una
din cele mai cunoscute feþe bise ri -

ceºti din þinutul Gorjului iar la frumoasele slujbe
pe care le celebreazã cu ocazia marilor sãrbãtori se 
adunã ºi participã mii de credincioºi.

Pentru a insufla oamenilor credinþa ºi a le
transmite cuvântul lui Dumnezeu, pãrintele
Ioachim Pârvulescu merge prin ºcoli ºi uni ver -
sitãþi; îi viziteazã pe cei care se aflã în închisori,
spitale, cãmine de bãtrâni ºi trec prin momente
extrem de dificile. În opinia sa, exprimatã în ca -
drul unui interviu acordat jurnalistului Alin Ion,
cele mai mari virtuþi sunt smerenia ºi dragostea,
iar cel mai mare pãcat este mândria, „adicã sã te
supraevaluezi ºi sã te supradimensionezi, sã crezi
cã eºti centrul, puterea universului ºi a pãmân -
tului. În smerenie gãseºti lucrurile cele mai fru -
moase” pentru cã Dumnezeu se descoperã mai
mult oamenilor sinceri! 

Dupã cum se ºtie, aºezãmintele de cult au
fost ºi sunt puternice focare de culturã. Pãrintele
stareþ a încercat mereu sã atragã cãtre biserici cât
mai multã lume, pentru cã cei ce vin aici pot gãsi
veºnicia ºi se pot regãsi pe ei înºiºi: „Comunismul
a distrus foarte mult din ceea ce a fost esenþial în
mãnãstirile ortodoxe de la noi din þarã, dar dupã
Revoluþie a fost un reviriment. Noi, cei de astãzi,
ne fundamentãm pe rugãciunile pãrinþilor din ve -
chime. Când te duci la o mãnãstire veche de sute
de ani simþi cã acolo este rugãciune, pentru cã sunt 
milioane ºi milioane de oameni care s-au rugat
de-a lungul timpului iar acel loc prezintã o încãr -
cãturã energeticã foarte mare. Oamenii care vin la
mãnãstire încearcã sã conºtientizeze credinþa”.
Acest lucru este esenþial, pentru cã „o credinþã de
neînþeles nu este bunã. Cei mai importanþi paºi ai
omului sunt aceia pe care îi face în bisericã. Tim -
pul pe care omul îl petrece în bisericã este timpul
veºniciei”. Ceea ce se petrece în bisericã nu este
un simplu spectacol: „Vii sã te osteneºti ºi sã faci o 
jertfã. De aceea postim pentru cã vrem sã ne jertfim”.

Arhimandritul Ioachim Pârvulescu consi de -
rã cã educarea copiilor în gen eral, dar mai ales,
aceea în spirit creºtin, este extrem de importantã:
un copil, dacã de mic „este lipsit de educaþie reli -
gioasã, nu poate avea teamã de Dumnezeu, re spect 
pentru divinitate”. De asemenea, educaþia reli gi -
oasã „este cea mai importantã pentru formarea
caracterului tinerilor”, în scopul realizãrii lor ca
oameni! „Omul, dacã are credinþã, are totul! Ev i -
dent, dacã ai credinþã, trebuie sã ºi practici cre -
dinþa, sã te comporþi ca un om credincios ºi sã fii
smerit! ...Credinþa se manifestã prin faptele tale!
Deci, omul este credincios prin ceea ce face! Tu,
omule, nu eºti ceea ce crezi cã eºti, ci, eºti ceea ce faci
pe considerentul a ceea ce crezi cã trebuie sã faci!”

Prin cãrþile sale: Sfãtuiri duhovniceºti. Re -
pere pentru o viaþã practicã creºtin-ortodoxã,
Cele trei mari mistere vizibile ºi incontestabile din 
Biserica Ortodoxã. Puterea sfinþitoare a Orto -
doxiei, Acatistul ºi Paraclisul Icoanei fãcãtoare
de minuni a Maicii Domnului Grabnic Ascul tã -
toare, Sfânta Tainã a Spovedaniei pe înþelesul
tuturor. Ghid de spovedanie cu poveþe ºi învã -
þãturi, destoinicul stareþ al Lainiciului are darul de
a atinge inimile cititorilor ºi de a le împãrtãºi,
într-o modalitate extrem de accesibilã, cunoºtinþe
actuale ºi utile, de a informa ºi de a forma cititorul!

Referitor la Ghidul de spovedanie, pre fa -
þatorul, arhim. Vasile Prescure, afirmã: „Prin felul
în care sunt înfãþiºate unele aspecte din delicata ºi
plina de rãspundere lucrare a duhovnicului, cartea
este un preþios ajutor creºtinilor dornici de o viaþã
spiritualã deosebitã, la care pot ajunge spo ve din -
du-se cu credinþa cã de aceastã Sfântã Tainã de -
pinde mântuirea lor sufleteascã”.

Volumul cuprinde numeroase ilustraþii
alb-negru semnificative ºi este armonios structurat 
în cele cinci capitole principale, intitulate astfel:
1. Încercãri de a face înþeleasã Taina Sfintei
Spovedanii; 2. Pãcatele cele mai mari care cau -
zeazã fiinþei noastre umane (care se repercuteazã
asupra arborelui nostru genealogic ºi asupra în -
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tregii cre aþii); 3. Ghid de spovedanie pentru copii
ºi tineret; 4. Ghid pentru spovedania adulþilor;
5. Rânduiala Sfintei Spovedanii.

Ce se întâmplã dacã nu ne spovedim ?
Pãcatul nemãrturisit este o boalã care ma -

cinã sãnãtatea sufleteascã, dar ºi pe cea trupeascã.
Pãcatele „îl închid pe om în carapacea egois mu -
lui” ºi au drept urmare „întunecarea minþii”! Pute -
rile sale sufleteºti degenereazã astfel încât mintea
pervertitã nu mai poate face distincþia dintre bine
ºi rãu, ci dimpotrivã, rãstoarnã ordinea moralã a
lucrurilor: omul ajunge sã spunã binelui rãu ºi rãu -
lui bine. (Isaia 5,20)

Prin har divin, cel evlavios dobândeºte o
altã viziune asupra vieþii: „viaþa lui are un alt
destin ºi altã vocaþie”. Pierderea harului înseamnã
cãderea din sfera sacrului, pierderea identitãþii,
prãbuºirea într-un vid spir i tual, într-o existenþã
lipsitã de sens. Însã Dumnezeu nu vrea moartea
pãcãtosului, ci „ca pãcãtosul sã se întoarcã de la
calea sa ºi sã fie viu”. (Iezechiel 33,11)

Pocãinþa - din grecescul „metanoia” - în -
seamnã „schimbarea minþii”, ceea ce implicã
înno ire spiritualã, „angajarea sufletului omenesc
în profunzimile sale de tainã”, iar penitentul de -
vine fãpturã nouã în Hristos. (II Corinteni 5,17)
Pentru a se ridica pe aceastã treaptã a vieþuirii cu -
rate ºi a revenirii la starea haricã „prin iertarea
pãcatelor”, Mântuitorul Hristos a instituit Taina
Spovedaniei, numitã ºi „Mãrturisire”, „Pocãinþã”
sau „al doilea Botez”.

Omenirea se poate schimba în bine doar
„dacã va fi credinþã puternicã ºi dacã vor exista
duhovnici foarte buni ºi devotaþi care sã lege rã -
nile oamenilor”, preoþi cu vocaþie ce nu stau indi -
ferenþi la greºelile ºi la necazurile oamenilor, ci îi
ajutã din rãsputeri – susþine arhim. Ioachim
Pârvulescu. Toate rãutãþile ºi pãcatele ce se petrec
în lume – care aduc mari pagube omenirii!- sunt
datorate lipsei de spovedanie. „Numai în scaunul
spovedaniei omul poate fi îmblânzit cel mai bine,
poate fi mângâiat cel mai mult, poate sã simtã cele
mai mari bucurii... poate sã-L simtã cu adevãrat pe 
Dumnezeu”. Fãrã „Mãrturisire” nu ne putem îm -
pãrtãºi cu trupul ºi sângele Domnului!

În scopul conºtientizãrii incomensurabilei
puteri a „Mãrturisirii”, autorul ne îndeamnã „în
primul rând sã o experimentãm”, ºi în al doilea
rând „sã cercetãm diferite cãrþi” care ne îndrumã
astfel încât sã pricepem adevãratul sens al acestei
Taine!

Datoritã actualitãþii sale ºi adresabilitãþii
unor variate categorii de utilizatori, Ghidul de
spovedanie cu poveþe ºi învãþãturi este o ineditã
cãlãuzã binevenitã! 

De asemenea, autorul subliniazã ºi unele
inconveniente sau aspecte neg a tive, le gate de ne -
în þelegerea în legãturã cu înalta misiune ºi res -
ponsabilitate a clerului în calitate de ad min is tra tor

al unor comori harice inimaginabile – Sfintele Taine: 
„Din nefericire, existã chiar ºi clerici sãvâr ºitori ai
acestor Taine, care nu înþeleg sensul lor profund [...],
lucru foarte grav ce pricinuieºte ne ajun suri Bisericii,
credincioºilor, precum ºi lor înºiºi.”

Ingeniosul îndrumãtor ne oferã, însã, ºi re -
mediile spre îndreptare.

În lucrarea duhovnicului „se întâlnesc fel ºi
fel de cazuri ce trebuie tratate în diferite moduri,
þinând seama de specificul fiecãrui credincios în
parte”. Acest as pect i-a stârnit stareþului de la
Lainici un interes crescut, „ce a sporit mereu” ºi
i-a îndreptat paºii cãtre marii duhovnici din þara
noastrã: „De la fiecare dintre ei am cules ce mi-a
dat Dumnezeu a pricepe. Rodul acestor cercetãri ºi 
al modestei mele experienþe de duhovnic au con -
tribuit la scrierea acestei cãrþi”. Volumul nu este
un tratat de dogmaticã, ci încearcã sã fie o cãlãuzã
concretã în viaþa cotidianã a fiecãrui creºtin ºi sã
lãmureascã imensa valoare ce o deþine Taina Po -
cãinþei, atât în cer cât ºi pe pãmânt!

Ni se atrage atenþia cã „cel mai groaznic
lucru este ca cineva sã moarã nespovedit, nedez -
legat de relele ºi pãcatele sãvârºite în timpul vieþii!”

Spovedania „contribuie la vindecarea ar bo -
relui genealogic”. Pãcatul netratat se transmite din 
tatã în fiu ºi ajunge sã macine ºi sã roadã în toþi
membri familiei re spec tive. Datoritã pãcatelor ne -
spo vedite ale pãrinþilor, în acele familii, în multe
cazuri, se nasc copii bolnavi.

Taina Mãrturisirii „impune o mare deli ca -
teþe [...], pe care, din pãcate, nu toþi preoþii o
deþin”. De aceea, Rafail Noica ne îndeamnã: „Sã
ne rugãm pentru a ne descoperi Dumnezeu du -
hovnicul! Sã ne naºtem duhovnicul!”

,,Pocãinþa” nu trebuie sã fie stereotipã, fã -
cutã for mal de ochii lumii, ci sã fie „spontanã,
ieºitã din adâncul inimii, cu multã durere ºi pãrere
de rãu”. Sinceritatea este una din marile virtuþi
aducãtoare de curãþie. În calitate de sfãtuitor ex -
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perimentat, arhim. Ioachim Pârvulescu ne sem -
naleazã, intrigat, un lucru foarte grav: „Diferiþi
oameni în vârstã au venit la spovedanie ºi nu s-au
spovedit deloc sincer. Am simþit acest lucru min -
cinos. Unora le-am spus, altora, mai grosieri, nici
mãcar nu le-am atras atenþia deoarece am observat
cã ar fi fost inutil. Urât lucru înaintea lui
Dumnezeu! Sã ajungi om bãtrân plin de viclenie ºi 
sã minþi chiar la scaunul spovedaniei?!” Spre ar -
gu mentarea  celor afirmate, autorul preia din vo -
lumul intitulat Mântuirea pãcãtoºilor – al mo -
nahului Agapie Criteanul, (tipãrit în 1997 cu
bine cuvântarea P.S. Jus tin ian Episcopul Ma ra mu -
reºului ºi al Sãtmarului) trei „istorisiri în fri co -
ºãtoare” despre unele femei care ºi-au ascuns pã -
catele la Spovedanie, minþindu-l pe duhovnic ºi pe 
Dumnezeu.

Responsabilitatea preoþiei este maximã
pentru cã cel ce deþine vocaþia sacerdotalã are de
îndeplinit o misiune de ordin divin! „Preotul care
divulgã secretul Spovedaniei, mai bine nu s-ar fi
nãscut”. Sfinþii Pãrinþi spun cã „acel preot care va
divulga altor persoane un pãcat ºi pe cel care l-a
sãvârºit, este vrednic ca limba cu care a vorbit sã i

se scoatã prin ceafã!” Un asemenea cleric trebuie
compãtimit ºi evitat. Însã este bine sã ºtim cã
„dacã ne rugãm din toatã inima, datoritã credinþei
noastre, Dumnezeu poate spune lucruri mari ,
chiar ºi prin gura unui pãcãtos de duhovnic”. A te
„mãrturisi” nu înseamnã numai a-þi spune pãca -
tele, ci ºi a-L întreba pe Dumnezeu, prin duhovnic, 
ce sã faci, cum sã gãseºti o soluþie optimã la
frãmântãrile care te apasã!

Renumitul „teolog al profunzimilor”, Dumitru
Stãniloae, în Dogmatica, (vol. III), descrie în mod
ex plicit felul în care Duhul Sfânt transmite din
energia Sa (harul) asupra peni ten tului, prin mâi -
nile preotului.

„Pocãinþa” este cea mai eficientã terapie
spiritualã! Din cauza lipsei cunoºtinþelor reli gi -
oase, numeroºi oameni atunci când au „diferite
probleme psihice, necazuri familiale, întâmplãri
ciudate în viaþã”, recurg la serviciile unui psiholog 
sau ale unui psihiatru în loc sã apeleze la un
pãrinte duhovnicesc iscusit. Taina Spovedaniei nu 
poate fi înlocuitã cu ºtiinþa psihologiei ºi nici cu
cea a psihiatriei. Prin examinarea conºtiinþei, psi -
hopatologia ºi psihiatria dau „rãspunsuri cu ex -
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plicaþii fiziologice” care înlocuiesc doar pânã la
un punct „terapeutica duhovniceascã”. 

În ultimele decenii s-au dezvoltat para psi -
hologia ºi psihotronica care încearcã sã dea ex -
plicaþii ce depãºesc sfera fiziologicului „însã deja
aici s-a trecut în extrema ocultismului sa tanic!”
Niciuna din aceste ºtiinþe nu poate înlocui „Spo -
vedania” ºi duhovnicia prin intermediul cãrora „se 
pãtrunde pânã în adâncul sufletului, se opereazã ºi
se scoate tumoarea canceroasã a pãcatului”.

În cadrul capitolului ce trateazã „pãcatele
cele mai mari care cauzeazã fiinþei noastre umane
(care se repercuteazã asupra arborelui nostru ge -
nealogic ºi asupra întregii creaþii) autorul detaliazã 
aspectele esenþiale care se referã la: necredinþã -
care este „o autoîntunecare ºi o autoîndobitocire”;
mândrie - pãcat „com plex, ambiguu, perfid ºi vi -
clean, nociv ºi distrugãtor” care are la bazã „auto -
supradimensionarea persoanei”; pãcatul portului
in de cent; blestem; înjurãturi; nerespectarea zilelor 
de odihnã; beþie – crunt flagel care macinã ome -
nirea; vrãjitorie; nerespectarea zilelor de post; ne -
e ducarea copiilor în spiritul religios; pornografie -
care este „cea mai distrugãtoare armã a satanei”;
avort; furt; curvie ºi preacurvie º.a.

În ultimul timp se vorbeºte tot mai mult de „
lipsa duhovnicilor iscusiþi în contemporaneitate”.
Un duhovnic bun poate sã schimbe rad i cal viaþa
unei persoane, a unei comunitãþi sau chiar a so -
cietãþii! Totul depinde însã de iscusinþa clericului
respectiv, de vocaþia sa, de înþelegerea acestei
mari ºi înfricoºãtoare Taine a Preoþiei. Trebuie sã
þinem cont ºi de faptul cã în România, „tãvãlugul
comunist” a avut un im pact deosebit asupra vieþii

Bisericii ºi im plicit în formarea vocaþionalã a
preoþilor. Fiecare creºtin -,,mãdular” al Bisericii -
poate avea un rol fun da men tal spre „îndreptarea ºi
repararea eventualelor fisuri”. Nu mai sunt
„pãstori” buni pentru cã nici „turma” nu mai are
credinþã. Cert este cã „acolo unde existã lume
credincioasã, existã ºi preoþi credincioºi! ”

Internetul oferã inedite oportunitãþi dar ºi
numeroase capcane în care pot cãdea cu multã
uºurinþã cei care nu cautã ºi alte surse de in -
formare. Mai nou chiar ºi pe unele posturi de
televiziune se face reclamã site-urilor cu „Spo -
vedanie on line”. Sã fim cu bãgare de seamã pentru 
cã acestea „plagiazã” ºi falsificã adevãratã Tainã a 
Mãrturisirii, atentând grav la discreþia ºi sfinþenia
ei! „Spovedania nu numai cã te curãþã de pãcate, ci 
te ºi iartã; nu numai cã îndepãrteazã impuritãþile
mo rale ci îþi ºi împãrtãºeºte harul Duhului Sfânt, te 
sfinþeºte. Numai o spovedanie corectã ºi continuã
în viaþã poate sã aducã mari bucurii, poate sã ne
fereascã de multe rele ºi ispite, poate sã ne lu -
mineze ºi sã contribuie la un urcuº spir i tual pe
cãile mântuirii”.

Faptele de credinþã se oglindesc în sufletele
noastre ºi ar trebui sã rodeascã în viaþa fiecãruia
dintre noi! Sã nu ne lãsãm copleºiþi de necazurile
vieþii ºi de ispitele trecãtoare, dar mai ales, sã nu
uitãm, aºa cum se spune în versurile unui inspirat
cântec românesc, cã: „În Biserica Iubirii/ Peste
inima sãracã/ Dumnezeu din cer apleacã/ Raiul
veºnic viu/... Ziduri sfinte de biserici/ Stau mereu
în priveghere/ Inima sã þi-o desferici/ Din tristeþea
lumii, grea/ Mirele sã vinã-n ea! ”
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NOTA REDACÞIEI: În cuprinsul materialelor publicate în cele 112 pagini despre
Mãnãstirea Lainici sunt ºi informaþii care se repetã. Am gãsit de cuviinþã sã le pãstrãm aºa
atât pentru a nu distruge conþinuturi ºi contexte armonizate prin abordãri acribioase, cât ºi
pentru a respecta stilul redactãrilor. Mulþumim cititorilor pentru înþelegere! Alte materiale
pe aceastã temã vor mai fi publicate ºi în numerele viitoare.



102 SEPTEMBRIE 2013

I
CI

NI
A

L 
A

E
RI

T
S

Ã
N

Ã
M

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

Semnãturi în „Cartea de onoare a Lainiciului”



A Brief History of Lainici Monastery

Ar chi man drite IOACHIM PÂRVULESCU
The Ab bot of Lainici Mon as tery

Lo ca tion

The Romanian Gorj County was blessed
with numerous monasteries, which are like sa -
tellites connected to Heaven, to which they
connect anyone who thirsts for the knowledge of 
God. One of the most important religious and
tourist sites in Gorj County is the Holy Mo -
nastery of Lainici, located in the  Bumbesti Jiu
town. 

Lainici Mon as tery is sit u ated in the mid -
dle of a spec tac u lar gorge of the Jiu River  Val -
ley (25 km from Petroºani and 32 km from Tg.
Jiu) and be longs to the Arch di o cese of Craiova
and to the Met ro pol i tan of Oltenia. 

The con struc tion of the cur rent road that
mi rac u lously tran sits the mag nif i cent Jiu Gorge
be gan in 1880, most of the works be ing ex e -
cuted by highly-skilled ma sons brought all the
way from It aly. The works con tin ued dur ing the
Interbellum, but the road was asphalted only af -
ter 50’s. Dur ing the same inter war pe riod, the
con struc tion of the Bumbeºti-Livezeni rail way
road was also ini ti ated. There are 38 tun nels
along this rail way line, ar tis ti cally crafted in
stone by the same Italian masters. 

The Vul can Pass re mained un til 1880 the
main pas sage be tween Oltenia and Transylvania 
for the Gorj-Hunedoara area. This is also known 
as The Road of Mihai Viteazu (Mi chael the
Brave), be cause it was the pass which the Prince

of Wallachia used in 1600, when he united the
Ro ma nian Prin ci pal i ties for the first time. The
road started from Turcineºti and went through
Schela, Arsuri, reach ing the Vul can Pass at the
height of 1.621 me ters. Then it de scended to -
wards Vul can, Paroºeni, and fi nally to wards the
Jiu Val ley. Lainici Mon as tery was com pletely
iso lated at that time, be ing a her mit age ded i -
cated to the mo nas tic life. It was very dif fi cult to 
reach this mo nas tic dwell ing; the jour ney could
be made only on foot, along the banks of the
river.

Name

The name Lainici is sur rounded by a great
mys tery. There have been con sid ered dif fer ent
et y mol o gies re gard ing its toponymy, but they
all re mained more or less un cer tain. One in ter -
pre ta tion sug gests a Greek or i gin of the word:
Lainici is de rived from the Old Greek word
„lainos” (made of rock/stone) and it can be
trans lated as „a pas sage through rocky moun -
tains”. A more plau si ble in ter pre ta tion con si d -
ers the term de riv ing from the name of a
Geto-Dacian tribe („Lai”), which lived in the
area around the 4th and 5th cen tu ries, near the
„Bessi” tribe from Sarmisegetusa (80 km away
from Lainici). But al though the et y mol ogy of
the word re mains still not fully un veiled, we en -
joy and take pride in the beautiful name of
LAINICI.
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14th – 19th Cen tury 

The ex act or i gins of the Holy Mon as tery
of Lainici are lost in the mists of time, and there
are no of fi cial his tor i cal doc u ments men tion ing
its be gin nings. Ac cord ing to tra di tion, Saint
Nicodemus, the great founder of mo nas tic es ta -
b lish ments on the ter ri tory of our coun try, built a 
wooden her mit age in Lainici, af ter the con struc -
tion of Visina Monastery.  

It is be lieved that Lainici is among the mo -
nas tic dwell ings that fell vic tim to the op pres -
sion of Maria Theresa, the sov er eign of the
Habs burg Em pire, who de stroyed most of the or -
tho dox mon as ter ies in Ardeal in the mid-18th Cen -
tury. Ac cord ing to the lo cal tra di tion, the church 
erected in Lainici be tween the 14th and 15th
cen tu ries was also burnt down dur ing the
anti-ortho dox Habsburg perse cu tions.  

The first his tor i cal doc u ments to re cord
the ex is tence of Lainici Mon as tery date from the 
sec ond half of the 17th Cen tury and the be gin -
ning of the 18th Cen tury. A char ter men tions the 
com ing of her mit Athanasius from Tismana to
Lainici and the do na tion of a manor to the new
monastery.  

The foun da tion of Lainici Mon as tery is
re lated to three dis tinct con sec u tive stages:

- the tra di tional pe riod of Saint
Nicodemus (14th Cen tury)

- the his tor i cally doc u mented pe riod of
Athanasius the Her mit (18th Cen tury)

- the re con struc tion of the ac tual brick
church by sev eral Gorjan boy ars at the be gin -
ning of the 19th Cen tury (1812-1817). 

Al though there are no ves tiges of the ear -
lier churches of Nicodemus and Athanasius, the
pres ent brick church was erected in place of the
other two.

We have to re mem ber that, due to the lack
of rig or ous his tor i cal re search, most his tor i cal
dates re gard ing the be gin nings of Lainici Mo n -
as tery con sider 1817 as the foun da tion year of
this mo nas tic dwell ing, as re corded in the in -
scrip tion tab let above the en trance door of the
pres ent church. But the be gin nings of the mo n -
as tery are ac tu ally much older than 1817, the
brick church be ing erected in place of other
earlier foundations. 

This was doc u mented in 2008, dur ing the
res to ra tion of the church paint ing. Af ter the re -
moval of the plas ter, which was not orig i nal,
three lay ers could be ob served in the con struc -
tion of the church. Ini tially, there were only the
al tar and the nave of the church (naos); the
narthex (pronaos) and the porch were later

added to the build ing. The porch, which served
as a burial place for the found ers of this holy
mon as tery, was the last piece of con struc tion to
be erected. Ac cord ing to the in scrip tion tab let,
the paint ing of the porch was completed in 1817.

Gheorghe Blideanu, a teacher from Bum -
beºti, wrote a his tory of Lainici her mit age in
1873, which was handed down orally by Ab bot
Irodion, at the be gin ning of his ac tiv ity. We find
a very in ter est ing state ment about the ex is tence
in Lainici in a Bi ble of ªerban Cantacuzino from 
1688, which was signed and do nated to the her -
mit age by Prince Constantin Brâncoveanu him -
self, most prob a bly in 1690. This con firms the
ex is tence of a mo nas tic set tle ment in Lainici be -
tween 1690 and 1700, prior to the one of her mit
Athanasius, mentioned in 1784.

The Ro ma nian rev o lu tion ary Tu dor
Vladimirescu, who fought against the Turks du -
ring the Rus sian-Turk war (1806-1812) and
wanted to raise the coun try against the Ot to man
reign, was dis guised in monk and hid den in
Lainici Mon as tery for a while. Not find ing Tu -
dor, the Turks dev as tated the set tle ment, be -
headed the monk Maxim and dis pelled the
congregation.

Be sides Athanasius the Her mit, ab bot of
Lainici Mon as tery in the 18th Cen tury, there is
an other prom i nent name which stands out in the
gal lery of Lainici ab bots: the great ab bot, Pi ous
Irodion, sur named „The Morn ing Star from
Lainici” by Saint Calinic from Cernica. The Pi -
ous Irodion Ionescu was ab bot of Lainici Mon -
as tery in ter mit tently for a pe riod of 41 years, be -
tween 1854 and 1900. He was brought from
Cernica Mon as tery and ap pointed ab bot in
Lainici by the Holy Hierarch Calinic, im me di -
ately af ter his in stal la tion into the of fice of
bishop of Râmnic. Pi ous Irodion, who was first
the dis ci ple of Saint Calinic, be comes his con -
fes sor. The Life of St. Calinic de scribes two
mir a cles per formed by Pious Irodion on his way
to Lainici. 

The 20th cen tury

The First World War (1914-1918) was,
be yond any doubt, the his tor i cal mo ment which
marked the most the life of Lainici Mon as tery.
The set tle ment was com pletely dev as tated by
the Ger man troops, who en tered with their
horses in the church, made fire in side and pro -
faned it with out mercy. Even to day one can read
the names scratched on the al tar walls by Ger -
man of fi cers and sol diers who slept there and
des e crated this holy place. At the same time, the
Ger man sol diers stole all pre cious church ob -
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jects, melt ing the mon as tery bells. The cem e tery 
was dev as tated, the crosses pulled out and pro -
faned, and the graves were de stroyed be yond
rec og ni tion. The ar chives of the mon as tery
(over 16 lin ear me ters) were com pletely burnt,
as re corded in the his toric doc u ments from that
time. Some monks (among them Hieromonk
Iulian Drãghicioiu) were de ported to Ger many
and died as mar tyrs in the con cen tra tion camps,
be cause they re fused to leave the mon as tery, de -
fend ing it with their lives against the infamous
invaders.

In 1929 a group of six monks were sent
from Frasinei Mon as tery to Lainici, to gether
with their ab bot, El der Visarion Toia, who re -
stored the mon as tery, con struct ing the nec es -
sary build ings and in tro duc ing the coe no bitic
re gime in Lainici, with a strict as cetic life. Due
to the spir i tual dis ci pline and the re li gious ser -
vices per formed, the mon as tery be came more
and more a place of ref uge and con so la tion for
the faith ful. The spirit of the holy fa thers who
prac ticed as cet i cism here con trib uted also sub -
stan tially to the revival of the spiritual life in
Lainici.

Af ter 1947, the mon as tery was again sub -
jected to per se cu tions and hu mil i a tions un der
the com mu nist re gime. Dur ing this time, the
con struc tion of Bumbeºti – Livezeni rail way
line and the mod ern iza tion of the na tional road
be tween these towns were ini ti ated. The la bor -
ers who ex e cuted these works, just like the pa -
gan in vad ers in the past, dev as tated and re peat -
edly plun dered the mon as tery, dis rupt ing the
spir i tual life of the holy place. They abu sively
oc cu pied all the lands of the mon as tery, build ing 
bar racks ev ery where. This re gret ta ble sit u a tion
lasted un til 1957, when those who il le gally oc -
cu pied most of the monastery properties were
forced to leave this place. 

In 1961 Lainici Mon as tery was of fi cially
closed and turned into a rest-house for the
clergy. Un til 1970 the doors of the church were
kept locked up and ser vices were cel e brated
only on Sun days and on re li gious feasts.

The spir i tual life of the mon as tery flour -
ished af ter 1975, when Ar chi man drite Caliopie
Georgescu be came the ab bot of the mon as tery,
in a pe riod of po lit i cal relaxation. 

Af ter 1983, as the num ber of nov ices con -
tin ued to grow, Ab bot Caliopie re stored the old
as cetic prac tices in the mon as tery, such as the
mid night prayers and the pro hi bi tion of meat
con sump tion by the com mu nity, mea sures
which re vi tal ized the spir i tual life of the settle -
ment.

Af ter the Rev o lu tion of 1989, due to the
con tin u ally in creas ing num ber of faith ful
visiting the mon as tery, the need of a big ger and
more spa cious church in Lainici be came more
and more ob vi ous; this fact could be ob served
es pe cially on Sun days and on the great re li gious
fes ti vals, when the ser vices started to be held in
the monastery open area.

On April 20, 1990, on the Feast of the
Heal ing Spring, His Em i nence Nestor Met ro -
pol i tan of Oltenia laid the foun da tion stone of
the new ca the dral-church, which was de signed
and con structed by the en gi neer Ioan Salajan,
cur rently Bishop of Covasna and Harghita.

The new ca the dral is unique through its
ar chi tec toni cal lay out: it con sists of two
churches, built one on top of the other, mainly
be cause of the slop ing land (jus ti fy ing the ne -
ces sity of a semi-base ment). On the other hand,
the de sign plan of the church is to be in ter preted
also in the light of the his tory of the Chris tian
Church, which is di vided into two main periods:

- the pe riod of the Church of the Cat a -
combs, which dates from the foun da tion of the
Church un til 313, when the Holy Em peror Con -
stantine the Great is sued the Edict of Milano, le -
gal iz ing Chris tian wor ship. Dur ing this pe riod
mil lions of Chris tians were mar tyred, shed ding
their blood for Christ. 

SEPTEMBRIE 2013 105

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

I
CI

NI
A

L 
A

E
RI

T
S

Ã
N

Ã
M



- the pe riod be tween 313 and the pres ent
days.

 The di vi sion of the his tory of Chris tian
Church into these two main his tor i cal pe ri ods
was sym bol i cally con veyed in the ar chi tec tural
plan of the new church in Lainici: thus the de -
mi-ba sement church is por tray ing the Church of
the Cat a combs and will be painted with sce nes
from the lives of the saints un til 313, de pict ing
the holy mar tyrs known in the his tory of our
Church and in the Holy Tradition. 

The paint ing of the church above was
com pleted and por trays the most im por tant mo -
ments in the his tory of the Chris tian Church af -
ter 313, de pict ing the life of the most rep re sen ta -
tive saints of all times, as a Chris tian chro nol ogy 
and universality.  

There are also sev eral other ma jor con -
struc tion works ex e cuted in Lainici af ter 1989: a 
new dor mi tory build ing for monks, a large re -
fec tory for the pa tron days of the mon as tery and
im por tant re li gious feasts, the erec tion of an im -
pres sive stone fence around the mon as tery, a
1 km long pro tec tion wall against floods, con -
structed along the banks of the River Jiu, the bell 
tower with the xenodochium (guest-house) and
mu seum, and many oth ers which are not men -
tioned here.

The 21th Cen tury

On July 23, 2006, Lainici Monastery re -
ceived a great blessing from the Most Holy
Mother of God: a replica of the wonder-worker
icon of the Theotokos „Gorgoepikoos” (She
Who is Quick to Hear) was brought to Lainici
from Docheiariou Monastery on Mount Athos.
Through a great miracle, this icon was spe -
cifically executed for Lainici Monastery, being
the fifth copy (in the whole world) made in the
last 100 years. It is a „flower” of the Holy
Mountain, the Garden of the Mother of God,
which was brought and replanted forever in Lainici, 
as a sign of great blessing towards our monastery. 

Another special moment in the life of

Lainici Monastery took place on April 10, 2009, 
on the eve of the celebration of Saint Hierarch
Calinic from Cernica. On this blessed day, 109
years after his repose in the Lord, the holy relics
of Saint Pious Irodion Ionescu, the spiritual fa -
ther and confessor of Saint Calinic, were finally
uncovered. The miraculous discovery of the
holy relics of the one surnamed „The Morning
Star from Lainici” constitutes an exceeding abun -
dance of grace bestowed upon the monastery.

Saint Pious Irodion Ionescu represents the 
last link in the chain of 19th Century Romanian
neo-hesychasm. He was born into Heaven on
May 3, 1900. As per the monastic tradition, the
saint was exhumed seven years after his repose,
but his incorrupt relics were laid back into the
tomb, because the monastery didn’t have an
ossuary at that time. From that moment until
now, his holy relics represented a great mystery, 
which has been at last uncovered. Thus, the
Holy Monastery of Lainici and the whole coun -
try have gained a great protector and interceder
in Heaven. 

The joy of the discovery of the holy relics
of Pious Irodion culminated with the official
canonization of the saint on May 1, 2011. The
religious service was celebrated in Lainici by
His Beatitude DANIEL, the Patriarch of the
Romanian Orthodox Church, assisted by a
group of 23 hierarchs, numerous priests, and
over 10,000 faithful, who had come to Lainici
from all the corners of the country. The con -
secration service of the big church of the mo -
nastery was also celebrated during the same
event. Inside this church the holy relics of Saint
Irodion and the icon of The Most Holy Mother
of God „Grabnic Ascultãtoarea” are kept and
preserved for worship.  

At present, all seven Divine Services are
daily celebrated in Lainici Monastery. The who -
le monastic community strives to live a godly
life, keeping the light of faith and Christian
holiness burning, alleviating the sorrows of the
people and spiritually comforting the faithful.
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The holy icon of our Most-Holy Mother of
God  „She Who is Quick to Hear”  

Mount Athos – Docheiariou Monastery

Short History and Spiritual Counsel 

Ar chi man drite IOACHIM PÂRVULESCU
The Ab bot of Lainici Mon as tery

Acertain monk named Nilos, the
stew ard (the one tak ing care of the
re fec tory) of Docheiariou Mon as -

tery on Mount Athos used a burn ing torch in the
per for mance of his du ties to il lu mi nate the re -
fec tory. The icon of the Mother of God was
hung in front of the mon as tery re fec tory, and the 
stew ard used to pass be fore the icon with a torch
giv ing off soot. The ex ces sive smoke black ened
the icon of the Most Holy Theotokos. 

In 1664, while passing by as
usual, with the torch giving off soot,
the monk heard a voice coming from
the icon, which said, „In the future,
do not come here with a lighted torch
and do not blacken my Image with
soot.” Nilos did not pay attention to
these words, telling himself that one
or another of the brothers had spoken 
to him, and he continued to pass on as 
before, with the sooty torch in his
hand. But the voice from the icon
spoke to him for the second time
saying, „Monk, unworthy of this
name! Will you go on much longer
carelessly and shamelessly blacke -
ning my Image?” At these words, the
steward went blind. Realizing whose
words those were, he confessed his
sin, prayed fervently, and wept before the
countenance of the Divine Mary, the Mother of
our Lord. With sincere tears of re pentance he
entreated forgiveness for his insen sitiveness and 
inattentiveness toward her voice and asked the
brethren to pray diligently for him that he might
be healed. In the end he received back his sight,
because the Mother of God, as the Good
Protectress, did not disdain the prayers of the
blind man. 

One day, while he was praying and wee -

ping before the holy icon, he heard again her
meek and loving voice: „Nilos! Your prayer has
been heard. I forgive you and I shall give back
the sight to your eyes. Announce to the brothers
that I am the Mother of God the Word, the
Guardian and Defender of this Monastery de -
dicated to the Archangels. Let them and all
Ortho dox Christians come to Me in necessities,
and I will forsake not one of them. For to all who 
have recourse to me in veneration, I will be their

Advocate, and My icon shall be called She Who
Is Quick To Hear, for I shall speedily show mercy 
and fulfill the petitions of all who hasten to it.”

 After that the fathers of the Monastery
decorously enclosed the place where the holy
icon was situated, erecting a beautiful church in
the honor of the Most Holy Theotokos „She
Who Is Quick To Hear”. Since the 16th century
many miracles have been performed in
connection with this holy icon. The Most Holy
Mother of God is the one who speedily comes to
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help us when we entreat her and have recourse
to her with tears.  

Living in a century primarily cha rac te -
rized by speed, impatience, and anxiety, the icon 
of the Holy Mother of God „She Who Is Quick
To Hear” seems to be most appropriate for our
contemporaneity. It is therefore very important
to show reverence to her, to learn how to entreat
her, and to be sincere and persistent in prayer.
Then the tears shed in front of this icon will turn
into the greatest joy and miracles. 

In the 19th century two copies of the icon
were made: one went to Russia and the other one 
to Bulgaria. Another copy of the original icon
was presented in 1906 as a gift by the Fathers of
the Monastery of Docheiariou to the Monastery
of St. Tikhon of Zadonsk in Pennsylvania at its
founding. At the end of the 20th century and the
beginning of the 21st century five other copies
were made: three are in Greece, one in Georgia,
painted in 2005, and the last one was brought to
the holy Monastery of Lainici in 2006. This
copy is the only one of its kind in Romania. 

Mount Athos – the Garden of the
Most-Holy Mother of God – is filled with won -
der-working icons, and this icon from Lainici
Monastery is a flower brought from the Garden
of the Theotokos. It is our responsibility now to
take care of it, so that it does not wither, in order
for us to be able to always enjoy its fragrance.
The heartfelt prayer made before the icon of the
Mother of God „She Who Is Quick To Hear” can 

bring about real spiritual benefit in the faithful.
Standing before the Icon with reverence and a
contrite heart, we should entreat the Most-Holy
Theotokos to help us and fulfill our petitions.
We should have no trace of doubt and believe
wholeheartedly that she will not forsake us but
grant us our petition. Let us hasten to her as our
last and only hope of salvation, and she will
speedily show mercy upon us, for she is the
QUEEN OF HEAVEN AND EARTH. 

When we ask for her help, we must, first
of all, entreat forgiveness for all our trans -
gressions and then promise that we will do so -
me thing for the Church of Christ, whole hear -
tedly and according to our possibilities. It is
therefore always appropriate to strive to perform 
good deeds in change for her intercession: stay
away from sin, show more love towards our
neighbor, forgive everybody who transgressed
against us, give alms to the poor, pray fervently,
fast, show reverence, and shed tears of re pen tance.

According to the request of Father Gre -
gory, the Abbot of Docheiariou Monastery on
Mount Athos, who presented this treasure to us,
all faithful should bring their offerings to the
Icon: flowers (especially white lilies), oil to
burn for the lamps, pure beeswax candles, and
tears of repentance to fulfill the petitions.  

Let us entreat the Most-Holy Mother of
God „SHE WHO IS QUICK TO HEAR” to
incline her ear to the sighs and afflictions which
overwhelm us every day.  
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The Life of Our Venerable

Saint Irodion Ionescu († May 3rd, 1900),

the Abbot of Lainici Monastery (1854-1900)

Ar chi man drite IOACHIM PÂRVULESCU

The Ab bot of Lainici Mon as tery

Pi ous Irodion was born in 1821 in Bu -
cha rest, re ceiv ing at bap tism the
name John. At the age of 20, young

John en ters the Mon as tery of Cernica, look ing
for au then tic as cetic life un der the guid ance of
El der Calinic, the ab bot of the mo nas tic set tle -
ment. In 1846 he is tonsured as a monk and
given the name IRODION. Aware of the great
vo ca tion to which he had been called, the young
monk IRODION would ded i cate him self fer -
vently to as cetic la bor. He sin cerely loved the
breth ren of the mon as tery, never blem ish ing
any one, he was so berly watch ful not to har bour
any slan der ing thoughts, fast ing and sleep ing
only 3-4 hours per night, and mak ing hun dreds
of pros tra tions daily. Through these as cetic la -
bors, Pi ous IRODION gained the love of the
whole com mu nity and the respect and ap pre ci a -
tion of his Abbot.

In September 1850, Elder Calinic, the
abbot of Cernica Monastery, is appointed Bi -
shop of Râmnicu Vâlcea. Some of his disciples
follow him in order to help in restoring the new
diocese, which was at that time in an advanced
stage of degradation.

Monk Irodion is one among these dis -
ciples. Later, toward the end of the year 1851, he 
is sent to the hermitage in Lainici, ordained first
to the diaconate and then to the priesthood in
1853 and appointed ecclesiarch. In 1854 he is
installed Abbot of this monastic settlement by
the Holy Hierarch Calinic. Pious Irodion was
abbot of Lainici Monastery intermittently for a
period of 41 years, between 1854 and 1900. He
was the only abbot to have led the monastery for
such a long period of time.

After the death of his spiritual father,
Saint Calinic – the Bishop of Râmnic – ellects
his former disciple IRODION as his new con -
fessor. The disciple becomes thus the elder, and
the elder turns into a disciple. Not long after
that, Saint Calinic, deeply impressed by the

godly reverence of Abbot IRODION, would
sur name him „The Morning Star from Lainici”,
trusting him in everything and showing a deep
respect towards Elder IRODION.  

Saint Calinic was visiting Lainici Mo na -
stery very often, seeking spiritual counsel in the
sacrament of confession. It is well known that
towards the end of his life, Saint Calinic had
three monasteries which were most dear to his
heart, and for which he was continuously pra -
ying: Cernica, Frãsinei and Lainici.

Like all great saints, Pious IRODION en -
dured many temptations and afflictions from his
own brethren, but he managed to defeat them all
through patience and humility, having been
mol ded in the fire of the hesychastic tradition of
Cernica Monastery. The more he was advancing 
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in virtue, the more adversities and temptations
he was facing. Paradoxically they didn’t im -
poverish him, but acted like a fiery furnace,
cleansing and purifying his soul, for the road to
holiness inevitably passes through the realm of
sufferance.  

The news about his spiritual gifts spreads
quickly both in Oltenia and in Transylvania, for
he was working miracles: casting away the de -
mons and revealing to people their sins and the
ones of their ancestors.  

Here is only one of the many stories
witnessing the holiness of Saint IRODION: a
certain woman, who lived in the mountains
surroun ding Lainici Monastery, brought once a
bowl of  milk to Pious Irodion. The venerable
elder categorically rejected the gift, telling the
woman that he couldn’t possibly accept the
milk, for it was not from her goat.  

— No, Father, it is really from my own
goat. I have just milked it, it is very fresh!

— Woman, I can’t take it, because the
goat is not yours anymore. Yesterday evening
you cursed it, saying that the devil should take it, 
and this is not the first time that you are doing
so. By your words you sent the poor beast to the
devil, therefore the milk is not the goat’s
anymore, but the devil’s. Please, forgive me, but 
I can’t receive it! 

Astonished that the elder had revealed her
sin, the woman went back to her village with the
milk, promising that she would never curse
again. 

Pious Irodion possessed the rare gift of
clairvoyance, and many people were coming to
him to be healed from their diseases and to seek
relief and comfort in their turbulences.  

On May 3rd, 1900, Pious Irodion reposed
in the Lord and took up his habitation in the
Kingdom of Heaven. Seven years after his re -
pose, the abbot Teodosie Popescu, urged by
Hieromonk Iulian Drãghicioiu, the disciple of
Pious Irodion, asked for the blessing of the
Bishop of Râmnic to exhume the body of the
venerable elder. This is an old monastic tra -
dition, preserved especially on the Holy Mount
Athos, according to which the body of a monk is
exhumed seven years after his repose in the
Lord, and the funeral service is performed for
the second time.   

When the body of Pious Irodion was
exhu med, the brethren were surprised to see that 
it was intact and undecayed. The miracle was
reported to the bishop who exclaimed: „So, this
is how you have really been, Irodion!” (That is,
„you were indeed a real saint, Irodion !!” n.n.).

They performed the funeral service and
laid the body to rest again in the tomb, because
Lainici Monastery did not have an ossuary
where the relics could be kept. Pious Irodion
prophesied, while he was still alive, that the
monastery would be deserted several years after
his repose: „My brethren, listen and know that
soon after my repose in the Lord, this hermitage
will be ravaged and will remain deserted for
many years. But you take my body and bury it
near the altar and never forget the monastic
vows taken in Christ’s name”. (Ioanichie Bãlan,
Patericul Românesc, p. 472).  The prophecy
was fulfilled during the World War I, when
the dis ciple of Pious Irodion, Hieromonk Iulian
Drãghicioiu, was taken prisoner and deported to
Germany, where he died as a martyr in the
concentration camp. 

Father Iulian’s photo was presented to us
for the first time in 2008 by his grad-grand -
daughter, and was to become part of a larger
puzzle depicting the great mystery which was
yet to be uncovered.   

The tomb of Venerable Irodion soon be -
came a place of pilgrimage, people were coming 
to Lainici, both from Walachia and from
Transylvania, to receive relief from their ne -
cessities and afflictions, for it was working mi -
ra cles: the demoniac were healed and the dark
spirits were cast away.   

In 1929 Elder Visarion Toia is appointed
abbot of Lainici Monastery. He had been sent
here with a group of six monks from Frãsinei
Monastery to restore the monastic settlement.
Among the monks who came to Lainici at that
time we mention Elder Calinic Cãrãvan (the
next hesychastic abbot of the Monastery bet -
ween 1952 and 1975), Father Nicodim Sachelarie
and father Gherontie Ghenoiu. 

The many miracles performed at the grave 
of Pious Irodion incited several people (possibly 
also some monastics) – driven by false re ve -
rence – to dig up the tomb and take parts of the
saint’s relics. Therefore Elder Visarion, trying
to put an end to this ungodly practice, exhumed
the body of Pious Irodion for the second time in
1930 (first exhumation took place in 1907),
event which can be considered as the second
finding of the holy relics of Pious Irodion. The
relics were placed in a smaller coffin and buried
again at a depth of 2,5 m. On the bottom of a
regular grave with the depth of 2 m, they dug
another smaller cavity of 1,2 x 0,7 m and placed
the small coffin with the holy relics inside, co -
vering it with dirt. At the regular depth of the
grave (2 m) they placed the bones of another
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reposed monk, in order to mislead any future
relics hunters. As all this was conducted in great
secrecy, it remains unknown whether the next
abbot, Elder Calinic Cãrãvan, knew about the
translation of the holy relics. 

Father Caliopie, the next abbot of the Mo -
nastery (1975-1985) after Elder Calinic, made a
new attempt to uncover the holy relics in 1983.
Digging up at the regular depth of the grave (2
m), he found the baffling bones placed there by
Abbot Visarion, and, disappointed with his fin -
ding, he covered back the grave and closed this
chapter. 

After 1990 the fathers and brethren of
Lainici Monastery were unjustly accused by va -
rious persons that they do not desire to unearth
the holy relics of Pious Irodion. Although the
community knew about Abbot Caliopie’s
attempt to find the relics, they could not speak
up, for fear to unnecessarily spread confusion
and disbelief among the faithful. They all bore
those accusations and insults, praying that the
right moment would come for the relics to be
revealed.  

Both Metropolitans of Oltenia, Their
Exce llencies Nestor Vornicescu and Teofan
Savu, wanted to canonize Pious Irodion, kno -
wing his holy life, but apparently the time had
not yet come.  His Excelency Irineu Popa, the
new Metropolitan of Oltenia, appointed in 2008, 
had also special reverence towards Saint Calinic 
and his desciple, Pious Irodion. He was the one
to initiate the canonization process of Venerable 
Irodion, which involed the historical research
and documentation about the holy life of the
saint and the exhumation of his relics.

On April 10th, 2009, the eve of the cele -
bration of Saint Hierarch Calinic from Cernica,
after several days of strict fasting and fervent
prayer, His Excellency Metropolitan Irineu to -
gether with the fathers and brethren of the
Monastery started to unearth the grave of Pious
Irodion. At the regular depth of 2 m they found
again the bones placed there by Elder Visarion
in 1930. It was a very difficult moment for all
present there, as they were filled with disa -
ppointment, not finding what they were looking
for. Metropolitan Irineu instructed the people to
dig along the grave towards the West, although
that was a portion covered by grass. To every -
body’s surprise, they found an intact skeleton,
which they first thought it belonged to Saint
Irodion. But their hopes were again shattered
when they discovered that it was another monk,
the Schemamonk Mitrophan, who had died in

1864, according to the traditional brick placed
under his head at the time of burial.

Metropolitan Irineu urged them to dig in
the opposite direction, at the other corner of the
grave, towards the East. At the depth of 2 m they 
found older bones, which seemed to have been
previously exhumed. On the brick under the
skull one could barely read: „Monk Athanasios”.
It was a moment of utter despair and des -
pondency. They had already unearthed three

tombs, one after another, and the grave was now
measuring 6 m in length, 2 m in depth, and 1,5 m 
in width. Everybody was praying fervently, but
the hope of ever finding the holy relics was
fading away with every second. On the bottom
of this huge grave the earth seemed to be softer
than usual, and they continued to dig until they
uncovered a smaller cavity underneath. Soon
after that, the first signs made their appearance:
the heel of a boot and several rotten nails were
found at the depth of 2,1 m. 

Then the holy relics of Saint Irodion fi -
nally came to surface, bearing the marks of
holiness: they had a brownish-yellowish color
and were extremely light, like a straw or a sheet
of paper, much lighter than the bones of the
other exhumed monks. And last but not least, a
marvelous fragrance was spreading everywhere
from the holy relics. At the end, the brick which
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had been laid beneath the head of Pious Irodion
was also found.

Thus the great treasure from Lainici was
finally unveiled, a treasure purposely hidden for
the second time in 1930 at a depth of 2,5 m.
After 109 years Pious Irodion revealed himself
for the third time, and the great mystery of the
„Morning Star from Lainici” was thus partially
uncovered. April 10, 2009 is therefore con si -
dered the third finding of the holy relics of Saint
Irodion.

But unlike the previous findings, the holy
relics were laid this time in a silver chest and
placed for veneration in the church, for the spi -
ritual benefit of all faithful. Remarkable and
astonishing at the same time is the fact that one
year before the miraculous finding of the holy
relics, Saint Irodion appeared in a vision to a
nun who had great reverence towards him, and
revealed to her that „next year the abbot of the
Monastery will make me a new garment”. This
was the anticipation of what was to happen, the
uncovering of the holy relics and their pla ce -

ment in the silver chest for veneration in the
church.  

Saint Calinic surnamed Pious Irodion
„The Morning Star from Lainici”, for he was
indeed a great star of the Church of Christ, a true 
enlightener and a fervent intercessor for the peo -
ple who came to him in their need. 

Saint Irodion represents the last link in the 
chain of 19th century Romanian neo-hesy chasm,
which begins at the end of the 18th century with
Elder Basil from Poiana Mãrului, Saint Paisius
Velichkovky (Abbot of Neamþ Mo nastery),
Venerable Saint George from Cernica, Saint
Gregory The Teacher (Dascãlul) and Saint
Calinic from Cernica, and ends at the beginning
of the 20th century with the Vene rable Saint
Irodion, the Abbot of Lainici Monastery. 

Let us thank our Venerable Saint Irodion
for allowing us, his unworthy disciples, to un -
covered his precious holy relics, and let us fer -
ven tly entreat him to intercede for us all before
the heavenly Throne of the Most Holy Trinity.
Amen!
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„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluieºte-mã pe mine, pãcãtosul.”



CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

Þara Fagilor mã-ntreabã/ de ce tac când ea
suspinã...

Dr. Teodor ARDELEAN

Aapãrut pe piaþa culturalã a neamului 
românesc numãrul XXI-XXII
(2012-2013) din Almanahul cul -

tural- literar Þara Fagilor editat de cãtre So -
cietatea Culturalã „Arboroasa” din Cernãuþi. 
Al ma na hul românilor nord-bucovineni este al -
cãtuit de cãtre Dumitru Covalciuc ºi publicat
sub auspi ciile Fundaþiei culturale „Vasile
Ne tea” din Târgu-Mureº, condusã de Dimitrie
Pop tãmaº. 

Dacã bine mi-aduc aminte, prima pu bli -
caþie postdecembristã cu acest titlu apãrea în
1992, la Cernãuþi – Tg. Mureº sub aceeaºi egidã, 
cu sprijinul Uniunii Vatra Româneascã, Filiala
Tg. Mureº, responsabil de carte fiind Mariana
Ploeºteanu. ªi parcã tocmai spre a-mi aduce
aminte, arhivele (clasice ºi electronice) pãs trea -
zã momentul-eveniment ºi mã ajutã sã gãsesc
ceea ce cãutam prin memoria mea, care, oricât ar 
fi de „disponibilã” nu le poate încãpea pe toate.
Dar, gãsesc poezia semnatã de Vasile Izvo ran-
 Cernãuþeanu ºi dedicatã lui Vasile Suciu, Þara
Fagilor mã-ntreabã:

„Þara Fagilor mã-ntreabã
de ce tac când ea suspinã
tot vãzând cum lumea-n grabã
nu-i mai spune Bucovinã.”
Mã întorc la primul volum, cu nos tal gia

cãutãrilor dintâi, cu fiorul curiozitãþii deri vate
din ceea ce ai asimilat odatã ºi vrei sã þi-l reîm -
prospãtezi prin reînfiorare! Da, aºa este. Dupã o
ilustraþie care redã o demonstraþie împotriva
izgonirii limbii române din fosta Catedralã Mi -
tro politanã din Cernãuþi (septembrie 1990) curg
articolele scrise din „cãlimãri cu sânge”, cum ar
zice eroii din gulaguri, necuprinºi încã în ca -
lendare „de pace”. De fapt, haideþi sã punctãm
unele „lucruri” chiar pornind de la fotografia lui
V. Gomaniuc. Palatul Mitropoliei de la Cernãuþi 

incluzând ºi catedrala mitropolitanã este astãzi
sediul Universitãþii de Stat din Cernãuþi. Mã
rog, ar spune unii, aºa se întâmplã dupã trasarea
graniþelor în istorie! Da, dar durerea ne miºcã ºi
ea rãmâne, cel puþin pentru faptul cã aici, la
Cernãuþi, noi, românii, am avut cel mai frumos
edificiu ortodox din arealul Ortodoxiei ro mâ -
neºti, mult mai frumos, mai el e gant, mai falnic,
mai impozant, mai anvergural ºi mai impunãtor
decât orice altã construcþie adminis tra tiv- re li -
gioasã din Bucureºti sau Iaºi, din Timiºoara sau
Craiova, din Cluj sau Constanþa...

La capitolul File de istorie, Florea ªapcã
scrie despre Detrunchierea Bucovinei. Detalii
semnificative cuprinzând informaþii exacte des -
pre ziua de 23 iunie 1940 ºi urmãtoarele când la
Kremlin, V. M. Molotov ºi ambasadorul Ger -
maniei Friedrich Werner von der Schulenburg
pecetluiesc soarta Bucovinei româneºti. Astfel,
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„stãpânii þinu tu ri -
lor ce locuiesc de
când a luat fiinþã
neamul românesc” 
devin „venetici pe
a ceste plaiuri mio -
ritice”! „Din pã -
mân turile pline de
frumuseþi ºi bo gã -
þii, pe care plugul
românesc le-a brãz -
dat întâia oa rã, au
strâns co mo rile as -

cunse. Iar pâinea din rodul muncii noastre de la
ei am fost nevoiþi s-o cerºim. ªi apa din stâncile
româneºti tot cu voia lor o întrebuinþãm Doam ne,
pânã când oare?”

Urmeazã articolul Situaþia politicã a teri -
to riului actualei Bucovine în secolele XII-XIV
realizat de ªtefan Purice, care demonteazã sis -
tematic toate argumentele istoriografiei ucrai -
nene cu privire la „aºa-zisele” drepturi istorice
ale Ucrainei asupra pãrþii de nord a Bucovinei ºi
studiul ziaristului  Dumitru Covalciuc, iniþia -
torul întregii serii Þara Fagilor despre „ºcoala
româneascã din Bucovina”. 

La rubrica ...frumoasã Bucovinã, diamant
din stema lui ªtefan sunt publicate (de fapt, repu -
blicate) articolele lui Mihai Eminescu Vîn zarea Bu -
co vinei ºi Universitatea austriacã de la Cernãuþi.

O menþiune specialã meritã corpusul de
materiale re unite sub emblema credinþa-fãclia
neamului, capitol din care remarcãm articolul
lui Grigore Bostan Contribuþia bisericii orto -
doxe la afirmarea spiritualitãþii româneºti în
nordul Bucovinei.

Almanahul conþine ºi pagini de literaturã
re unite în capitolele Din poezia bucovineanã de
pânã la 1918, Poeþi contemporani din Bucovina
înstrãinatã ºi Restituiri. Este prezent ºi folclorul 
din zonã prin legende, strigãturi, ghicitori ºi
snoave. Cercetãtorul Ion Popescu a trimis stu -
diul Aspecte socio-lingvistice ale funcþionãrii
limbilor în actuala regiune Cernãuþi, dupã care
almanahul ne face cunoºtinþã ºi cu câþiva „po -
eþi- populari”. Cele mai emoþionante materiale
cuprinzând „Mãrturii folclorice” despre „raiul”
sta lin ist” aduc în actualitate fapte ºi evenimente
ce nu pot fi uitate de cãtre cei care au fost
obligaþi sã-ºi pãrãseascã pãmântul na tal ºi sã
vieþuiascã prin „Siberii” de gheaþã. 

Lucrarea se încheie cu Scrisori din Ro mânia
ºi cu un Cuvânt de dragoste pentru Buco vina
semnat de Mariana Ploeºteanu ºi Mihail Art.
Mircea. Acest prim numãr din Þara Fagilor a
impresionat cititorii prin toate materialele cu -
prinse, inclusiv prin fotografii ºi explicaþiile
a cestora. La pagina 52 este reprodus Mormântul 
lui Aron Pumnul, despre care „autorii” alma -
nahului fac menþiunea „...transilvãneanul care a
redeºteptat la viaþã naþionalã intensã românii din 
partea detrunchiatã a Moldovei lui ªtefan”.

O lucrare „binecuvântatã” în toate di men -
siunile sale. Scrisã cu pa tri o tism luminat, dar ºi
cu durere mãrturisitã, tipãritã ºi distribuitã la
10.000 de cititori, care s-au înmulþit prin alte
felurite „multiplicãri”, antologatã, analizatã ºi
comentatã, Þara Fagilor s-a înscris  ca o „bor -
nã” publicisticã de nou tãrâm în abordarea vieþii
ºi spiritualitãþii teritoriilor româneºti rãmase în
„suferinþã naþionalã”. 

Am început prin semnalarea celui mai re -
cent numãr, dar am detaliat primul volum, apã -
rut în 1992. Se ºtie cã Societatea Academicã
„Arboroasa” s-a înfiinþat  în urmã cu circa 138
de ani, dar „ecourile” sale vibreazã pânã în zile -
le noastre. E vorba aici în primul rând de ex -
presia unui devotament sfânt faþã de cauza ro -
mânismului, purtat cu modestie eroicã de cãtre
cãrturarul  Dumitru Covalciuc, dar ºi de o soli -
daritate culturalã care a gãsit teren fertil  la
intelectualii târgumureºeni (Mariana Ploeº teanu,
Dimitrie Poptãmaº, Mariana Ciurca, Nicolae
Bãciuþ ºi alþii).

Dupã o ju -
mã tate de veac a -
pare astfel, cu li -
tere latine, pentru
românii din Cer -
nã uþi, Al manahul
Þara Fagilor. De
la numãrul doi pu -
blicaþia a fost pre -
luatã spre fi nan þa -
re ºi de cãtre
Mi nisterul Culturii
ºi încredinþatã spre
coor donare Bi bli -
o tecii Judeþene Mu reº. Din 1997 almanahul
apare sub auspiciile Fundaþiei Cul turale „Vasile
Netea”, condusã de mult-prea- vrednicul cãr tu -
rar Dimitrie Poptãmaº.
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Dumitru Covalciuc

Dimitrie Poptãmaº



Acasã la noi

Tabãrã de culturã ºi civilizaþie româneascã 
– ediþia a XVII-a –

Areta MOªU

În 17 iulie 2013, la Palatul Rosetti- Roz -
novanu din Iaºi, a debutat Tabãra de
culturã ºi civilizaþie româneascã Acasã la 

noi. Ajunsã la a XVII-a ediþie, aceastã activitate
reprezintã pentru Asociaþiunea ASTRA, pentru
sus þinãtorii programului ºi mai ales pentru par -
ticipanþi, un prilej de mare emoþie româneascã. 

Cu aceastã ocazie, copiii ºi tinerii români din 
teritoriile aflate în prezent în afara graniþelor Ro -
mâniei, cât ºi cei care se gãsesc în diferitele co -
munitãþi româneºti, s-au bucurat de activitãþile ini -
þiate ºi organizate de despãrþãmintele ASTREI din
România ºi de organizatorii din loca litãþile- gazdã.
Pentru mulþi dintre beneficiari, taberele organizate
în diferite zone ale României constituie o ocazie
unicã de a se bucura de frumuseþile na turale ºi
valorile spirituale ale unei þãri pe care o simt a -
proape, vorbindu-i graiul, dar pe care nu au avut
prilejul sã o viziteze. 

Itinerariul ediþiei 2013: Botoºani, Dorohoi,
Vatra Dornei, Bucureºti, Arieºeni, Sâncel - Pânade 
(judeþul Alba), Bisoca (Buzãu), Zlatna (Alba), Ro -
man, Gledin (Bistriþa Nãsãud), Botiza - Poienile
Izei (Maramureº).

Invitaþii s-au bucurat de toatã grija orga ni -
zatorilor, interesaþi sã le îmbogãþeascã cunoºtin þele 
de istorie, de geografie, de culturã ºi de civi lizaþie româneascã, sã-i sprijine în perfecþionarea limbii
române, în cunoaºterea vie, prin itinerarii culturale specifice, a istoriei ºi a spaþiului în care aceasta
s-a desfãºurat.

Printre participanþi s-au numãrat profesori, elevi ºi peste 200 de membri ai despãrþãmintelor
ºi cercurilor ASTRA din Republica Moldova (Chiºinãu, Ialoveni, Grigoriopol, Oniþcani, Strãºeni,
Cãuºeni, Bãhrineºti-Floreºti).

În perioada 22-28 au gust 2013, la Sf. Gheorghe ºi la Întorsura Buzãului (jud. Covasna), la
invitaþia ºi cu sprijinul di rect al familiei ing. Ioan ºi Teodora Bãlan, un grup de 20 de tineri din
regiunea Cernãuþi (coordonator: Iurie Levcic) au participat la un pro gram cu caracter multi cul tural
(coorganizator: Despãrþãmântul ASTRA Covasna-Harghita, preºedinte prof. dr. Luminiþa Cor nea).

Tot în luna au gust, în judeþul Neamþ, a avut loc Tabãra de picturã a laureaþilor Concursului
Internaþional de Arte Plastice „N. Tonitza”, ediþia a X-a, cu 20 de participanþi din România ºi
Republica Moldova, coordonatori prof. Mihai Zaiþ ºi pr. Cãtãlin Urserescu.
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În sudul Basarabiei istorice tragedia
bãºtinaºilor continuã, însã nici lupta lor

pentru dreptate nu înceteazã

Vlad POHILÃ

De ºaptezeci de ani, imediat dupã a
doua ocupaþie sovieticã, din partea
de sud a provinciei basarabene, ne

parvin veºti numai ºi numai proaste. De douã -
zeci de ani, mai ex act, dupã proclamarea in -
dependenþei Ucrainei, ºtirile de acolo sunt ºi mai 
triste. Puþinele ºcoli cu predare în limba românã
ce au mai rãmas în judeþele noastre de la sud,
sunt închise, sunt ucrainizate sau rusificate. Pre -
oþii sunt opriþi sã oficieze serviciul divin în lim -
ba bãºtinaºilor, ºi cel mai des, stilul ucrai nean de 
a împiedica efectuarea ritualurilor creºti ne
constã în a intimida, a zvânta în bãtãi, a izgoni
preoþii din satele moldoveneºti, a ame ninþa ºi a
tulbura minþile enoriaºilor, în fine, a pângãri
odoarele bisericeºti ºi însãºi sfintele lã caºuri.
Ab solvenþii de licee româneºti ºi li cen þiaþii uni -
versitãþilor din România sunt respinºi cu gro -
solãnie, chiar dacã, de ochii lumii, li se permite
sã depunã dosare pentru a candida la vreun loc
de muncã potrivit specialitãþii obþi nute. De alt -
minteri, nici tinerii care fac studii la colegii sau
universitãþi din Cahul, Chiºinãu sau Bãlþi nu se
bucurã de un tratament mai civilizat.

Nu mai e cazul sã amintim câte înjosiri ºi
nedreptãþi îndurã, cum sunt terorizaþi cei care au
redobândit cetãþenia românã… La fel ºi cei care
au curajul de a se declara români, respectiv,
vorbitori de limbã românã. În condiþiile în care
cãrþile, ziarele ºi revistele de la Bucureºti, Galaþi 
sau Chiºinãu nu mai au nicio ºansã de a ajunge
la destinatarii din satele ºi oraºele sud-basa -
rabene. Aceste nefericite localitãþi sunt in un date 
de tone de maculaturã „moldovenistã”, mai sim -
plu spus – antiromâneascã. S-a ajuns pânã
într-acolo, încât se re duce dras tic, consecvent,
metodic (ºi cu totul nejustificat) numãrul de
curse de autobuze sau microbuze cu destinaþia
Cahul sau Chiºinãu sau oricare altã localitate
din Republica Moldova, numai ca sã se limiteze, 
pânã la o eventualã suspendare, a orice le gãturi
între fraþii de neam, limbã ºi credinþã din actuala
regiune Odesa a actualei Ucraine, cu cei din

Republica Moldova ºi chiar din… ac tuala
regiune Cernãuþi a aceleiaºi actuale Ucraine!…
De barierele care se pun pentru a zãdãrnici legã -
turile dintre sud-basarabeni ºi fra þii lor din
dreap ta Prutului, cu re gret, nici nu cade sã vor -
bim: se pare cã sârma ghimpatã ridi catã pe Prut
de cãtre sovietici a fost transformatã într-un nou
Zid al Berlinului, de cãtre „bravii” fii ai Ucra inei
independente, stat a cãrui con ducere pre tinde a
avea aspiraþii europene.

De fapt, avem deja toate motivele sã nu -
mim aceastã nouã frontierã de pe Prut „Zid al
plângerii”, cãci lista nelegiuirilor la care se de -
dau autoritãþile ucrainene în judeþele de sud ale
Basarabiei istorice poate fi continuatã la infinit.
Dincolo de interdicþii, presiuni, intimidãri –
care, fireºte, nu au nimic bun, încât nu le dorim
nici duºmanilor noºtri – poate cea mai mare
tristeþe o provoacã dezbinarea oamenilor de ace -
laºi sânge ºi „stricarea” unora, poate chiar a
multora, prin asmuþare împotriva conaþionalilor, 
prin falsificãri ºi minciuni pred i cate non-stop,
încât, uneori, se creeazã impresia cã, con du cerea 
de la Kiev nu mai are niciun fel de pro bleme
decât sã-i deznaþionalizeze, sã-i terorizeze, sã-i
înjoseascã zi de zi pe moldovenii/românii din
aceste raioane. Cu re gret, unii conaþionali de-ai
noºtri de la sud (dar ºi de la nord) cad în capcana
pe care le-o întinde mon struoasa „Bezpieka”
(Securitate) ucraineanã; alþii, din laºitate sau din 
comoditate acceptã a fi nu cetãþeni loiali ai sta -
tului ucrainean, cum sunt majoritatea ab so lutã a
moldovenilor/românilor din sudul Basa rabiei, ci 
de a se face slugi ascultãtoare ºi credincioase ale 
unor au toritãþi cu compor ta ment crim i nal ºi/sau
com plici, pãrtaºi ai unor ticãloºi „lideri” de
pretinse organizaþii, chi pu rile, reprezentative,
„moldo veneºti” (ghilimelele aici sunt absolut
necesare).

În acest con text sumbru, apãsãtor, jalnic,
deplorabil, ni se pare ºi mai demnã de laudã ºi
admiraþie îndãrãtnicia, forþa, rezistenþa, dorinþa
nestrãmutatã a unor oameni din sudul Basa -
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rabiei de a rãmâne ceea ce sunt de la Dumnezeu
– români într-o þarã strãinã. Unii, pe deasupra,
încearcã a-i dumiri ºi pe alþi conaþionali de acolo 
de dreptatea lor, de necesitatea de a-ºi pãstra
integritatea ºi demnitatea naþionalã ºi pur
umanã. Printre aceºti adevãraþi eroi ai acelor
locuri, în timpurile noastre, se aflã ºi domnul
Tu dor Iordãchescu, cunoscut ºi apreciat departe
de satul na tal dupã lansarea monografiei Hagi
Curda (Camâºovca). Un sat românesc din
Ba sarabia istoricã (Chiºinãu, Editura „Prometeu”,
2011. Autorul proiectului, coordonator ºi ima -
gini dr. Vasile ªoimaru). Cartea, la a cãrei ela -
borare dânsul a muncit mai mulþi ani, în scurtul
rãstimp de la apariþie s-a bucurat de un frumos
succes, interesul faþã de acest volum monografic 
fiind în continuã creºtere. Lucru firesc, doar
hagicurdenii nu au mai avut aºa ceva, mai mult
încã: dacã la noi, în Republica Moldova, ela -
borarea monografiilor consacrate diferitelor
lo calitãþi e un fenomen frecvent, aproape cã
gen eral, acolo unde conaþionalii noºtri au de -
venit minoritari, strãinii au grijã de a-ºi ticlui cât 
mai multe istorii proprii, pentru a-ºi justifica
pre zenþa pe aceste pãmânturi, neglijând inten -
þionat sau chiar împiedicând scrierea unor istorii 
ale locuitorilor ce deþin adevãratul statut de
bãº ti naºi. Om simþitor ºi iubitor al baºtinei strã -
bune, dl Tu dor Iordãchescu nu vrea ca ai sãi
consãteni ºi compatrioþii din localitãþile me gie -
ºe, risipite în raioanele de la sudul Basarabiei,
sã-ºi uite obârºia ºi nici sã se lase speriaþi ºi
descurajaþi de agresorii de la conducerea re -
giunii. Tocmai de aceea, în pofida intimidãrilor
la care a fost supus el însuºi ºi fa milia sa, Tu dor
Iordãchescu þine, cu tot dinadinsul, sã ofere în
continuare un exemplu, cum nu trebuie sã te laºi
bãtut, nici sã faci pe plac rãuvoitorilor neamului.

Lecturând textul monografiei, þi se umple
sufletul de tristeþe ºi durere de ce se întâmplã în
sudul Basarabiei, de nenorocirile continui pe
care le este dat sã le îndure conaþionalii noºtri de
pe aceastã palmã de pãmânt românesc. Pe de
altã parte, sufletul mi s-a luminat, totuºi, vãzând
admirabila îndãrãtnicie a autorului nostru, cu -
rajul cu care înfruntã el durerile personale ºi pe
cele ale consãtenilor; când mi-am dat seama cã
visul ucrainenilor de a-i corupe, de a-i face trã -
dãtori ºi vânzãtori de neam pe hagicurdeni ºi pe
alþi bãºtinaºi din partea locului este departe,
poate chiar foarte departe de a se realiza!…
Dovadã e ºi faptul cã T. Iordãchescu nu a com -
pletat manuscrisul cu laude aduse autoritãþilor
pentru nenumãratele lor isprãvi cu totul urâte,
reprobabile, fãrã pic de omenie. Nici cu justi -
ficãri ale cedãrilor comise de unii conaþionali

mai slabi de caracter, care se schimbã dupã cum
le cer liderii din centrul raional sau din capitala
regiunii. Astfel, cititorii cãrþii vor afla amãnunte 
privind venirea ocupanþilor, realitãþi neºtiute din 
anii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, pre -
cizãri despre grozã viile prin care au trecut oa -
menii noºtri în timpul foametei ºi al de por tã -
rilor, un subcompartiment care s-ar putea
in titula Ucrainizarea (rusi ficarea) continuã ori,
poate ºi mai potrivit pentru situaþia de acolo –
Tragedia (terorizarea) bãºti na ºilor în sudul
Basarabiei nu mai are capãt.

Cu doi ani în urmã, în prefaþa cãrþii, îmi
exprimam speranþa cã apariþia monografiei îi va
uni pe hagicurdeni, le va consolida rândurile
cam risipite de noua stãpânire ºi rãrite de exodul
masiv al basarabenilor spre alte limanuri, cu
nãdejdea cã vor gãsi mãcar acolo o viaþã mai
bunã, mai liniºtitã, mai demnã. Rãmân la
aceeaºi idee ºi acum, când scriu aceste rânduri
cu urmãtoarea precizare: am o mare dorinþã ca
adevãrul ºi dragostea ce strãbat din filele adu -
nate de Tu dor Iordãchescu sã lumineze minþile
ºi sufletele la cât mai mulþi consãteni ºi, în gen eral,
basarabeni. Numai în acest caz, autorul nostru,
ca ºi celelalte persoane im pli cate în edi tarea
monografiei, s-ar putea considera împliniþi ca fii 
ai unui neam care, deocamdatã, n-a putut fi
doborât de nenorocirile ce s-au abã tut continuu
peste plaiurile noastre bine cu vân tate de Sus.

 Un post-scriptum ce se impune

 Am mai scris ºi cu alte ocazii despre
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cartea satului Hagi Curda, despre importanþa ei
pentru sãtenii ºi fiii satului, pentru alþi con -
sângeni aflaþi într-o situaþie similarã. Parcã am
spus destule, în aceste rânduri ºi totuºi ceva a
rãmas „în afara paginii”. ªi cele nespuse se cer a
fi înºirate aici, pentru a împlini un crez, un ideal, 
un rost. Voi încerca sã punctez absolut telegrafic 
gândurile res tante.

Aveam impresia cã patrioþii ucraineni
luptã pentru stoparea rusificãrii populaþiei þãrii
lor, care a suferit nu mai puþin decât noi, românii 
basarabeni, în perioada de ocupaþie sovieticã.
Dar, de unde!… Aceºti patrioþi ucraineni – ºi nu
am nicio îndoialã cã printre politicienii de la
Kiev, Odesa, Cernãuþi, Ujhorod etc. sunt ºi ve -
ritabili iubitori ai neamului lor – însã aceºti
patrioþi, zic, preferã ca cele câteva sute de mii de 
români sã fie rusificaþi, numai sã nu înveþe limba 
lor strãmoºeascã, românã.

S-ar pãrea cã ierarhii ucraineni, ortodocºi
ca ºi noi fiind, sunt extrem de îngrijoraþi de
nãvala tot mai agresivã a numeroaselor secte
care nu ºtiu de astâmpãr nici zi, nici noapte. Iatã
însã cã ºi ierarhii ucraineni preferã ca românii
din sudul Basarabiei, ca ºi cei din actualele re -
giuni Cernãuþi ºi Transcarpaticã, mai bine sã
înmulþeascã numãrul sectarilor (numiþi, nu în -
tâm plãtor, de un teolog grec „cel mai mare pe -
ricol al ortodoxiei”) decât sã-ºi manifeste iu -
birea de Dumnezeu în limba unei Biserici –
 su rori, la urma urmei – în limba mamã, cum,
prin tre altele, preconiza ºi Fiul Domnului, Iisus
Hristos.

Trãiam cu iluzia cã politicienii ucraineni,
fãuritori ai statului lor in de pend ent, militeazã
pentru consolidarea poporului lor, extrem de
dispersat: în „apuseni” ºi „rãsãriteni”, „pro-oc -
cidentali” ºi „pro-orientali”; filoruºi înflãcãraþi
din zona industrialã Doneþ ºi adepþi înverºunaþi
ai separãrii Crimeii prin alipirea ei la Rusia;
ortodocºi, greco-catolici (uniþi) ºi catolici etc. În 
realitate, însã, liderii de la Kiev, în complicitate
cu tot soiul de lideraºi de la Odesa ºi de la
Cernãuþi, îi dezbinã pe românii din Ucraina în
români ºi „moldoveni”, scuipând pe adevãrul
istoric, ºtiinþific, lingvistic; sfidând opiniile unor
somitãþi ca M. Eminescu sau N. Iorga, pãrerile
unor savanþi de talie mondialã, dar fã când pe plac 
unor secãturi de teapa lui V. Stati ori A. Fetescu. 
Acesta sã fie oare adevãratul nivel al liderilor
politici ai Ucrainei inde pen dente?

Sunt doar trei aspecte ale prigoanei la
care-s expuºi mereu conaþionalii noºtri din Hagi
Curda ºi din alte localitãþi româneºti ale actualei
Ucraine. Ce altceva poate demonstra o aseme -
nea ati tudine, decât o urã zoologicã a ucrai ne -
nilor faþã de concetãþenii lor de etnie româneascã?
Însã nu numai aceasta scoate la ivealã agre -
sivitatea ucrai nenilor faþã de moldovenii/ ro -
mânii ajunºi, printr-o tristã ironie a sorþii,
cetãþeni ai Ucrainei. Desigur, ies la suprafaþã ºi
niºte penibile com plexe ale noilor autoritãþi
ucrainene: modestia vocaþiei de a guverna nor -
mal, dar ºi aceasta înãbuºitã de dorinþa arzãtoare 
de a-ºi manifesta apucãturile de „stãpân”, de
„ºef”, de „pa tri cian”. Este la mijloc un oribil
sindrom micro im pe rialist ºi/sau neoimperialist,
în care mulþi lideri ucraineni se complac ca
într-o unicã, poate ºi ultimã ºansã de a fi ºi ei
mai mari peste cineva. Nu au învãþat nimic
politicienii ºovini de la Kiev de la fraþii lor de pe
butoiul de praf de puºcã din Balcani, nicio
concluzie nu au tras din „lecþia iugoslavã”. Sau
poate pur ºi simplu nu le place sã admitã
adevãrul elementar cã cine prigoneºte ca sârbul,
ca sârbul îºi va frânge ºi gâtul, ºi þara e cârpitã nu 
numai din teritorii, dar ºi din dureri strãine. În
ultimã instanþã însã, cruzimea nestã vilitã cu care 
ucrainenii îi apasã, îi prigonesc, îi umilesc pe
românii sud-basarabeni ºi nord-bu covineni trã -
deazã ºi o mare teamã, o fricã ob sesivã… Vom
menþiona cã de asemenea senti mente sunt domi -
naþi nu numai ucrainenii, ci ºi alþii, ba chiar toþi
strãinii care devin peste noapte stãpâni pe pã -
mânturi, oameni ºi des tine care nu au cum sã le
aparþinã de drept.

A-i apãra pe conaþionalii noºtri de ura ºi
cruzimea autoritãþilor ucrainene este o datorie
de onoare, dar ºi una pur omeneascã ºi a Bucu -
reºtiului, ºi a Chiºinãului. A-i sprijini acum,
când se aflã la grea restriºte, înseamnã a proceda 
cum au fãcut, în situaþii poate ºi mai dificile,
marii noºtri înaintaºi: Eminescu, Hasdeu,
Ma iorescu, Kogãlniceanu, N. Iorga, câþi alþii!… 
Tipãrirea ºi difuzarea unor cãrþi ce povestesc
adevãrul despre noi, ce pledeazã pentru drep -
tatea ºi drepturile bãºtinaºilor este, la ora ac -
tualã, cel mai sincer ºi cel mai sigur mod de a
întinde o mânã de ajutor fraþilor noºtri de la
miazã-zi ºi de la miazã-noapte, ajunºi, mai mult
decât noi, pe culmile disperãrii despre care vor -
bea Emil Cioran cu ex act opt decenii în urmã.
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Mãrturii despre deportare

Inima nu m-a lãsat sã dau uitãrii

Prof. Valentina MIHALEVSCHI BORCA
 Apºa de Jos, Ucraina

„Numai întoarcerea noastrã cãtre trecut ne dã forþa faptelor de azi” (Nicolae Iorga)

„Antrenamentul de uitare” la care
suntem supuºi noi românii din
afara graniþelor þãrii, astãzi,

face ca gândirea ºi inima sã se roteascã pe loc,
iar a ceastã rotire în gol duce la dispariþia
trecutului ºi, inevitabil, a viitorului.

„Viitorul, um bra”, spunea Mihai Emi nes cu:
aceastã umbrã a viitorului creatã de poziþia
noas trã în prezent, devine ver ti cal – bi pe dã nu -
mai dacã privim în trecut ºi ni-l asumãm.

Fiecare naþiune, ba fiecare om pe acest
pãmânt îºi are Golgota sa. Golgota românilor
din nordul Bucovinei au fost sovieticii. Crucea
ce-au pus-o pe umerii lor s-a dovedit a fi mult
prea grea pentru a fi purtatã atât amar de timp.
Sute de mii de români au fost striviþi de acea
presiune insuportabilã. Printre acei români ce au 
dus povara crucii de suferinþe a fost ºi fa milia
tatãlui meu, Dragoº al lui Dimitrie Mihalevschi,
care vine din Bucovina de Nord, mai pre cis din
satul Ropcea, raionul Storojineþi. 

Dragoº Mihalevschi s-a nãscut la 22 oc -
tombrie 1929, într-o familie de nobili in te lec -
tuali. Tatãl, Dimitrie Mihalevschi, a fost revizor
ºcolar. Se trage dintr-o familie de ºleahtici, dupã 
denumirea polonã, adicã rãzeºi liberi, care dis -
puneau de o avere proprie. Mama, ªtefania
Cuparencu, descendentã a unei familii de mazili
de neam boieresc din nordul Bucovinei, a fost
învãþãtoare în satul na tal. 

Strãbunii bunicii mele ªtefania, Gheorghe ºi
Luca Cuparencu, l-au gãzduit pe Vasile Emi novici, 
bunicul lui Mihai Eminescu la Cãlineºtii lui
Cuparencu în 1804, care a emigrat cu fa milia din 
Blaj în Bucovina. Acest fapt este descris în
cartea Legendã ºi adevãr în biografia lui Mihai
Eminescu, semnatã de regretatul eminescolog
Ion Roºu. Deci, eu pot fi mândrã cã strãbunii
mei pe linie paternã au cunoscut fa milia celui
mai mare poet român.

Tatãl meu, Dragoº, unicul copil al familiei 
Mihalevschi, a terminat ºcoala primarã în sat ºi a
fost admis, cu examen, la gimnaziul din Cer nãuþi.

Anii de gimnaziu au fost întrerupþi de
evenimentele din 13 iunie 1941. Ex act la ora 3
noaptea, agenþii operativi ºi comuniºtii au intrat
în casa lor ºi timp de jumãtate de orã li s-a
permis sã se pregãteascã sã fie deportaþi; li s-a
înmânat ordinul de arestare ca „duºmani ai po -
porului”. Pânã în centrul raional Storojineþi au
fost duºi cu camionul. La gara din Storojineþi au
fost despãrþiþi de tatã, care a fost împuºcat în
vara anului 1941 (sãpând tranºee, a hotãrât sã
fugã, dar n-a reuºit). Dupã ce au fost despãrþiþi,
tata, în vârstã de 12 ani, împreunã cu bunica mea 
au fost urcaþi într-un vagon de vite ºi deportaþi în 
Kazahstan. Atunci nu bãnuiau cã se despart
pentru totdeauna. Din acea clipã, tata nu ºi-a mai 
vãzut pãrintele niciodatã. Despãrþirea a fost
dramaticã, dar cele ce-i aºteptau înainte au fost
ºi mai dramatice. Drumul pânã în Kazahstan a
fost foarte greu, a durat aproape o lunã de zile.
Vagonul, în care au fost duºi,  era plin de lume,
majoritatea stãteau în picioare. Trenul se oprea o 
datã în zi ca sã le dea apã ºi mâncare. Mâncare
era puþinã, apa nu ajungea la toþi. Pe drum se
întâmplau de toate: unii bãtrâni mureau, unele
femei nãºteau ºi totul în vãzul copiilor. Tata s-a
îmbolnãvit de dizenterie, medicamente nu erau
ºi bunica, având bijuterii ascunse în coafurã,
le-a schimbat pe diferite ierburi lecuitoare, ast -
fel tata a scãpat cu viaþã. Când au ajuns la locul
destinat, toþi erau sleiþi de puteri ºi arãtau ca
niºte fantome. În gara din orãºelul Harkovsc au
fost iarãºi selectaþi. Familiile mai tinere ºi fãrã
copii au fost trimise sã lucreze într-o regiune
mai nordicã, iar celelalte familii au fost re par -
tizate prin sate. Tata cu bunica au fost repartizaþi 
la marginea orãºelului, într-un bordei fãrã fe -
restre ºi acoperit cu paie. Peste varã munceau pe
unde puteau pentru un cãlcâi de pâine. Noroc cã
bunica ºtia sã coase ºi sã croºeteze, a fost ºi o
bunã gospodinã care din nimica toatã ºtia sã
pregãteascã de-ale gurii. Nenorocirea îi urmãrea 
la orice pas. Din nefericire, securiºtii i-au gãsit
aparatul de ra dio, ascuns printre haine ºi pe
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bunica au arestat-o imediat. Cu toate cã nu
aveau curent elec tric ºi bunica nu avea cum
asculta emisiunile, au þinut-o arestatã un an de
zile. În acel an, tata a trãit singur în bordei, ºi s-a
angajat ca ucenic la un cizmar unde îºi câºtiga
traiul de pe o zi pe alta. Era rãzboi, ºcoala nu
funcþiona ºi copiii munceau în rând cu pãrinþii.
De iernat era foarte greu, gerurile erau mari ºi
iernile lungi. La întoarcerea bunicii, tata se
angajase ca ajutor de mecanizator ºi, la vârsta de 
14 ani, conducea singur tractorul. Abia în vara
anului 1943 li s-a permis sã locuiascã într-o
camerã, la o casã particularã, care era plãtitã pe
bani „grei”. Munceau amândoi ºi îºi permiteau
„luxul” de a trãi precum, probabil, trãiau slugile
lor înainte, dacã nu cumva mai rãu. Calvarul
anilor de deportare le-a lãsat în suflet o ranã
mereu sângerândã. Timp de 6 ani au îndurat
înjosiri ºi blesteme, frig ºi foame, discriminare
ºi batjocurã. Au fost reabilitaþi la 15 aprilie 1947.
Întorcându-se în sat, n-au avut voie sã locuiascã
în casa lor, deoarece aceasta a fost transformatã
în ºcoalã. Lupta pentru re cãpãtarea casei pãrin -
teºti a durat aproape 20 de ani, doar în 1968 li s-a 
permis sã intre în casa proprie. La sfârºitul aces -
tui an se stinge din viaþã bunica ºi este înmor -
mântatã creºtineºte la cimitirul din satul de
baºtinã. 

Nicio teroare istoricã n-a reuºit sã schim -
be omul pe dinlãuntru. L-a schingiuit, l-a tor -

turat, l-a omorât, dar n-a putut sã-i modifice ºi
sã-i distrugã sufletul. 

Tata a trãit o viaþã demnã de numele ce l-a
purtat ºi de fa milia pe care a avut-o. S-a matu -
rizat repede ºi a dorit cu orice preþ sã devinã
o personalitate în viaþã. La întoarcerea din
Ka zahstan îºi însuºeºte singur programele
ºcola re pentru clasele V-VIII ºi terminã clasa a
VIII-a em i nent. La vârsta de 19 ani reuºeºte sã
devinã stu dent la Liceul ped a gogic din Cernãuþi. 
Ter mi nã liceul foarte bine ºi, în 1952, este
repartizat în regiunea Transcarpaticã ca tânãr
das cãl. În 1954 este numit ca di rec tor de ºcoalã
în satul Podiºor, raionul Tiacevo. Ca di rec tor de  
ºcoalã lucreazã pânã la sfârºitul vieþii, cu o în -
tre rupere de doar 8 ani, între 1971-1979, perioa -
dã în care este ales primar la Apºa de Jos (Dibrova).
În anul 1960 se cãsãtoreºte cu Claudia Petrovna, 
o învãþãtoare româncã venitã din regiunea Odesa.
Au trãit îm preunã 39 de ani în iubire, înþelegere
ºi re spect, crescând ºi educând douã fete geme -
ne: Aurica ºi Valentina, care au conti nuat dina -
stia familiei Mihalevschi, devenind profesoare.

Viaþa tristã de azi ne face sã stãruim în
amãrãciune, dar sã nu ne lãsãm biruiþi de ea,
pentru cã „rãdãcinile amãrãciunii duc la pier -
derea Memoriei”, spune Sfântul Apostol Pavel.

Memoria – ca un coeficient de putere ºi nu 
ca refugiu al slãbiciunii! Memoria – ca viaþã vie
ºi nu ca trecut mort! Memoria – ca eliberarea
noastrã din iadul uitãrii! 
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FILE DE ISTORIE

Avram Iancu în conºtiinþa noastrã literarã

Prof. univ. dr. Mircea POPA

„Cea mai însemnatã ºi cea mai cin -
stitã figurã a miºcãrii re vo lu þio nare
româneºti din anii 1848-1849”,

cum îl caracteriza istoricul maghiar Jancsó
Benedek pe tribunul ardelean, Avram Iancu,
este un personaj de istorie, care a intrat încã din
timpul vieþii sale în legendã ºi 
mit. Faptele sale de arme,
omenia, prin ci pia li tatea ºi
fermitatea ca rac te ru lui sãu,
vocaþia de plinã a dã ruirii
pentru in te resele ce lor mulþi,
respin gerea ono ru rilor îm pã -
rãteºti pentru sine, dar con -
secvenþa ºi tenacitatea cu care 
le pretinde pentru po porul
sãu, fac din el un erou clasic
de dramã eroicã. Boala ºi
moar tea, suferinþa nespusã
înduratã dupã trãdarea îm pã -
ratului, agonia îndelungã,
chi nuitoare, în chip de cioban 
rãtãcitor chemându-ºi turma
cu fluierul sãu fermecat, sunt
atribute ale unui erou tragic,
sfâºiat între povara rãs pun de -
rii istorice faþã de poporul sãu 
ºi minciuna sfidãtoare ºi ci nicã a ingratitudinii
îm pã rã teºti. Este de la sine înþeles cã acela care a 
întruchipat ca nimeni altul misiunea istoricã a
neamului sãu de la 1848 sã fie ridicat la rang de
simbol naþional, rãmânând de acum înainte un
nume sfânt ce va fi invocat de naþiune în toate
momentele cruciale ale existenþei sale. Nu de -
geaba rapsodul pop u lar vedea în dispariþia mar -
tirului de la 1848 o ameninþare directã la însãºi
fiinþa neamului: „Jale-i, Doamne, cui ºi cui/ De
armele Iancului/ Cã le plouã ºi le ninge/ ªi n-are
cine le-ncinge,/ Cã cine mi le-a avut,/ Mi-a pus

faþa la pãmânt,/ Dar n-a pus-o sã-nfloreascã/ A
pus-o sã putrezeascã...”, iar Octavian Goga îºi
fãcea într-un chip mai di rect intrarea în lite -
raturã cu poezia In calumniatores, dedicatã me -
moriei lui Iancu ºi publicatã în coloanele
ce lebrei Tri buna de la Sibiu în 1900, în care

spunea: „Trãi-va veºnic
Iancu în doina plân gãtoare,/
Ce-atinge tremurând adân -
cul codrului/ Cãci inimile
noastre i-or fi ocrotitoare,/
ªi dacã lu mea- n treagã, de
lâncedã ce-i, moa re/ Trãi-va 
scris în stele etern – numele
lui...” Iar dacã poetul „pã ti -
mirii noastre” ºi-a construit
mai târziu o adevãratã ide -
ologie literarã pe ideea des -
cãlecatului unui „Crai Nou”
care sã schimbe þara
ardeleanã a plângerii într-un 
Eden fericit, lucrul nu e
strãin de imaginea rãz -
bunãtoare a Crãiºorului de
la Þebea. Nu trebuie sã ui -
tãm, de asemenea, cã printre 
primele obsesii voievodale

ale marelui Eminescu a stat la loc de cinste
figura Cra iului munþilor, evocatã atât de
sugestiv în romanul Geniu pustiu. Viziunea sa
romanticã, de un fa natism apoteotic, înãlþa aici,
anului 1848, „an al durerii”, un elogiu fãrã
rezerve, dând frâu unei imaginaþii înfierbântate,
rãscolitoare. Imaginea revoluþiei transilvãnene,
în centrul cãreia trona figura agitatã ºi vizionarã
a lui Iancu, îl însoþea mereu ca o obsesie pe
tânãrul Toma Nour ºi pe hieratica sa prietenã,
Poesis, purtãtori ai me sajului pe care marele
tribun li l-a însufleþit: „într-o noapte am vãzut un 
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spectacol mãreþ. În culmile munþilor, pe frunþile
lor de piatrã, care de care mai înãlþate, se a -
prindeau, unul câte unul, focuri mari – pãrea cã
munþii însuºi se aprinseserã. Împrejurul focului
vedeai ºezând cete întregi de oameni noi ºi lãn cile
culcate pe umere strãluceau în aer... lãnci de coase, 
cari-n urmã erau sã devie spaima ina micilor”.

Alãturi de marele Eminescu, toþi marii
scri i tori ai epocii aveau sã fie obsedaþi de figura
tragicã a Iancului ºi de faptele lui. Slavici,
Coºbuc, Goga, Agârbiceanu, Emil Isac, Al.
Ciura, Rebreanu, Cotruº etc. îl vor evoca fiecare
la rândul sãu, pãtrunºi de nevoia unei con frun -
tãri cu realitatea durã a faptelor. Slavici avea
sã-i închine un articol omagial în Vatra, Coºbuc
avea sã-i contureze personalitatea în volumul
Câmpia Libertãþii, Blaga într-o suitã de articole
din ziarul Pat ria, Emil Isac în Societatea de
mâine, Goga într-un vi brant articol dintr-un nu -
mãr omagial al revistei Þara noastrã pe care o
conducea, Agârbiceanu în revista Transilvania
etc. E, aici, acea atmosferã stimulativã, de efer -
vescenþã spiritualã care va întreþine în jurul le -
gendarei figuri un interes statornic ºi durabil,
care va face din el un erou de literaturã dintre cei 
mai îndrãgiþi ºi mai cãutaþi.

Dacã pânã la Primul Rãzboi Mondial în -
cercarea de-a construi în jurul numelui sãu o -
pere artistice mai înjghebate e încã timoratã
(semnalãm totuºi poeziile Visul lui Iancu de
Iosif Vul can, Cântec pentru A. Iancu de N. Isac,
La mormântul lui A. Iancu de Ioan Tripa ºi
scrierile în prozã Moþul de la Vidra de At. Ma -
rienescu, Nebunul Carpaþilor de Lazãr P. Pe -
trinu, Iubita lui Iancu de Al. Ciura, cât ºi ro -
manul lui Ioan Pop Florantin Avram Iancu
re gele Carpaþilor, continuatorul operei lui Ho -
rea, 1891), de la aceastã etapã încolo lucrãrile
cu subiect inspirat de Revoluþia de la 1848 se
înmulþesc ºi datoritã aportului substanþial al me -
morialisticii ºi al publicãrii poeziilor populare
le gate de aceastã miºcare. Astfel, în aceºti ani
apar cele dintâi evocãri substanþiale asupra epo -
cii ºi personalitãþilor de prim-plan ale revoluþiei, 
cele dintâi seturi de documente ºi cea dintâi
culegere de Poezii poporale despre Avram Iancu
(1900), realizatã de Sim eon Florea Mar ian în
urma unui apel publicat în Fa milia, prin anii
’95. Acesta va trezi în mod simþitor inte resului
scri itorilor pentru subiecte istorice, în rândul
cãrora îl vom întâlni ºi pe Mihail Sa doveanu cu
douã schiþe din vremea revoluþiei paºoptiste,
Semnul de primejdie ºi Crãiºorul, ambele pu -
blicate în revista Luceafãrul din 1905 ºi ambele
având în centrul lor figura lui Iancu.

Odatã cu marile aniversãri din 1922 ºi

1924, interesul pentru evocarea marii perso na -
litãþi a istoriei românilor devine o actualitate
presantã. Acum se dã semnalul pentru ridicarea
unei statui a eroului la Cluj (printre susþinãtorii
devotaþi se numãrã L. Blaga ºi I. Agârbiceanu),
acum se cere transformarea casei de la Vidra
într-un Muzeu al Revoluþiei de la 1848, acum se
lanseazã pub lic propunerea lui Emil Isac de-a se
scrie o piesã de teatru cu subiect din viaþa cra -
iului munþilor: „Sunt sigur – scrie el în coloanele 
revistei Societatea de mâine – cã se va scrie în
curând piesa pe care o aºtept demult, ºi pe care o
aplaud înainte de-a o vedea, cãci simt cã marele
subiect de moralitate, de jertfã ºi de democraþie
ce zace în magicul nume Avram Iancu, aºteaptã
mâna celui ce va înstruna durerea ºi bucuria
libertãþii pentru care s-a jertfit tribunul...”

Îndemnul sãu nu s-a lãsat mult aºteptat.
Ioan Pop Florantin îºi dramatizeazã vechiul ro -
man, publicând acum o tragedie istoricã în 5
acte Avram Iancu regele Carpaþilor (1922), ur -
mat de Tu dor Gallia cu o tragedie istoricã în 4
acte ºi 7 tablouri, intitulatã Avram Iancu (1928)
ºi de Al. Ceauºianu, care publicã în 1935, în
revista Þara Bârsei poemul dra matic în versuri
Craiul munþilor, fãcând din Papiu Ilarian,
Bã trâneanu, Poruþiu, Corcheº, Andreica ºi alþii,
per sonaje luminoase ale luptei populare pentru
des fiinþarea iobãgiei.

Sectorul dra matic este totuºi în suferinþã
pânã la apariþia dramei lui Lucian Blaga, Avram
Iancu, publicatã mai întâi în 1938 ºi republicatã
în 1945. Viziunea scenicã ºi istoricã, cu totul
superioarã, frumoasa realizare artisticã, fac de
data aceasta din piesa lui Blaga o capodoperã a
dramaturgiei naþionale. La aceasta a contribuit,
desigur, pe lângã o cunoaºtere deosebitã a eve -
nimentelor istorice, modul par tic u lar blagian de
a înþelege raporturile mitului cu istoria. Pornind
de la simbolul pop u lar al „pãsãrii care cearcã sã
se facã om”, poetul adânceºte, de data aceasta,
mult sensul imanent al destinului eroului, pu -
nându-l într-o perspectivã filosoficã ºi esteticã
adecvatã ºi accentuându-i caracterul tragic de
însetat de ideal, într-o lume de forþe demonice,
dintre posibilitãþile restrânse ale omului ºi asu -
marea conºtientã a „meseriei de erou”. Planul
preponderent liric al piesei este susþinut de o
dezbatere ideaticã ºi eticã de mare forþã dra -
maticã, fãcând din personaj o reuºitã de valoare
a dramaturgiei noastre.

Exemplul blagian a fost însuºit repede de
generaþia de dramaturgi care i-a urmat, în spe -
cial de cea care este ºi astãzi activã, printr-o
pluralitate de viziuni ºi interpretãri ale desti -
nului eroului prin ci pal. Iancu devine astfel pro -
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totipul unor seducãtoare demersuri în jurul ideii
de personalitate ºi prototipul raporturilor pe care 
aceastã idee le instituie cu masele, a valorii
exponenþiale a lor, diferitã de la caz la caz, dupã
cum o putem urmãri în drama lui Al. Voitin,
Avram Iancu sau Cavalerul biruinþei (1970), în
piesa într-un act Iancu la Hãlmagiu a lui Paul
Everac, în Avram Iancu a lui Mircea Micu sau
Iancu, domnul moþilor a lui Stelian Vasilescu,
câteva dintre ele jucate cu mare succes pe sce -
nele naþionalelor noastre.

Paralel, se câºtigã teren ºi în abordarea ºi
aprofundarea epicã a trãsãturilor de caracter ale
marelui luptãtor pentru cauza iobãgimii satelor
ºi a sãrãciþilor munþilor. Dupã o mai veche în -
cercare de ro man, din pãcate repede abandonatã, 
a lui Nicolae Pora, în 1924, cu un ro man istoric
Regele munþilor, alþi scriitori ca Vlaicu Bârna în
Romanul Caterinei Varga, Dominic Stanca în
romanul Pentr-un hoþ de împãrat ºi ciclul nu -
velistic Tulnicele Iancului, din recentul Timp
scufundat, ªtefan Nedelcu cu Tunarul lui A.
Iancu, Vitalie Munteanu cu Povestiri cu Avram
Iancu, Da vid Sava cu Foc nestins. Copilãria ºi
tinereþea lui A. Iancu, sau mai re cent, Liviu
Dobrea cu microromanul Craiul munþilor
(1980) se întrec a da re lief unei personalitãþi atât
de complexe ºi de sinuoase. Majoritatea sunt
însã deficitare sub raportul construcþiei epice ºi
marele ro man consacrat eroului de la Fântânele,
ale cãrui fapte de arme se repercuteazã ºi în
scrierile despre Pelaghia Roºu, cum ar fi inte -
resantul ro man al lui Vasile Sãlãgean, Ro deo, un 
rol im por tant în punerea în valoare a acestor
versuri avându-l poetul alba-iulian Ion Mãr gi -
neanu, prin numeroasele sale vol ume consacrate 
figurii marelui luptãtor al munþilor Apuseni:
Scri sori din Apuseni, Muntele cu fãclii, Iancule,
ce mândru eºti (antologie de literaturã po pu -
larã), Iancule - soare trudit, Cântece despre
Horia ºi Avram Iancu, Avram Iancu - tulbu -
rãtor, nãvalnic nume (1997).

În ºirul romanelor despre Avram Iancu
avem sã mai consemnãm douã: unul e semnat de 
un scriitor maghiar, pe nume Domokos-Háraga
Bálasz, care în 1930 publica la Cluj un „ro man
istoric adaptat pentru film”, în care se oprea
asupra celor mai importante momente din viaþa
lui Avram Iancu, punându-le într-o luminã cu -
ceritoare. Figura de luptãtor a lui Avram Iancu
dobândeºte în viziunea sa un re lief cu totul deo -
sebit, deoarece lupta lui pentru drepturile po -
porului român din Transilvania este vãzutã ca o
luptã dreaptã, condamnând, în schimb, excesele
prim i tive ºi atrocitãþile sãvârºite de armatele
maghiare, într-un stil ºi cu o virulenþã fãrã pre -

ce dent la un scriitor minoritar. Do mokos-
 Háraga se aºeazã astfel pe linia adevãrului is -
toric fãrã parti-pris-uri ºi rãbufniri naþionaliste,
fãrã nicio abatere de la morala slujirii adevãrului 
istoric. Sunt pagini cu adevãrat zguduitoare în
acest ro man „filmic”, în care în obiectivul apa -
ratului sãu de filmat se lasã fotografiate figuri
hidoase sau groteºti, pãtrunse de urã rasialã,
însetate de sânge ºi mânate de gândul rãz bu -
nãrii, figuri privite adeseori caricatural ºi detaºat 
pentru lipsa lor de a privi ºi cântãri obiectiv
mersul real al evenimentelor. În comparaþie cu
aceste înfumurate figuri nemeºeºti, chipul de
apostol al lui Avram Iancu ne apare în adevãrata
luminã, autorul fãcând din el un personaj dintre
cele mai îndrãgite, un personaj captivant, iubit
de mulþimea care îl urmeazã ºi care este gata
sã-ºi dea viaþa, la îndemnul lui.

Un alt ro man ce meritã luat în discuþie este 
cel al lui Ga briel Bãlãnescu, din 1940, cu titlul
Avram Iancu, deoarece este însoþit de o prefaþã
de recomandare a lui Liviu Rebreanu. Romanul
reþine atenþia, deoarece semnificaþia alegerii su -
bi ectului trimite în chip di rect la realitãþile so -
cial-politice ale vremii, mar cate de odiosul Dic -
tat de la Viena, prin care trupul þãrii a fost
schingiuit, luându-i-se partea sa de nord. Chiar
dacã romanul atacã o problemã legatã de
Revoluþia de la 1848 din Transilvania (mai men -
þionãm pe aceastã temã câteva realizãri epice,
precum Coroana sicriului a lui Grigoriu Maior,
Al. Ceauºianu, Vremuri de osândã – 1935 ºi
altele), substratul sãu de actualitate iese cu preg -
nanþã la suprafaþã, condamnând în chip dur pe
cei care ne-au mutilat þara. Readucerea în actu -
alitate a figurii lui Avram Iancu e un simbol, un
me mento pentru toþi românii, de a-ºi strânge
rândurile ºi a porni marele rãzboi de reîntregire
naþionalã. Acelaºi lucru îl face ºi marele pro -
zator ardelean Liviu Rebreanu în pre fa þa- aver -
tisment din fruntea volumului, atrãgând atenþia
asupra celor ce vor urma: „Azi, totuºi, actu -
alitatea eroului ardelean, prin cruzimea eve ni -
mentelor, ia proporþii covârºitoare. Dupã numai
douã decenii de unire, Transilvania româneascã
e sfârtecatã iarãºi de graniþe artificiale, în vreme
ce oropsita Basarabie e smulsã din nou din tru -
pul þãrii...”

Viziunea pateticã, vibrantã, a per so na li -
tãþii sale e datã însã de liricã. Numeroase versuri,
de la Iosif Vul can la I.U. Soricu ºi de la O. Goga
la A. Bârseanu ºi Mircea Micu, au încercat sã
surprindã câte ceva din faþetele acestei tul bu -
rãtoare personalitãþi în care poetul de la Rãºinari 
vedea o primã afirmare a ideii de libertate po -
liticã, „cea dintâi campanie ostãºeascã din rãz -
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boiul neatârnãrii”. Meritorii sunt în acest sens
versurile lui M. Beniuc din Umblând, Aicea
printre ardeleni, Poeþilor tineri etc., ale lui Ion
Brad (Baladã), Vlaicu Bârna (Fluierul Ian cu lui),
Ion Horea (Rânduri sfinte), Ana Blandiana
(Bocet pentru Iancu), Al. Andriþoiu (Iancu),
Ioan Alexandru (Avram Iancu, Imnul lui Iancu), 
Adrian Pãunescu (Duhul lui Iancu), Mircea
Micu (Noapte în Ardeal, Respir din puritate),
Mircea Vaida (Amurg de baladã) etc., în care
chipul lui Iancu apare aureolat de moºtenirea lui
sublimã lãsatã drept tes ta ment urmaºilor: „Mai
sunã ºi azi peste zãrile veacului/ doinã ºoptitã de 
fluierul Iancului,/ glasul din urmã al durerii,
sugrumat,/ totdeauna durut, niciodatã uitat”. Nu
întotdeauna însã personalitatea lui Iancu s-a lã -
sat clar trasã în tipare. Ca orice mare ºi com -
plexã personalitate, ea rãmâne încã a fi definitã
în viitor, continuând sã fascineze prin enig ma -
tica ei strãlucire, aºa cum o vedea ºi Liviu Re -
breanu: „Poate cã Avram Iancu nu va fi complet

explicat niciodatã. Personajul devine cu atât mai 
enig matic ºi mai nemotivat cu cât te trudeºti mai 
mult sã-l adânceºti. Poate cã în Avram Iancu se
personificã eroismul spe cific românesc, un e -
roism totdeauna îmbinat cu martirajul fi nal.
Horia ºi Tu dor Vladimirescu sunt tot atât de
misterioºi. În rãstimpul luptei toate amãnuntele
sunt clare, totul se petrece nor mal, pe linia vite -
jiei obiºnuite. Abia dupã victorie sau înfrângere
intervine misterul care frânge brusc per so na -
litatea eroului. Dârzenia se transformã în re -
nunþare ºi dezgust de faptã. Omul parcã se prã -
buºeºte dinlãuntru, pierzându-ºi brusc echilibrul 
moral. Explicaþiile vin totdeauna de la alþii, nu
de la cel doborât de soartã. Horia refuzã sã dea
explicaþii, ca ºi Avram Iancu...”

Oricât ar „refuza” sã ne dea explicaþii, ei
sfârºesc în cele din urmã prin a se mãrturisi,
dând seama în faþa noastrã, a posteritãþii, de
faptele lor, fapte care trec, prin semnificaþia lor,
dincolo de noi, în viitor.

*
* *

Republicarea romanului lui Ioan Pop
Florantin, cel dintâi ro man care aduce în dezba -
te re problematica complexã a Revoluþiei de la
1848 din Transilvania ºi o focalizeazã în jurul
figurii aureolate, de legendã a lui Avram Iancu,
aici la Cluj ºi la împlinirea a 110 ani de la
apariþie, are pentru noi o semnificaþie deosebitã.
Cu toate inerentele scãderi ale unui ro man de
început, într-o vreme în care romanul românesc
în gen eral nu ieºise din zodia dibuirilor, romanul 
lui Ioan Pop Florantin are suficiente merite
pentru a fi reactualizat. Înainte de toate, mersul
na ra þiunii are o desfãºurare dinamicã, filmicã pe 
alocuri, fiind constituitã din secvenþe re ve la -
toare, me nite sã realizeze o înaintare pas la pas a
r e veleului ar tis tic, care înainteazã dinspre aglu -
tinarea elementului mic, nesemnificativ, înspre
cel grandios, dãtãtor de semnificaþii. Nãscut la
Poptelec, în Sãlaj, la 1843, autorul a fãcut studii
la Cluj ºi Viena, familiarizându-se de mic cu
tematica ideii naþionale care stãtea la baza celor
mai multe producþii artistice publicate în acea
vreme în revistele ºi ziarele transilvãnene, ca
Fa milia, Foaie pentru minte..., Gazeta Tran -
silvaniei, Telegraful român, Con cordia, Fe de -
raþiunea, Tri buna etc., pentru care subiectele
luate din istoria patriei sunt un nesfârºit capitol
de educaþie naþionalã. „Ne întoarcem la trecut,
ca adãpându-ne din el sã câºtigãm puteri nouã
pentru viitor”, spunea, la 1893, Valeriu Bra -
niºte. Un alt articol, din 1897, se intitula Ani -
versarea marii adunãri naþionale de la Blaj –

Zorirea libertãþii, ºi, situa în centrul lui figura
emblematicã a lui Avram Iancu. Acelaºi lucru se 
face ºi în articolul prim al Tribunei, de Anul
Nou, 1900, când se face trecerea dintre secole ºi
când se apeleazã la memoria „regelui munþilor”, 
spre a fi far cãlãuzitor. Se lanseazã apeluri
pentru ridicarea unui mon u ment acestuia, se
depun co roane la mormântul sãu de la Þebea. În
fiecare an, pelerinajul la acest loc sfânt devine o
datorie de suflet pentru tot mai mulþi români. Se
so licitã, de asemenea, adunarea poeziilor pri vi -
toare la eroul revoluþiei noastre ºi presa publicã
primele versuri care îi evocã falnica per so na -
litate: „Frunzã verde, flori mãrunte/ Cobori Ian -
cule din munte...”

În acest val de revenire la tradiþie, de îm -
bãrbãtare naþionalã se înscrie ºi literatura lui
Pop Florantin. Dupã ce publicase nuvele pre -
cum Decebal ºi Tuhutum, el se îndreaptã tot mai
mult spre evocarea marilor eroi ai neamului din
Transilvania, precum Horia ºi Avram Iancu.
Des pre cel dintâi ne oferise deja un prim ro man
un alt transilvãnean, blãjeanul I.C. Drãgescu,
sub titlul Nopþile carpatine sau memoria mar -
tirilor libertãþii, publicat în 1867, la Pesta, ro -
man imediat interzis de cenzurã, autorul acuzat
de crimã trebuind sã fugã în Italia spre a-ºi con -
tinua studiile. Pop Florantin va evoca figura
conducãtorului rãscoalei moþilor în lucrarea sa
Horia, apãrutã în 1885, atrãgând atenþia pu bli -
cului asupra acestei fascinante personalitãþi. În
1891 va publica, la Bucureºti, la Editura
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„Dor P. Cucu”, romanul închinat lui Avram
Iancu, ro man care s-a bucurat de un real succes
în epocã, fiind reluat fragmentar ºi de alte publi -
caþii. Im por tanþa lui constã în aceea cã a ºtiut sã
creeze un  fundal potrivit, cel al Munþilor Apuseni, 
cu o viaþã arhaicã ºi pitoreascã (târgul de la
Gãina, munca din minerit sau în exploatarea
lemnului, legãtura dintre oameni ºi pãdure etc.).
Tradiþia moþeascã a dârzeniei ºi a rezistenþei la
asuprire este de asemenea bine reliefatã ºi ea
vine nu numai de la Horia, ci ºi de la daci ºi de la
Traian. Episodul Dumineca Tomii, cel legat de
Pelaghia Roºu sunt bine surprinse, ca ºi desfã -

ºurarea pro priu-zisã a luptelor. Iancu rãmâne
figura cen tralã, urmãritã din fragedã copilãrie
pânã la pos tura de conducãtor in tran si gent, ce
nu se pleacã în faþa fãþarnicilor vremii, chiar
dacã aceºtia provin din viþã împãrãteascã. În
acest fel el intrã în legendã, iar anii din urmã îi
aduc aureola de martir. 

E destinul unui neam, trãdat, împilat, min -
þit, dar un neam care stã cu fruntea sus în faþa
viitorului, convins fiind cã dreptatea lui va ieºi
odatã ºi odatã la luminã. Avram Iancu este sim -
bolul care ne cãlãuzeºte ºi astãzi paºii în aceastã
direcþie.
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Marºul lui Iancu1

Astãzi cu bucurie
Românilor veniþi
Pe Iancu în câmpie
Cu toþi sã-l însoþiþi
Spãlaþi armele voastre
Degrabã s-alergãm
Din locurile noastre
Pe duºmani s-alungãm.

Iancule mare,
Bravule tare
Cu noi sã fii
Tu însoþeºte
ªi însufleþeºte
Pe ai tãi fii.

Optzeci de oi despoaie
ªi prin frigãri le pun
De fluier, de cimpoaie
Pãdurile rãsun.
Românii se aºeazã
Pe lângã un mare foc,

ªi Iancu ospãteazã
Cu dânºii la un loc.

Iancule mare,
Bravule tare
Cu noi sã fii
Tu însoþeºte
ªi însufleþeºte
Pe ai tãi fii.

Sunt gata. Stau cu toþii
Sã se coboare-n vãi
Sã izgoneascã hoþii
ªi-a neamului cãlãi.
Iancu merge înainte
Pe un cal cu ager curs
Iar peste îmbrãcãminte
Purta piele de urs.

Cine a sta-n cale
Iancului mare
ªi brav român,
Fulger ºi trãznet
Peste a lui creºtet,
De la români.

Iatã-i voioºi pornirã
Românii cei voinici
Ca lanþul se înºirã
Pe a munþilor poteci
Nevestele cu jale
Privindu-i lãcrimând
Îi urmãreau pe vale
Cum se duceau cântând.

Cine a sta-n cale
Iancului mare
ªi brav român,
Fulger ºi trãznet
Peste a lui creºtet,
De la români.

1 Marºul lui Iancu este un cântec patriotic românesc, apãrut în timpul evenimentelor revoluþionare din anul 1848.
A fost publicat pentru prima oarã în forma în care îl cunoaºtem azi pe data de 12 decembrie 1849, de cãtre
George Bariþiu. Cântecul, devenit aproape „imn naþional” al românilor ardeleni, a fost pus pe melodie de cãtre
Nicolae Begnescu, tribun în Legiunea Auraria Gemina, condusã de însuºi Avram Iancu.  (sursa
http://enciclopediaromaniei.ro)



 Lucreþia - O nouã eroinã a moþilor

Magistrat-procuror (r.), Ioan BÂTEA

În afarã de Pelaghia Roºu ºi Ecaterina
Varga, eroine ale moþilor din perioada
Revoluþiei din 1848-1849, au mai fost

ºi alte femei eroine ale acestor locuri pe care
isto ricii nu le-au identificat, pânã în prezent.
Aceasta pentru cã moþii înºiºi au fost, sunt ºi vor
fi un „popor eroic, dar nedreptãþit”. Dupã cum
spunea Ion Rusu Abrudeanu: „Din pieptul mo -
þilor a rãsunat pentru prima
da tã ideea de dreptate ºi li ber -
tate, moþii au fost Pumnul
Ardealului” – care a izbit în
miº cãrile so cial-istorice, dupã
cum spunea Octavian Goga:
„Moþii s-au luptat, au murit ºi
vor muri pentru drepturile ºi
libertãþile necesare omului”. Du -
pã cum afirma Vasile Goldiº:
„Moþii se vor miºca ºi vor ac -
þiona pânã când se va împlini
Testamentul lui Avram Iancu,
pânã când vor fi fericiþi, pânã
când vor reuºi sã-ºi ocupe lo -
cul oferit de isto rie, în rândul
valorilor so ciale”. Prin lupta ºi 
rezistenþa sa anticomunistã, în
perioada 1949-1954, Lucreþia
Jurj devine o nouã eroinã a
moþilor.

Miºcãrile sociale, evenimentele isto rico-
 so ciale ºi chiar cele cul tural-religioase, dau naº te re 
unor personalitãþi, înzestrate de Dum nezeu,
cu iscusinþã ºi intuiþie, cu spirit or ga nizatoric,
iar colectivitatea, semenii lor, le atri buie scep -
trul de conducãtori. Tot în astfel de împrejurãri
se nasc ºi se formeazã luptãtorii, pentru rea -
lizarea ideilor de progres ºi civilizaþie, de pro -
test ºi opunere, împotriva celor care duc so -
cietatea ome neascã pe un drum greºit, re tro grad, 
imoral ºi inuman. În astfel de contexte
istorico-sociale apar taberele opuse, luptele po -
litice, oamenii care într-un regim dic ta to rial de -
vin victime. Aºa începe prigoana politicã ºi „vâ -
nãtoarea” ad ver sarilor politici, oameni cin stiþi,
patrioþi, buni gos podari, care „plãtesc” cu li -
bertatea ºi viaþa trecutul lor istoric, so cial-eco -
nomic. Într-un re gim dic ta to rial, nu oricine poa -

te sã suporte privaþiunile de drepturi ºi libertãþi.
Se pro tes teazã paºnic sau vi o lent, expres sau ta -
cit, îm potriva orânduirii politice, ºi, omul,
vrând-ne vrând, ajunge sã fie categorisit „duº man
al regimului”.

Aceºti „duºmani”, în realitate, sunt oa -
meni cinstiþi, patrioþi devotaþi, demni ºi morali.
Unii dintre aceºtia nu acceptã închisoarea sau

lagãrele de muncã, ci iau
„drumul codrilor”, se refu gia -
zã în lumea drepturilor ºi li -
bertãþilor oferite de codru.
Aceºtia sunt partizani, oameni 
care au îmbrãcat „cãmaºa
mor þii”, existenþa lor fiind pe -
riclitatã în orice mo ment. Par -
tizanul ºtie ºi acceptã, este
conºtient ºi îºi oferã viaþa
pentru realizarea idealului de
dreptate ºi libertate. Crede în
acest ideal, îl aºteaptã ºi prin
posibilitãþile personale luptã
pentru realizarea acestuia. Oa -
meni deosebiþi, luptãtori în -
verºunaþi, acceptã pericolul ºi
riscul, cu o voinþã de fier, ei
merg înainte. Sunt oameni
con damnaþi la moarte, dar
care mai trãiesc, ei ºtiu ce-i

aºteaptã, dar nu le este fricã; sfideazã moartea.

Astfel de oameni au fost Mihai Jurj ºi soþia 
sa, Lucreþia. Tineri cãsãtoriþi (1948), cu o si -
tuaþie materialã a pãrinþilor foarte bunã, ei, to -
tuºi, sunt nemulþumiþi de ceea ce oferã so cie -
tatea româneascã în perioada 1948-1950. În
zo na Ponor - Rãchiþele, rândul partizanilor
creºte, dar cresc ºi mãsurile de reprimare. Mihai, 
pãdurar în zonã, îi cunoaºte ºi îi ajutã cu ali -
mente ºi informaþii. Dar, într-o noapte de au gust
1950, vine ºeful Ocolului Silvic împreunã cu doi 
securiºti ºi îi cer lui Mihai sã predea arma pe
care o avea în dotare. Mihai le spune sã aºtepte
pânã o aduce din cam era alãturatã. Acest Mihai,
bãiat inteligent, intuind ce îl aºteaptã ºi cã a fost
trãdat, ia arma ºi pe geamul din spatele casei,
fuge în pãdure la semenii sãi.

Pentru Lucreþia, rãmasã acasã, va începe 
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Lucreþia Jurj Costescu

(1928-2004)



teroarea psihicã ºi fizicã. Vizite permanente ale
securiºtilor, cu interogatorii: De ce? Unde a fu -
git Mihai? Insulte, calomnii, bruscãri ºi vio -
lenþe, dar Lucreþia nu ºtie nimic. Chematã la
ordin, torturatã, arestatã, eliberatã, provocatã,
lãsatã momealã, dar Lucreþia nu ºtie nimic. În
realitate, Lucreþia este aceea care va asigura
grupul de partizani – ªuºman – cu alimente ºi
informaþii.

Lucreþia îmi spunea cã doar la început i-a
fost fricã: „Interogatoriile ºi violenþele psihice ºi 
fizice, cu timpul, mi-au for mat o rezistenþã, dar
ºi o ambiþie de a fi mai activã. Securiºtii ºtiau cã
eu þin legãtura cu Mihai..., cã-i aprovizionez pe
partizani cu cele necesare, dar nu mã puteau
prinde în fla grant. Grupul de partizani din zonã
era mare, dar pentru a nu fi deconspiraþi, în caz
de trãdare, ne-am împãrþit în grupuri mai mici ºi
ne-am împrãºtiat peste tot... Dupã un an de la
fuga lui Mihai, mi-am dat seama cã se apropie
timpul sã fiu arestatã ºi astfel am mers ºi eu
definitiv la Mihai ºi la prietenii noºtri din mun -
þi... Mihai s-a bucurat pentru un mo ment, dar
apoi s-a întristat... Bãtrânul ªuºman a spus cã e
pãcat de tinereþea noastrã sã o petrecem aºa...
Omul era demoralizat, nu mai avea rãbdare...
dupã câtva timp s-a sinucis”.

Ajunsã în mijlocul grupului, Lucreþia în -
cearcã sã ridice moralul oamenilor ºi sã le in -
sufle o speranþã a unui „viitor liber” cât mai
apropiat... „informând” grupul despre opti mis -
mul gen eral al populaþiei, care îi aºteptau din
mo ment în mo ment pe americani: „Ascultam
Eu ropa Liberã ºi comentam ºtirile ºi astfel în tre -
þineam optimismul oamenilor... pânã într-o zi în
care, încercând sã ieºim dintr-o încercuire,
ne-am pierdut mai multe lucruri printre care ºi
radioul... Într-o astfel de încercuire ne-am as -
cuns într-o grotã micã, eu cu Mihai stãteam în
genunchi, iar ceilalþi stãteau pe burtã. Ofiþerul a
strigat soldatului sã intre în grotã ºi sã tragã o
rafalã de au to mat. Soldatul a intrat. Era aºa de
aproape de mine cã i-am vãzut ochii albaºtri,
pãrul blond, era un bãiat frumos. Soldatul a
strigat cã în grotã nu-i nimeni ºi a tras o rafalã de 
armã au to mat. Apoi a ieºit afarã... Aºteptam

explozia unei gre nade sau somaþia sã ne pre -
dãm.. dar nu s-a întâmplat nimic... Am scãpat
teferi. Grupuleþele au fost tot mai mult hãrþuite,
unii oameni prinºi ºi lichidaþi pe loc, alþii prin
ho tãrâri judecãtoreºti.

[...] Rãmãsesem în grupul nostru, numai
eu cu Mihai... Zile tot mai grele pentru noi... În
vara timpurie a anului 1954, ne-am dus la o
«gazdã» sã ne luãm niºte lucruri. Era noapte. La
intrare în ºurã am fost orbitã de o luminã pu -
ternicã, lovitã în cap... ºi nu mai ºtiu ce s-a
întâmplat, când m-am trezit eram cu cãtuºele pe
mâini ºi Mihai lângã mine plin de sânge pe faþã
ºi era grav rãnit... Mi-a spus «sã mã descurc», a
fost luat de lângã mine ºi nu l-am mai vãzut
altul... Ani la rând nu am ºtiut nimic de el... Eu
am fost condamnatã la închisoare pe viaþã...”
Ul te rior pedeapsa i-a fost comutatã la 25 de ani
de închisoare cu muncã silnicã.

Va urma – Veºti ºi viaþa din penitenciar
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Fotografie de la arestare, 1954. 
(www.memorialsighet.ro)



Les Roumains de la Macedoine, 

de Emile Picot, Paris, 1875

Dacian DUMITRESCU

Cartea lui Emile Picot a fost publicatã 
la Paris în anul 1875, în limba
francezã. Cartea se citeºte uºor ºi

este bine documentatã: se bazeazã pe lucrãrile
cercetãtorului francez M. Lejean, a cerce tã -
torului ger man M. Kanitz, a lucrãrii scrise de
colonelul britanic W. Mar tin Leake în 1814, pe
baza cercetãrilor fãcute de acesta despre Aro -
mânii din Balcani între 1800-1810, pe cartea
consulului francez Pouqueville acreditat în
Turcia ºi apãrutã în anul 1820, dar ºi pe multe
alte lucrãri ale unor cercetãtori români (exemplu 
Bolintineanu) sau strãini. Autorul îi numeºte
simplu pe toþi aromânii din Balcani drept români 
ºi aratã cã aceºtia provin din triburile trace ºi
armatele romane care au colonizat Balcanii.

Emile Picot descrie cu entuziasm ºi mi -
galã diferitele triburi de Aromâni din Regiunea
Pindului, Thessalia, Mac e do nia, Al ba nia ºi Ser -
bia, deosebirile ºi asemãnãrile dintre aceºtia,
modul de viaþã, îndeletnicirile, oraºele, satele ºi
numãrul acestora. În conformitate cu numeroºi
cercetãtori strãini, „numãrul Românilor din
Balcani se aflã între 1.200.000 - 1.500.000, nu -
mãrul ex act fiind greu de stabilit din cauza nu -
mã rului mare de sate montane...”. Totuºi, acesta
opi neazã cã, la nivelul anilor 1870 în România
trãiau aproape 8.000.000 de români împreunã cu 
400.000 de evrei ºi alþi 80.000 de strãini (în anul
publicãrii cãrþii, adicã 1875, autorul îi considerã
„Români” ºi pe cei din Transilvania, Basarabia
ºi Bucovina! Avusese niºte premoniþii sau „edi -
torii” lui ºtiau ceva mai mult; interesant este ºi
faptul cã, printre numeroasele surse citate se aflã 
ºi arhivele Academiei Române de la Bucureºti,
la care se pare cã a avut acces).

Mai departe acelaºi Picot demonstreazã cã 
în regiunea Thessalia ºi Munþii Pindului „R o -
mânii sunt majoritari, circa 350.000, alãturi de
150.000 de greci ºi 50.000 de turci”. Mai mult,
este citat colonelul britanic W. Mar tin Leake
care susþine cã în „Grecia sunt circa o mie de
sate româneºti cu circa 500.000 de români”.
Emile Picot explicã apoi, pe regiuni dar ºi pe
sate, numãrul mare de români din Mac e do nia -

circa 450.000, dar ºi numãrul mare de români
din Al ba nia (circa 350.000 împreunã cu 200.000 
de greci ºi 700.000 de albanezi). Autorul mai
vorbeºte despre grecizarea forþatã a satelor ro -
mâneºti din nordul Greciei – fenomen care nu a
existat în perioada Imperiului Otoman, dar
care a apãrut dupã Proclamarea Independenþei 
Gre ciei în 1821. Atunci Grecia trece fãþiº la o
po liticã anti-româneascã de deznaþionalizare ºi
gre cizare a strãvechilor locuitori români ºi a
satelor re spec tive (introducerea de biserici gre -
ceºti cu preoþi greci, ºcoli greceºti, asasinarea
locuitorilor care rezistau la „grecizare”, incen -
dierea satelor româneºti etc) .

Autorul susþine cã cea mai purã „limbã
latinã” o vorbesc românii din Al ba nia – zona
Moscople – Ohrida, dar o limbã foarte frumoasã
ºi curatã o vorbesc ºi românii – Gramosteni –
Munþii Grama. Ne este precizat faptul cã din
rândul acestor români s-au ridicat oameni de
culturã – mitropolitul Andrei ªaguna, bancheri re -
numiþi, Baronul Sina – mare bancher din Viena etc.

Emile Picot vorbeºte ºi despre cei circa
200.000 de romani Transdanubieni din Re giu -
nea Timocului. Toate cifrele sunt raportate la a
anul 1875. De remarcat cã în „statisticile ofi -
ciale” ale Greciei, Serbiei, Macedoniei, Bul gariei,
numãrul aromânilor nu doar cã nu a mai crescut,
dar dimpotrivã acest numãr scade de la un
recensãmânt la altul „ceea ce, coroborat ºi cu
alte date culese din aceste strãvechi aºezãri trace 
ºi ul te rior aromâneºti, ne duce la concluzia unor
raportãri false ºi a unor recensãminte min ci -
noase aranjate dupã poftele Atenei ºi Bel gra dului.
Ne este descrisã, totodatã, frumuseþea Bi to liei,
capitala Macedoniei (sau Monastir), dar se face
ºi analiza etimologicã a denumirii de „Þinþari”,
identificând douã variante în limba slavã: în
prima variantã ar însemna „Cinci Þari” iar în cea 
de-a doua variantã ar însemna „Copiii Împ ãra -
tului”, variantã pe care o considerãm cea mai
apropiatã de realitate, având în considerare
„Des cãlecatul Împãraþilor Romei în Al ba nia,
Tra cia, Grecia”. 

( www.rbnpress.info )
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Me mento – BASARABIA

Mihai ªTIRBU1

Basarabia, pãmântul care  ne doare, a
fost rãpit, asemeni unei copile de
lângã pãrinþi, de mai multe ori. De-a 

lungul timpului, aceastã parte a Moldovei a su -
ferit variaþii geografice ºi toponimice, datorate
istoriei, datorate vremurilor. 

Prin secolul al XI-lea, s-au aºezat pe te -
ritoriul românesc migratorii cumani, denumiþi
în cronicile poloneze, „bersabeni”, sau „bessa -
rabis”. Zona în care cumanii ºi-au instalat efec -
tiv statalitatea, a cãpãtat denumirea de Basa -
rabia ºi se referea la regiunea dintre Nistru ºi
Dunãre (con form hãrþii lui Georg Reichers dor -
ffer, din 1541). Mai mulþi istorici români (Nico lae
Iorga, ªerban Papacostea, Neagu Djuvara º. a.),
au constatat existenþa unei statalitãþi cumane,
mai mult de un secol, în zona Basarabiei isto -
rice, dar ºi în teritoriile care ul te rior au devenit
parte a principatului Muntenia. Slãbirea auto -
ritãþii mongolilor, cãtre sfârºitul secolului al
XIII-lea, a permis românilor de la est de Carpaþi
sã se unifice în cadrul a douã state – Valahia
(numitã într-o primã perioadã ºi Þara lui Ba sarab
sau Þara Basarabilor, dupã numele di nastiei în -
te meietoare a Basarabilor), ºi Mol do va. În anul
1345, dupã vic to ria trupelor valaho-ma ghiare
împotriva tãtarilor, întreaga regiune da nubianã,
pânã la Cetatea Albã inclusiv, a fost trecutã sub
autoritatea lui Basarab I (1310- 1352). De extin -
derea autoritãþii Basara bilor asupra teritoriului
dintre Nistru ºi Dunãre, leagã alþi cercetãtori
originea toponimului. 

Tratatul de pace de la Bucureºti, semnat
între Rusia ºi Poarta Otomanã la 16/28 mai
1812, „Articolul IV” prevedea ca linie de hotar
dintre cele douã state râul Prut, de la intrarea
acestuia în Þara Moldovei ºi pânã la locul unde
se întâlneºte cu fluviul Dunãrea, apoi pe acest
râu pânã la Chilia ºi pânã la vãrsarea lui în
Marea Neagrã. Rusia a anexat cu forþa armatã
teritoriul românesc dintre Prut ºi Nistru. Pro -
vincia nu s-a „unit” cu Rusia, ci a fost cotropitã
de Imperiul Rus. Acest act sângeros n-a avut un
caracter progresist, aºa cum au susþinut mulþi
istorici ruºi ºi sovietici de-a lungul anilor.

Basarabia a fost încorporatã într-un nou im -
periu, unde exista puterea autocratã a þarului ºi
sis temul de ºerbie. Jugul otoman ºi incursiunile
hoardelor tãtare au fost substituite cu jugul ru -
sesc, cu instalarea detaºamentelor cãzãceºti ºi a
armatelor ruseºti, cu nãvãlirea coloniºtilor. Po -
pulaþia românescã din Basarabia a fost ruptã de
la sânul Patriei-mamã, fiind scoasã din circuitul
vieþii naþionale fireºti. „Vulturul  Uralului, –
scria Ion Nistor, – îºi înfipse adânc ghearele
blestemate în trupul sângerind al Moldovei ºi nu 
mai putea fi înduplecat de a slobozi prada de la
Prut”. 

Dupã Rãzboiul Crimeii din 1856, sudul
Basarabiei cu gurile Dunãrii, au revenit la Þara
Moldovei. Tot în 1856, la 16 decembrie, ge -
neralul Gheorghe Magheru a solicitat Franþei ºi
Regatului Sardiniei sprijin pentru unirea
Moldovei ºi Munteniei într-un singur stat, „cu
resti tuirea cãtre Moldova a teritoriului dintre
Prut ºi Nistru”. Dar în 1878, Rusia a reocupat
sudul Basarabiei, chiar dacã armatele româneºti
îi aju taserã pe ruºi sã câºtige bãtãlia de la Plevna.
La 1 iunie 1914, dupã Rãzboiul Balcanic,
României i-a revenit încã o parte din Dobrogea. 

Dar a venit anul 1917. Congresul mili -
tarilor moldoveni (20-28 octombrie 1917), con -
dus de genialul locotenent Gherman Pântea (vii -
torul primar al Chiºinãului), s-a declarat clar
împotriva þarismului, ºi bolºevismului rusesc,
conturând ºi adoptând strategia Unirii cu Ro -
mânia. La 21 noiembrie 1917 stil nou, (stil ve -
chi, 5 decembrie), îºi þinea prima ºedinþã „Sfatul 
Þãrii” de la Chiºinau, Parlamentul Basarabiei
ales dem o cratic (în limitele democraþiei eu ro -
pene de atunci). Constantin Stere, ideologul
Ma rii Uniri (scriitor, ju rist, pol i ti cian fost boier
ºi deþinut pol i tic în Rusia), prin istoricele vorbe
„Niciodatã cu Rusia!”, a exprimat atitudinea
poporului român faþã de politica cinicã a Rusiei,
ºi în principate, ºi în Basarabia. Votând la 27
martie 1918 reunirea, condiþionatã în anexele la
Actul Unirii, ofiþerimea, intelectualii, moºierii,
þãranii, ºi meseriaºii din Basarabia demonstrau
cã ºtiau ºi situaþia din Vechiul Regat, unde,
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vorba reginei Maria, domnea „orientalismul
mo ravurilor, mizeria þãrãnimii ºi, mai ales, ima -
ginea creatã de îndelungata propagandã ostilã
României”. În urma unirii Basarabiei cu Ro -
mânia la 27 martie 1918, Parlamentul Român a
hotãrît convocarea neîntârziatã a constituantei,
în care au intrat proporþional ºi reprezentanþii
Basarabiei, aleºi prin vot uni ver sal, egal, di rect
ºi se cret, spre a hotãrî împreunã, înscrierea în
Constituþie a principiilor ºi garanþiilor stabilite
an te rior. Trebuie spus cã, în ciuda eforturilor
depuse de autoritãþile þariste privind omo ge ni -
zarea etnicã a Imperiului Rus, totuºi, la destrã -
marea acestuia în 1917, majoritatea localitãþilor
basarabene erau pop u late de români. Nobilii
s-au rusificat, dar þãranul basarabean a rãmas
român. 

Adevãrul crud ºi usturãtor este cã în 1940,
prin Raptul teritorial din 28 iunie, România a
fost constrânsã în urma ultimatumurilor din 26
ºi 27 iunie sã cedeze U.R.S.S.-ului nu numai
Basa rabia, dar ºi nordul Bucovinei ºi Þinutul
Herþei, adicã o suprafaþã de 50.762 kilometri
pãtraþi, cu aproximativ 4 milioane de locuitori,
majoritatea etnici români. Economistul Mihai
Patraº (ºef al Secþiei de perfecþionare a me -

canismului eco no -
mic a Comitetului
de Stat pentru Pla -
nificare al Republi -
cii Moldova, din de -
cembrie 1989 pânã
în aprilie 1990), po -
me neºte despre un
do sar prin care su -
biectul Basarabiei ºi 
Bucovinei ar fi fost
redeschis la în ce pu -
tul anilor ’60. Atun ci,
Gheor ghe Gheor ghi u-
Dej l-ar fi con vins pe
Nikita Hruºciov sã
mu te graniþa simbo li -
cã dintre cele douã

Moldove so cialiste pe Nistru, Basarabia ºi
Bu co vina ur mând sã fie încorporate României.
Dosarul fu sese completat, dar… Hruºciov a fost
înlãturat de la putere de Leonid Brejnev, iar
Basarabia ºi Bucovina au rãmas acolo unde au fost.

Acum, Basarabia se întreabã dacã se va
mai întoarce vreodatã acasã. De altfel, aceasta
este întrebarea tuturor românilor de pe ambele

pãrþi ale Prutului. Întrebarea va rãmâne fãrã rãs -
puns, atâta timp cât dorinþa celor mulþi, care
gândesc româneºte (nu doar moldoveneºte), va
fi ignoratã, neluatã în seamã de mai marii vre -
murilor, indiferent care au fost sau vor fi aceia.
Pe 23 iunie 1990 s-a declarat suveranitatea, apoi
peste un an ºi douã luni ºi ceva, independenþa
Moldovei. Dar se ºtie cã acum, prin constituþie,
basarabenii intenþioneazã sã renunþe la limba
românã pentru a reveni la moldoveneascã. Din
pãcate, din cauze istorice, înºiºi moldovenii sunt 
fracþionaþi, nu se înþeleg între dânºii, la nivel
pol i tic, în primul rând. Prezentarea unei istorii
ºtiinþifice, adevãrate, a Republicii Moldova este
dificilã, nu doar din punctul de vedere al do -
cumentãrii, dar ºi prin înlãturarea unor ºa bloane
prin care adevãrul a fost falsificat cu bunã
ºtiinþã. Timp de cinci decenii, opinia pu blicã
româneascã ºi cea internaþionalã a fost into -
xicatã cu informaþii false, al cãror obiectiv esen -
þial era sã justifice dominaþia þaristã ºi apoi
sovieticã, asupra Moldovei dintre Prut ºi Nistru.
Paralel cu o frazeologie mult vehiculatã, privind 
dreptul popoarelor la autodeterminare, teoria
ega litãþii între statele frãþeºti din fosta U.R.S.S.
s-a promovat cu o amplã acþiune de mistificare a 
adevãrului. Deznaþionalizarea ºi lichidarea fizi -
cã a adversarilor, reali sau potenþiali, au fost pe
primul plan. Istoria, ca mijloc de propagandã
politicã, a avut menirea de a atrofia conºtiinþa
naþionalã, de a crea o anumitã imag ine asupra
trecutului, pe care s-o proclame apoi ca fiind
adevãratã. Toate marile puteri coloniale au în -
cercat, cu eforturi uriaºe ºi cu mari sacrificii
umane, sã-ºi perpetueze stãpânirea asupra vii -
torului, sã punã mâna pe marile descoperiri geo -
grafice. Numai Rusia a avut tentativa de a-ºi
convinge supuºii cã trecutul ei a fost ºi trecutul
lor. Din fericire, n-a reuºit. „Dupã dezgheþul
generat de Peres troika lui Gorbaciov, românii
din stânga Prutului au luat pe cont propriu deru -
sificarea acceleratã a culturii ºi vieþii de zi cu
zi”, zicea un intelectual pa triot de peste Prut.
Aºa sã fie? O fi de ajuns? 

N-are destulã cernealã stiloul, pentru a-i
aminti pe oamenii de culturã basarabeni, care
ºi-au plâns durerea ruperii de þarã, care au plâns
nemeritata soartã a celor care având „vina” de a
se fi nãscut în Basarabia, au suferit ini ma gi -
nabile chinuri, umilinþe, povara neputinþei în
faþa oficialitãþilor strãine aduse ad-hoc, devenite 
prea puternice în þara natalã.
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Vechea stemã a
voievodatului Moldovei 
a fost utilizatã pe actele

unirii Basarabiei cu
România, în 1918
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IN MEMORIAM

„Este greu de gãsit, dar nu-þi trebuie
prea multã bãtaie de cap ca sã recunoºti 

un povãþuitor duhovnicesc”

Interviu cu Pãrintele Arhim. Iustin Pârvu 
de la Mãnãstirea „Sf. Arhangheli” Petru Vodã, Neamþ

Stelian GOMBOª

Stelian Gomboº: Preacuvioase Pãrinte
Stareþ Iustin, ºtim cã de la Sfântul Sim eon Noul
Teolog încoace, povãþuitorii duhovniceºti se tot
împuþineazã; astãzi, când suntem martorii unei
mari secãtuiri duhovniceºti, cum mai recu noa -
ºtem un povãþuitor duhovnicesc? Sfinþii Calist ºi 
Ignatie Xantopoulos arãtau trei criterii: sã fie
înalt la înþelegere, smerit la cuget ºi blând în
toatã purtarea...

Pr. Iustin Pârvu: Este greu de gãsit, dar
nu-þi trebuie prea multã bãtaie de cap ca sã
recunoºti un povãþuitor duhovnicesc. Cel care
cautã cu adevãrat un povãþuitor duhovnicesc, la
momentul potrivit, îl va simþi. Sufletul simte cui
trebuie sã i se încredinþeze, cãci Dumnezeu este

Cel Care pune în inimã dragostea faþã de cel
cãruia þi-a rânduit sã îi urmezi. Eu abia aºteptam
sã ies din temniþã numai ca sã-l vãd pe Pãrintele
Paisie Olaru. Ardea inima în mine sã-l vãd,
astfel încât, dupã eliberare, am mers di rect la
chilia Pãrintelui Paisie, aºteptând douã zile la
uºã ca sã mã primeascã la spovedit. De aici
înainte, timp de opt ani nu m-am mai despãrþit
de povãþuirea caldã a Pãrintelui Paisie Olaru.
Mã trimisese mai întâi la Pãrintele Ilie Cleopa,
însã la el nu am simþit atâta odihnã sufleteascã,
deºi, dupã 16 ani de închisoare, începuse sã
rãsfoiascã cãrþi groase de canoane. Relaþia
dintre ucenic ºi duhovnic este foarte puternicã ºi 
în numele ei se pot face multe minuni. Însã nu

Pãrintele Arhim. Iustin Pârvu

Duminicã – 16 iunie 2013, la ora 22:40, ora Ro -
mâniei, dupã o suferinþã de mai multe sãptãmâni ºi dupã
un chin care s-a acutizat în ultimele ore, Pãrintele Arhim.
Iustin Pârvu a încetat din viaþa aceasta trecãtoare ºi s-a
mutat la cereºtile cete, la Sfinþii Mucenici ºi Mãrturisitori pe 
care atât de mult i-a iubit ºi dupã care atât de mult a râvnit.

Pãrintele Iustin Pârvu s-a nãscut în satul Poiana
Largului – Petru Vodã (Neamþ), la 10 februarie 1919. S-a
închinoviat la Mãnãstirea Durãu (Neamþ) în anul 1936, a
participat ca preot militar pe frontul de rãsãrit în al Doilea 
Rãzboi Mondial, apoi a fost întemniþat pentru legio -
narism între anii 1948-1964. În anul 1966, a fost reprimit
în monahism ºi pânã în 1975 a fost vieþuitor al Mãnãstirii
Secu (Neamþ), iar între anii 1975-1991 vieþuitor al Mã -
nãstirii Bistriþa (Neamþ). În toamna anului 1991 a pus



este suficient ca povãþuitorul sã fie cercat, ci sã
fie ºi în acelaºi duh cu ucenicul.

St. G.: Preacuvioase Pãrinte Iustin, dar
ce aþi învãþat cel mai mult de la Pãrintele Paisie
Olaru?

Pr. I. P.: Smerenia ºi dragostea lui faþã de
aproapele; era de o cãldurã ºi tandreþe sufle -
teascã rar întâlnite. Pãrintele Paisie era neobosit
cu oamenii, încât uita de el însuºi.

St. G.: Este bine în zilele noastre sã mai
cãutãm povãþuitori duhovniceºti sau nu?

Pr. I. P.: Este mai bine sã dobândeºti tu
puþinã pricepere duhovniceascã, cãci vin vre -
muri când nu numai cã nu veþi mai gãsi îndru -
mãtor, dar nici mãcar un cuvânt din Scripturã
sau din Sfinþii Pãrinþi. Sfinþii Pãrinþi pânã acum
recomandau povãþuirea dupã Sfânta Scripturã ºi
scrierile lor, însã vin vremuri când vor lipsi ºi
acestea.

St. G.: Dar pânã la vremurile acelea?

Pr. I. P.: Pânã atunci sã le învãþaþi pe de
rost! În închisori aveam pururea în minte Pa -
raclisul Maicii Domnului ºi alte Acatiste, care
ne-au fost de mare ajutor. Adevãrata rugãciune
nu se face la mãnãstire, chiar dacã dispune de
toate condiþiile exterioare prielnice con tem pla -
þiei ºi rugãciunii. Noi, în închisoare, eram lipsiþi
de frumuseþile acestui re lief al Munþilor Carpaþi, 
numai între patru pereþi, unde zeci de ani stãteai
captiv ºi nu vedeai raza soarelui prin crãpãturile
zãbrelelor de la geam; iar dacã te urcai cumva sã
vezi o razã de soare, gardianul era la spatele tãu
ºi-þi dãdea câte-o pedeapsã de cinci zile de arest

sever, încât nu scãpai sãnãtos de acolo. Ei bine,
suferinþa aceea era adevãrata stare cãlugãreascã. 
La baza mãnãstirii este suferinþa; vrei sã trãieºti
creºtineºte, vrei sã te apropii de Dumnezeu?
Trebuie sã te zbaþi sã ajungi de la aceste laude pe 
care le face Biserica, sã nu le mai spui prin
simplu cuvânt, ci sã le trãieºti prin cãldura a -
ceasta a harului ºi sã le transformi în duh, sã
dematerializezi acest cuvânt, pe care acum îl
mai ºi schimonosim silindu-ne sã terminãm cât
mai repede slujbele, sã cântãm cât mai sacadat
Sfânta Liturghie, unde ar trebui sã uitãm de
orice grijã lumeascã. Aºadar, trãirea ºi suferinþa
trezeºte în monah rugãciunea. Respectarea re -
gulilor ºi rânduielilor, fãrã aceastã trãire se naºte 
împrãºtierea ºi se stinge duhul rugãciunii.
Dumne zeu nu are nevoie sã-i reciþi rugãciuni, ci
vrea ca acest cuvânt sã devinã trans par ent.

St. G.: Dar Rugãciunea Inimii, a lui Iisus
Hristos, nu v-a fost de ajutor acolo?

Pr. I. P.: N-am spus rugãciunea aceasta,
pentru cã la puºcãria Aiudului, abia dupã vreo
2-3 ani s-a luat con tact cu foºti deþinuþi: Vir gil
Maxim, Vasile Marin, Valeriu Gafencu ºi alþii,
care într-adevãr au cultivat rugãciunea inimii.
Cea mai mare parte însã s-a bazat pe rugãciunea
aceasta oralã. Pentru cã nu erau numai deþinuþi
politici de aceeaºi nuanþã; printre tinerii aceºtia
legionari erau ºi de alte culori politice, care
n-aveau habar despre viaþa creºtinã; ºi nu erau
pregãtiþi pentru rugãciunea inimii, ei nu cu no -
ºteau nici Rugãciunea Tatãl Nostru. Chiar mi -
niºtrii aceºtia, cu care am stat un an ºi jumãtate,
cum ar fi generalul Arbore, ministrul Mareº –
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piatra de temelie a Mãnãstirii (de cãlugãri) Petru Vodã, Neamþ, iar în anul 1999 a început
construirea Mãnãstirii (de cãlugãriþe) Paltin, Neamþ.

Considerat unul dintre cei mai mari duhovnici ai ortodoxiei româneºti din ultimii ani,
Pãrintele Iustin Pârvu a intrat, dupã cum am spus ºi mai sus, în mãnãstire la vârsta de 17 ani, a
fost tuns la monahism în anul 1940 ºi numit preot misionar pe Frontul de Est. A fost arestat în
anul 1948 ºi condamnat la 12 ani de închisoare. Trece prin închisorile de la Jilava, Gherla ºi
Aiud, dupã care trece prin „reeducarea de la Piteºti”. În anul 1960 mai primeºte o condamnare
de patru ani, fiind eliberat ul te rior, odatã cu ceilalþi deþinuþi politici. Din cauza greutãþilor
întâmpinate dupã eliberare, el ajunge sã lucreze ca muncitor forestier. 

În anul 2003 înfiinþeazã publicaþia creºtinã Glasul Monahilor, care apare lu nar. În ziua
de 2 noiembrie 2008, Pãrintele Iustin Pârvu este ridicat la rangul de Arhimandrit. În acelaºi an, 
Pãrintele înfiinþeazã o nouã publicaþie creºtinã, Atitudini.

Întemeietor al Mãnãstirii Petru Vodã, ce are ca hram Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Ga -
vriil, Pãrintele Arhim. Iustin Pârvu a fost operat la începutul lunii mai, la Cluj-Napoca. De la
sfârºitul lunii martie 2013, cancerul de stomac pe care îl purta în tainã de câþiva ani de zile s-a
dezvoltat în metastazã, care a adus cu sine complicaþiile medicale în urma cãrora, dupã o
suferinþã muceniceascã pe deplin asumatã ºi conºtientã, s-a mutat din lumea aceasta la o alta
mai bunã. Sã avem parte de rugãciunile sale!



care era ministrul comunicaþiilor – au fost ne -
voiþi sã înveþe Tatãl Nostru ºi Crezul, un
Cuvine-se cu adevãrat, la 50-60 de ani.

St. G.: Ce ne puteþi spune despre vre -
murile grele prin care vom trece ºi noi?

Pr. I. P.: Ei, prin ce-am trecut noi, dar prin 
ce-o sã treceþi voi! Acele vremuri deja le-aþi
început. Spre deosebire de alte vremuri, va în -
gãdui Dumnezeu vrãjmaºului sã se atingã ºi de
suflet; va fi mai mult o prigoanã psihologicã ºi
nu vã veþi putea ascunde nici în crãpãturile pã -
mântului. Nu este uºor, sunt vremuri foarte gre -
le. De exemplu, pe vremea marilor trãitori din
Pustia Tebaidei, nici miliþia nu intra, nici con trol 
de stat, nici finanþele nu intrau, nici un con trol
care sã-i tulbure pe cãlugãri. Erau de sine stã -
tãtori ºi atât de liberi, încât ei într-adevãr puteau
sã-ºi ducã aºa, cu toatã dragostea, nevoinþa lor.
Însã, la ora aceasta, trebuie sã lupþi, ºi cu cel
vãzut, ºi cu cel nevãzut; sã lupþi cu tine, sã lupþi
cu lumea, sã lupþi ºi cu dracul. Diavolul - faci
cruce - se mai depãrteazã! Ãºtia vãzuþi nu se
depãrteazã, ba te asalteazã ºi-þi mai pun în cârcã
ºi altele; ba vine cu 666, ba vine cu cãrþile de
identitate, cu cardurile, cu tractorul, cu motorul,
cu cipuri, cu radiaþiile, holocaustul, toate se rãs -
frâng asupra ta. De aceea credincioºii aceºtia, de 
pildã, care vin din toatã lumea înspre mãnãstiri,
sunt iarãºi un semn cã toatã lumea trãieºte în
clocotul ãsta, în cazanul ãsta de fierbere de la un
rãu la altul. Iar cãlugãrul, de bine, de rãu, trebuie 
sã stea acolo, în faþa lor, sã dea un sfat, o relaþie,
sã le citeºti o rugãciune ºi sã plece mãcar câtuºi
de puþin alþii decât cum au intrat. Monahul trebuie
sã fie prezent ºi sã rãspundã la toate aceste nevoi 
ale creºtinului. Altãdatã nimeni nu-l deranja pe
sfântul, pe cuviosul. Pãi, câte pomelnice aveam
noi acum 70-80 de ani la Mãnãstirea Durãu sau
la Secu? Te duceai la proscomidie, începeai
slujba, tu, ca preot, înainte cu o orã, sunai la
intrare în tochiþa metalicã, toatã lumea ºtia cã a
intrat pãrintele la bisericã. Paracliserul deja era
venit. Care este rânduiala paracliserului? Intrã
în bisericã, se închinã, ia blagoslovenie de la
strana arhiereascã, se duce ºi se închinã pe la
icoane, la Maica Domnului, la Mântuitorul Iisus 
Hristos, întrã în Sfântul Al tar, face trei metanii
la intrare, trei metanii la Proscomidie ºi cu fricã
de Dumnezeu începe sã aprindã lumânãrile, cele 
douã lumânãri de pe Sfânta Masã, candelele. Era 
o scarã cu trei trepte. Se urca pãrintele de canon
sãracul, sufla din greu, dar el voia sã aprindã
candelele în fiecare miez de noapte, sã fie
primul acolo când venea preotul slujitor. Dupã
aceea venea la stareþ, lua blagoslovenie de toacã

ºi de clopot ºi pãrintele stareþ de atunci nu dor -
mea, era treaz, la apel, era în pravilã. Acuma are
o maºinã cu opt locuri, cu bagaj în spate ºi-ntr-o
dimineaþã se duce dupã sticle, a doua zi are
nevoie de mãturã, apoi de coada mãturii ºi tot se
plimbã ºi tot se plimbã, mai merge la o con -
ferinþã, pe la examene ºi prin alte pãrþi, numai la
bisericã ºi la utrenie nu-i. ªi paracliserul n-are
unde sã se mai ducã, toacã sãracul cu 25 de
blagoslovenii de la ... bec.

Terminam de pomenit înainte ca sã vinã
preoþii, dar acum sunt câte 3-4 mape de po -
melnice numai într-o zi. De asemenea, ca sã
revin, nu erau atâtea nevoi ºi atâtea boli. Acum
s-au înmulþit bolile psihice, organice, demo ni -
zãrile. Apoi nu erau atâtea construcþii, atâtea
vite, atâta lume. Pe lângã acestea mai sunt ºi
ispitele supratehnicii, sistemele acestea extra -
ordinar de ascuþite care pãtrund pânã în a-þi
cunoaºte ºi gândul. ªi, când þi-a prins gândirea,
aici este ºi partea sufleteascã. Iar când a intrat pe 
firul acesta Satana, nu mai este deloc uºor. Este
o luptã împotriva sufletului. Acum nu vezi ce
fac? Dacã vrei sã ai un serviciu mai bun, trebuie
sã te înscrii în loja masonicã, sã te lepezi de
Hristos. ªi, iatã, acestea toate sunt încercãri,
ispite ºi greutãþi care ne furã de la adevãratele
þeluri ale trãirii noastre. Acestea aduc la zero,
viaþa duhovniceascã.

St. G.:  Sfinþite Pãrinte, cum vedeþi reîn -
vierea duhovniceascã a monahismului, astãzi?

Pr. I. P.: Cu telefon mobil ºi cu maºini
luxoase... Aceasta se va petrece odatã cu reîn -
vierea creºtinismului. Monahismul este un mã -
dular al creºtinismului, care slãbeºte odatã cu
acesta. Am ajuns la starea în care monahii s-au
fãcut precum mirenii, iar mirenii asemenea de -
monilor. Creºtinãtatea este foarte slãbitã ºi nu
ºtiu dacã se va mai îndrepta.

St. G.: Nici mãcar dupã o nouã jertfã a
creºtinismului contemporan?

Pr. I. P.: Dacã mai are sens. Totuºi, dupã
mine, închisorile au fost temeliile de regenerare
a creºtinãtãþii noastre. Adicã ceea ce trebuie sã
urmãrim este strãduinþa de bunã voie: sã te pui
pe post, sã te pui pe priveghere, sã te pui pe
rugãciune ºi sã trãieºti în numele Domnului. Sã
se simtã prezenþa ta oriunde eºti. Aºa, mâncare -
de trei ori pe zi, ascultare - dacã poþi lasã-l pe
fratele - ºi aºa mai departe...

St. G.: Care este motivul pentru care nu se 
mai poate îndrepta viaþa duhovniceascã, în zile -
le noastre?

Pr. I. P.: Pentru cã a slãbit dragostea între
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fraþi ºi nu se mai poate înþelege om cu om. ªi,
fãrã unitate, cum sã mai reclãdeºti ceva?

St. G.: Ce sã facem ca sã pãstrãm dra -
gostea ºi unitatea dintre noi, oamenii?

Pr. I. P.: Este nevoie de multã rugãciune,
cãci rugãciunea întreþine buna noastrã înþe le -
gere. Acum, însã, ne îngrijim mai mult de cele
materiale, decât de cele duhovniceºti, Înainte,
forþele rãului erau le gate cu rugãciunile marilor
trãitori; rugãciunea lor avea o mare putere. ªi
încã n-a slobozit Dumnezeu puterea Satanei,
cãci lumea este nepregãtitã... Forþa diavolului
stã în patimile ºi relele noastre.

St. G.: În altã ordine de idei, Prea cu -
vioase Pãrinte Stareþ, ce caracterizeazã mai
mult monahismul ac tual?

Pr. I. P.: Monahii de acum au o mare
deficienþã în a se supune ºi în a nu ºti sã se
spovedeascã; nu se spovedesc sincer. Dacã ar
spune cãlugãrul adevãrul la spovedanie, ar mu -
ri! Azi îþi cere blagoslovenie sã se ducã pânã la
Iaºi ºi el ajunge pânã la Constanþa, pentru cã tot
era în drum. S-a banalizat ºi relativizat mult
virtutea ascultãrii. Cãlugãrii de azi nu mai au
puterea sã asculte de mai marii lor ca odinioarã.
S-a surpat raportul dintre ucenic ºi povãþuitor ºi
de aceea a ridicat poate Dumnezeu darul acesta
de la noi. Dar eu îi înþeleg; cãlugãrii din Ro -
mânia sunt aºa dezordonaþi ºi neputincioºi în a

se supune unei ordini ºi rânduieli, pentru cã aºa
sunt românii. Poporul român este împrãºtiat din
fire, iatã nu mai avem nici dacul, nici creºtinul
de altãdatã; acum se cãsãtoresc negru cu alb,
ortodoxul cu protestantul, catolicul cu africanul, 
þiganul cu românul, încât firea, la un mo ment
dat, structura psihologicã, se schimbã. Tot acest
amal gam de naþiuni dã naºtere acestor rãutãþi ºi
acestor blestemãþii pe care le avem în familiile
noastre. Însã nu cred cã sufletul trebuie forþat.
Eu mirenilor le mai spun câte un sfat, dar pe
cãlugãri îi las ca pe ei.

St. G.: Ce trebuie sã facem sã ne întãrim
credinþa ºi sã rãbdãm toate cele ce vor veni
asupra noastrã? ªi cunoaºtem din proorociile
sfinþilor cã, de vor rãbda creºtinii necazurile de
pe urmã, vor fi mai mari decât cei dintâi. Iar
Cuviosul Paisie Aghioritul spune cã „mulþi sfin þi
ºi-ar fi dorit sã trãiascã în vremurile noastre”.

Pr. I. P.: Cugetând la moarte, monahul ºi
creºtinul nu au aceastã datorie însuºitã - sã fie
gata de plecare? O au! Nu te intereseazã dacã
trãieºti ºi cum trãieºti. Oamenii sunt din ce în ce
mai dificili ºi mai cu carenþe intelectuale ºi slabã 
putere de judecatã. Ei, sunt multe de zis! Dar
iatã cã s-a fãcut ora unsprezece ºi acuºi bate de
utrenie...

(Acest interviu cu Pãrintele Iustin Pârvu
a fost realizat în anul 2009)
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Mãnãstirea  „Petru Vodã”, Poiana Teiului, Neamþ



Profesorul Vasile Albu

Prof. Liviu DÂRJAN
Preºedintele despãrþãmântului Astra „Fraþii Popeea”,

Sãcele, Braºov

Când soarele acestei veri capricioase îºi
ce lebra solstiþiul rãsfãþându-se în
veºmin tele-i aurii, nourii cei plumburii

ai morþii i-au dat târcoale colegului ºi prietenului
nostru, profesorul Vasile Albu – dascãl de istorie ºi
slovã pãmânteanã, bun român ºi împãtimit oºtean al 
Aso ciaþiunii ASTRA, ale cãrei idealuri le-a slujit
con stant, idealuri care i-au rãpit, harnic ºi darnic,
întreaga-i fiinþã, de oarece un ºir de ani a fost
preºedintele Des pãrþã mântului „Chioar” de la
ªomcuta Mare, teritoriu de laudã ºi vie spiritualitate 
româneascã. Ni-l amintim ca pe un bãrbat falnic, cu
pãrul nins de povara anilor ºi de noianul grijilor ce-l 
cumpãneau. Statura-i im po zantã, croitã parcã din
stejarii porþilor maramureºene, pãrea de nedoborât
nicicând ºi de cãtre nimeni. Dar n-a fost sã fie aºa.
Cu vorba-i domoalã ºi chibzuitã, profesorul Albu te
„aºeza” cuminte în meandrele istoriei ºi filologiei deprinse conºtiincios, în tinereþea sa, la
vestita ªcoalã a Clujului. Nu puteai scãpa, cu una cu douã, de la „lecþia” magistrului,
ascultat întotdeauna cu atenþie ºi pânã la capãt în tot ce-þi avea a spune, documentat ºi de-a
dreptul captivant. Desigur, el cobora din stirpea învãþaþilor ardeleni, a cãror „împãrãþie”
credem cã nu are sfârºit. 

Era, vorba lui Camil Petrescu, „UN OM ÎNTRE OAMENI”, un veritabil APOSTOL
al Þãrii Chioarului cu care se logodise tainic, þinutul respectiv devenindu-i ideal ºi
veºnicie. Tocmai de aceea, cântarea tristã a corurilor sãtenilor de la Buciumi, ªomcuta
Mare ori Finteuº a suspinat la slujba prohodului în acele zile de solstiþiu, în prag de
Sânziene, îndoliind natura, hãt, pânã spre Þara Lãpuºului... Dar, mai ales, l-au plâns
sufletele cinstite, regretându-l pe omul care a pus atâta pasiune ºi pricepere în favoarea
actului de culturã. Profesorul Albu „suferea” de o molipsitoare trudã continuã, subsumatã
educaþiei permanente, fie cã aceasta se numea intelectualã, esteticã sau civicã. Într-un
cuvânt, „zestre” oferitã cu generozitate generaþiilor care s-au perindat la catedrã ºi nu
numai. Prin obºtescul sãu sfârºit, venit din pãcate prea de timpuriu, bru tal de repede ºi-n
suferinþã, plecarea dintre noi a profesorului Vasile Albu lasã un gol greu de depãºit, tocmai
acum când asistãm la o uºoarã revigorare a sentimentului pa tri otic, din pãcate hulit de unii
într-un timp relativ re cent. Conºtiinþele  neamului sunt chemate, aºadar, sã apere tot ceea ce 
înseamnã valoare ºi identitate româneascã.

Ne vine greu sã ne împãcãm cu gândul cã de acum încolo nu-l vom mai întâlni pe
domnul Albu pe la reuniunile ASTREI ºi cã nu-i vom mai admira zâmbetul sincer izvorât
din bunãtate ºi din privirea-i cu adevãrat umanã...
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La 70 de ani de la naºtere

Adrian Pãunescu 
omagiat la Craiova ºi Bârca

 dr. Tu dor NEDELCEA
Institutul de Cercetãri Socio-Umane 

„C. S. Nicolãescu-Plopºor” Craiova

Timp de trei zile (19-21 iulie 2013),
Cetatea Bãniei ºi Bârca copilãriei
sale au fost capitala românismului, a 

muzicii ºi poeziei. La împlinirea a ºaptezeci de
ani de la naºterea ilustrului scriitor ºi om pol i tic,

Adrian Pãunescu, Liga Culturalã pentru Uni -
tatea Românilor de Pretutindeni, Fundaþia Cul -
turalã „Iubirea”, Fundaþia Constantin ºi
Miº ca rea de Rezistenþã (condusã de Marius Tucã),
în parteneriat benefic cu Primãria municipiului
Craiova, Con siliul Judeþean Dolj ºi Biblioteca
„Ale xandru ºi Aristia Aman” din Cra iova au
organizat prima ediþie a Festivalului I n ter naþional 
„Adrian Pãunescu”. Dar, trebuie sã spu nem din
capul locului cã sufletul acestui fes ti val a fost
fa milia scrii torului: co piii Ana-Maria ºi Andrei
ºi soþia, Carmen. Spunem acest lucru, dintru
început, având în vedere, de pildã, Zilele „Marin 
Sorescu”, organizate tot la Cra iova, ºi la care nu
s-a reuºit parti ciparea în tregii  familii Sorescu,
motiv pen tru care casa autorului Li lie cilor de la
Bulzeºti, con stru itã din banii sãi ºi pe care ºi-a
dorit-o casã memorialã, este dis putatã pat ri mo -
nial de familie, în timp ce ploaia pã trunde încet

ºi sigur în interiorul ei. Ana-Maria, Andrei ºi
Carmen au fãcut ca Adrian Pãunescu sã nu intre
în conul de umbrã, aºa cum, din pãcate, se în -
tâmplã cu alþi doi mari scriitori: Ioan Alexandru
ºi Marin Preda. Apre ciem la modul superlativ
eforturile logistice ºi finan ciare ale familiei ºi
instituþiilor orga ni za toare, dar trebuie sã su bli -
niem, câteodatã, ab senþa ne justificatã a con du -
cerii filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor
(Adrian Pãunescu a fost scrii tor, tim brul literar
pentru cãrþile sale a îm bogãþit financiar Fondul
literar) de la acest eve niment literar (absenteazã
cu perseverenþã ºi la Zilele „Marin Sorescu”) ºi
a Direcþiei de Culturã Dolj (prezentã doar în ul -
tima zi prin directorul ei).

Festivalul Internaþional „Adrian Pãu -
nescu” a debutat pe 19 iulie în sala de festivitãþi
a Primãriei Craiova, cu o incitantã sesiune so -
lemnã, un mi cro Congres al Spiritualitãþii Ro -
mâneºti, pe care l-a condus Adrian Pãunescu. A
avut acest caracter de mi cro Congres nu numai
prin faptul cã a fost moderat de prof. dr. Vic tor
Crãciun, pre ºe dintele Ligii Culturale pentru
Uni tatea Românilor de Pre tu tin deni (ligã care
organizeazã ºi Congresul Spiritualitãþii Ro mâ -
neºti), dar ºi prin participarea in ternaþionalã a
românilor din þarã ºi de pretutindeni, din Basarabia 
(acad. Mihai Cimpoi, acad. Ni colae Dabija, prof.
univ. V. Bahmaru, prof. univ. V. Grozav, prof.
univ. Gh. Prini etc.), Bu covina (acad. V. Tãrâþeanu),
Bul garia (Ivan Alexandrov), Ser bia. Din þarã au
onorat acest fes ti val ºi pe Adrian Pãunescu în
mod spe cial: gen. Mircea Chelaru, scrii torii: N.
Georgescu, Doina Rizea, Viorel Di nescu, Mihai 
Sul tana Vicol, Hajdu Gyözö, prof. univ. Ilie
Cristescu, ec. Ioan Botezan etc.

Primarul Craiovei, prof. dr. Lia Olguþa
Vasilescu, a precizat cã Festivalul Internaþional
„Adrian Pãunescu” se înscrie în cursã pentru ca
Bãnia sã poatã deveni, în 2021, Capitalã Cul -
turalã Europeanã: „La câþiva ani de la trecerea în 
veºnicie a marelui Poet Adrian Pãunescu co nti -
nuãm sã ne purtãm ca ºi cum ar fi printre noi.
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Adrian Pãunescu

(1943-2010)



Evocãm poetul, autorul «Imnului Craiovei», pe
care mulþi încã îl cântã. Îmi doresc ca acest fes ti -
val sã devinã unul de tradiþie pentru Craiova.
Pentru noi, Adrian Pãunescu nu va rãmâne doar
o statuie sau un nume de stradã, el va rãmâne
întotdeauna copilul re bel al Olteniei”.

În acelaºi ton cu edilul ºef al Bãniei, pre -
ºedintele Consiliului Judeþean, Ion Prioteasa,
coleg de partid cu omagiatul, a mãrturisit cã
având „privilegiul de a-l cunoaºte, de a împãrþi
cu el momente prietenoase, de a asculta, de
multe ori pânã târziu în noapte, trãirile acestui
suflet tumultos ºi a vedea bucuria cu care se
dãruieºte celor din jur, nu pot ºi nu voi vorbi
despre Adrian Pãunescu la trecut. Sunt per so -
nalitãþi care, prin energiile pe care le des cã -
tuºeazã, prin felul în care smulg destinele se -
menilor de pe orbitele mãrunte ale
cotidianului, proiectându-le cãtre îm -
plinire, evadeazã din gra niþele strâm -
te ale timpului. Miºcarea culturalã
care ia naºtere la Craiova, odatã cu a -
ceastã primã ediþie a festivalului in -
ter naþional care îi poartã nu me le, este
cea mai bunã dovadã cã flacãra
poetului arde în conti nuare”.

Au mai vorbit în sala Pri mãriei, 
rostind cuvinte de pio ºe nie: Nicolae
Geor gescu, V. Tãrâþeanu, V. Grozavu,
Ivan Alexandrov, Tu dor Nedelcea,
M. Cim poi, Ilie Cristescu, Mircea
Che laru, N. Dabija.

A doua zi, de Sfântul Ilie, ziua
sa de naºtere, a fost dezvelit la Bârca, 
bustul poetului, op era sculptorului
Al. Deacu, mo ment în care s-au rostit emo -
þionante cu vinte de cãtre pri ma rul comunei,
Marin Popa, pre ºe din tele Con si liului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, Petre Gigea, primarii din
comunele care au deja bustul sãu (Boldu,
Dumbrãveni, Alba etc.), An gel ica Stoi can a
cân tat Cântecul Ma re ºalului, pe versurile poe -
tului, iar elevii li ce ului din lo ca litate au pre -
zentat un reuºit pro gram ar tis tic în faþa unui
numeros pub lic lo cal. S-a vizitat, în continuare,
casa pãrinteascã ºi, apoi, Crama „Domeniile Co -
roanei” de la Segarcea (prin ci palul spon sor).

Seara, în foaierul Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” au fost lansate volumele Ma -
luri de Prut (o antologie din poeziile poetului
ded i cate Basarabiei, editatã la Chiºinãu de Edi -
tura ªtiinþa, prefaþatã de acad. Gh. Duca ºi acad.
N. Dabija), prezentat de V. Grozavu ºi Gh. Prini, 
De la Bârca la Viena ºi înapoi (ediþie ne cen -
zuratã) prezentatã de N. Arsenie ºi albumul
Adrian Pãunescu 1943-2013, o excelentã rea -
lizare documentarã ºi artisticã (apãrutã la Edi -

tura Semne, condusã de Sanda ºi ªt. Dulu), ca un 
„omagiu adus memoriei Poetului la data când ar
fi aniversat 70 de ani de la naºtere”. Albumul a
fost realizat de Cristiana Crãciun, Vic tor Crã -
ciun, Tu dor Nedelcea, Ana-Maria Pãunescu,
Andrei Pãunescu, Carmen Pãunescu, dar rolul
de „furnicã-reginã” l-a avut Cristiana Crãciun.
Volumul a apãrut cu sprijinul financiar al Bi -
bliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
din Craiova (di rec tor prof. dr. Lucian Dindiricã) 
ºi editat sub egida Ligii Culturale pentru Uni -
tatea Românilor de Pretutindeni. Este o lucrare
de excepþie, îmbinând fotografii din arhiva fa -
miliei, ale Ligii Culturale sau ale autorilor, cu un 
cuvânt înainte, Portret neconvenþional, semnat
de Eugen Simion ºi prefaþa lui Vic tor Crãciun,
Recunoaºtere ºi recunoºtinþã. Urmeazã ca pi to -

lele Din cronica vieþii ºi activitãþii ºi În amin -
tirea con temporanilor: Nichita Stãnescu, Al.
Piru, Z. Stancu, Mircea Eliade, Marin Preda,
Amza Pellea, M. Ungheanu, Marin Sorescu, N.
Ma nolescu, Cella Delavrancea, G. Dimisianu,
O. Paler, E. Barbu, ªerban Cioculescu, I. Brad,
Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Gh. Tomozei,
Fãnuº Neagu, Laurenþiu Ulici, Dinu Sãraru,
Mo ses Rosen, N. Steindhardt, C. Noica, Grigore
Vieru, Nestor Vornicescu, A. Puslojici, Fãnuº
Bãileºteanu, I. Miloº, D. R. Popescu, Antonie
Plãmãdealã, ªt.  Andrei, Mircea Chelaru, Tu dor
Gheorghe, N. Dabija, N. Breban, A.D. Rachieru,
Dan Zam firescu, Rãzvan Theodorescu, V.
Tãrâþeanu, I. Iliescu, Tu dor Nedelcea, V. Grozavu,
Petre Gigea, Ov. Ghidirmic, I. Prioteasa,
Cristiana Crãciun, M. Barbu, Th. Codreanu, L.  
Dindiricã, Viorel Dinescu, Antonie Sol o mon,
Mar ian Popa, Lia Olguþa Vasilescu etc.

Au mai vorbit despre scriitorul omagiat:
Ov. Ghidirmic, Petre Gigea-Gorun, N. Dabija,
V. Tãrâþeanu, Mihai Cimpoi, Hajdu Gyözö, Ma -
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Foto: Marin Smarandache 



rius Tucã. Moderatorul acþiunii, Eugen Simion,
a subliniat meritele literare ale scriitorului, elo -
cinþa sa (în con trast cu cei care „urâþesc, ju -
poaie” limba românã), implicarea Omului Pãu -
nescu în rezolvarea unor nedreptãþi (a intervenit
la regretatul Cornel Burticã, ca volumul 2 din
Scriitori români de azi sã nu fie dat la topit, l-a
sprijinit în obþinerea de fonduri pentru fac si -
milarea celor 38 vol ume de manuscrise emi -
nesciene, împreunã au colaborat la instituirea
„indemnizaþiei de merit” ºi a Zilei Culturii
Ro mâne etc). Adrian Pãunescu a fost studentul,
apoi doctorandul lui Eugen Simion cu o tezã
despre generaþia 60, vãzutã din interiorul ei.

A urmat momentul mult aºteptat: de cer -
narea premiilor. Întâi, Lia Olguþa Vasilescu, pri -
marul Craiovei, a înmânat plachete lui Hajdu
Gyözö, N. Arsenie, ªtefan Andrei, Ferenc Füredi
(traducãtorul maghiar al poeziei Capul de la
Torda), basarabenii, prin V. Grozavu, au acordat
monede de aur ºi argint (emise de Banca R.
Moldova) familiei lui Adrian Pãu nescu ºi pri -
marului Craiovei, iar Sindicatul Ca drelor Mili -
tare dispo nibilizate a acordat familiei o diplomã
de recu noºtinþã pentru „mareºalul poe ziei române”.

Preºedintele juriului Concursului In ter na -
þional de Poezie, Eugen Simion (din juriu au
fãcut parte: M. Cimpoi, Vic tor Crãciun, V.
Tãrâþeanu, I. Brad, Viorel Cosma, Eugen Doga,
N. Dabija, Tu dor Nedelcea, Andrei Pãunescu,
Adam Puslojici, Eusebiu ªtefãnescu, Carmen
Pãu nescu) a anunþat fericiþii câºtigãtori ai a -
cestui con curs (s-au înscris aproape 300 de con -
curenþi) care ºi-a propus „sã acorde o ºansã
scriitorilor care încã mai cred cã talentul nu este
un de fect, ci o armã împotriva degradãrii gen er ale
la care asistãm de atâta vreme încoace. Pentru cã 
Adrian Pãunescu a refuzat mereu în grã direa li -
bertãþii de exprimare”.

Marele premiu, înmânat de Marius Tucã,
a fost acordat scriitorului gorjan Adrian Frãþilã
(n. la 6 martie 1950, autorul vol. Echinocþiul de
fiecare zi, 1974, Vânãtor înzepezit, 1983, Carte
pentru învãþat alfabetul minunat, 1986,
ªmecherici, 1996, La  arat vãzduhul, 1996, Res -
tan þier la primul meu mileniu, 2011). Premiul
spe cial a fost acordat lui N. Dabija, premiul I,
Geo Ciolcan, premiul II, Ioan Nicoleta Dopu,
premiul III, Gh. Oproiu, cele trei menþiuni fiind
atribuite unor tineri scriitori.

Ul tima zi a fost consacratã atribuirii nu -
melui Adrian Pãunescu unei strãzi din Craiova
(toate cheltuielile le gate de schimbãrile din cãr -
þile de identitate ale locatarilor fostei strãzi
„Deva” vor fi suportate de administraþia publicã
localã, gest demn de apreciat!) ºi a dezvelirii
bustului poetului de pe Aleea Personalitãþilor

(inauguratã de Fundaþia Scrisul Românesc în
parteneriat cu Primãria Craiovei, în 2005),
aºezat alãturi de bustul prietenului sãu, Marin
Sorescu. Preºedintele Ligii Culturale, Vic tor
Crãciun ºi primarul Craiovei, Lia Olguþa Va -
silescu, au fost moderatorii acestui eve ni ment,
la care vorbitorii s-au adresat unui nu meros pub -
lic. A impresionat cuvântul lui  Hajdu Gyözö,
„etnic, maghiar ºi pa triot român”, care a co -
mentat cu subtilitate mesajul contemporan al
poeziei Capul de la Torda („Unde au fost ro -
mânii? Totuºi, unde sunt românii?”). În apla -
uzele auditorului, Vic tor Crãciun a respins pro -
punerea lui Emil Boroghinã ca Festivalul
In ternaþional „Adrian Pãunescu”, ca ºi Festi -
valul „Marin Sorescu” sau Zilele „I.D. Sîrbu”
(propuse de Eugen Simion) sã fie or ganizat din
doi în doi ani, în alternanþã cu Festivalul W.
Shake speare. Înainte ca un grup de tineri fol -
kiºti, coordonaþi de Mãdãlina Amon, sã prezinte 
un spectacol muzical omagial, a vor bit, profund
emoþionatã, Ana-Maria Pãunescu (care, îm pre -
unã cu mama sa, Carmen, poartã încã doliu dupã 
aproape trei ani!): „Sunt foarte emoþionatã. Mã
bucur cã împreunã am reuºit sã încheiem cu bine 
acest fes ti val internaþional, care sunt sigurã cã 
nu se va opri aici, pentru cã tatãl meu meritã ºi
acum, ºi în anii urmãtori, sã ne aducem aminte
cine a fost. Meritã sã-i cin stim amintirea, meritã
emoþiile noastre, strada cu numele sãu, busturile 
care s-au dezvelit. În primul rând, meritã sã-i
recitãm poezia ºi sã-i cântãm versurile, sã ne
aducem aminte de el aºa cum a fost: iubitor de
Craiova, de Oltenia, de Ardeal ºi de þarã”.

În încheierea festivitãþilor dezvelirii bus tu -
lui, Vic tor Crãciun a mulþumit ofi cialitãþilor ºi
familiei Pãunescu ºi „alãturi de aceastã mulþu mire, 
aºezãm gândul curat cã aici, la Craiova, va con -
tinua sã existe spiritul lui Adrian Pãunescu, aºa
cum a fost el, cu întreaga dãruire pentru Oltenia”. 

Festivalul Internaþional „Adrian Pãu nescu”
s-a încheiat cu un spectacol de poezie ºi muzicã
folk, pe versurile poetului, susþinut de Nicu Ali -
fantis, Mãdãlina Amon, Octavian Bud, Cristian
Buicã, Raul Cârstea, Emeric Imre, Vasile Mar -
dare, Valentin Moldovan, Mihai Napu, George
Nicolescu, Andrei Pãunescu – trupa „Totuºi”,
Mag da Puskas, Evandro Rosetti, Vic tor Socaciu,
Vasile ªeicaru, Mircea Vintilã. (Regretabilã
pentru spectatori absenþa lui Tu dor Gheorghe).

Adrian Pãunescu existã, cum a menþionat
fiica sa, Ana-Maria. Nu mai este acea voce în
Parlamentul României, nu mai existã Omul atâ -
tor înfãptuiri artistice umane, dar existã spiritul
sãu, dãtãtor de speranþe ºi cãlãuzã post mor tem.

ªi, totuºi, cât de mult ne lipseºte Adrian
Pãunescu! 
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ROMÂNI ÎN LUME

Români în Mon go lia 
- asistenþã tehnicã, turiºti

Ing. Aurel PANTEA
Baia Mare

În drum spre Mon go lia

ªase familii de români,  din Bu cureºti, Baia
Mare, Constanþa, Dorohoi, Galaþi ºi Piteºti, în luna 
iunie 1985, timp de douã sãp tãmâni, am vizitat
Mon go lia. De la Bucureºti la Ulan Bator, nici
atunci ºi nici acum, nu existã curse directe de
avion, iar o cãlãtorie cu trenul dureazã douã sãp -
tãmâni.

Dupã cãlãtoria de la Bucureºti-Otopeni la
Moscova, cu un avion al companiei TAROM,
dupã o pauzã de 5 ore, din Aeroportul Internaþional
ªeremetievo pânã la Ulan Bator, la pervâi clas
(clasa busi ness), cu un Tupolev 156 al AERO -
FLOT, durata efectivã de zbor a fost de 12 ore,
plus timpul aferent escalelor pentru alimentarea
avionului la Omsk ºi controlul de frontierã la Irkutsk,
precum ºi o escalã neprevãzutã   la Krasnoiarsk.

Fiind perioada nopþilor albe, la survolarea
munþilor Urali, în zona Perm-Sverdlovsk, spre
nord se putea admira pan orama, timp în care spre
sud era întuneric. La Krasnoiarsk, situat lângã
lacul Enisei ºi fluviul cu acelaºi nume, din avion a
coborât o singurã persoanã. Abia atunci am rea -
lizat, de ce stewardesa din timp în timp, ne oferea
cafea, vodkã, apã mineralã, iar în meniu ni s-au
servit ºi icre de Manciuria.  Era un înalt demnitar
de la Moscova.

La Irkutsk, unde am staþionat douã ore,
ne-am plimbat prin cartierul din jurul aero por -
tului. Nu existau restricþii de ieºire-intrare în ae -
roport. La micã distanþã de acesta am întâlnit un
grup de femei ºi bãrbaþi, destul de „veseli”, care
vorbeau româneºte. I-am întrebat: „Sunteþi români?” 
Într-un grai spe cific moldovenesc, în acelaºi timp,
mai mulþi mi-au rãspuns „nu, noi suntem mol -
doveni”. Din vorbã în vorbã, am aflat cã se gãseau
în oraº pentru aprovizionare cu „barabule ºi farinã
pentru hlebã ºi alti d-ali gurii” ºi roboteazã „la
paduri, la tãiat di lemni” la vreo 150 km, spre lacul
Baikal. „Da, voi ci faciþi pã aci?” „Mergem ºi noi
sã-i vedem pe vecinii din Mon go lia”. Nu ne-am

putut închipui ca în inima Siberiei sã auzim vor -
bindu-se româneºte.

Al 19-lea stat al lumii 
în ordinea mãrimii

Mon go lia, situatã în zona cen tral-esticã a
Asiei, având suprafaþa de 1.564.116 kmp, este al
19-lea stat al lumii în ordinea mãrimii. Teritoriul
sãu de la est la vest are o lungime de 2.368 km ºi
1.260 km de la nord la sud. La nord se învecineazã
cu Rusia, iar la est, sud ºi vest cu China.

La Aeroportul Internaþional Genghiss Khan
din Ulaan Baatar (Ulan Bator), în limba rusã ºi
românã, ne-a urat bun venit în BUGD NAJRAM DAH

MONGOL ARD ULS (Republica Popularã Mongolã),
un ghid, denumit de cãtre românii care se aflau la
muncã în Mon go lia, „Zoro”, omul care împreunã
cu alþi mongoli, s-a specializat maistru textilist, la
Fabrica de fire ºi fi bre sintetice de la Sãvineºti ºi
altele, unde a învãþat ºi limba românã, pentru a
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Fotografie de familie în costum
tradiþional mon gol



lucra la o fabricã din Ulan Bator ºi oca zional trans -
la tor.

Dupã cazarea la ho tel  ºi servirea prânzului
la restaurantul cu bucãtãrie spe cific europeanã, am 
vizitat cartierul de locuinþe construite cu „ajutorul
þãrilor frãþeºti” – URSS, Bul garia, Ungaria, Ceho -
slovacia, Polonia, R. D. Germanã, România – ºi
alte blocuri care se aflau în di verse stadii de exe -
cuþie. Bucuria a fost foarte mare la întâlnirea cu
specialiºtii constructori români, mai ales cã fratele 
familiei din Galaþi era ºeful de ºantier, cât ºi faptul
cã finisajul blocurilor realizate de români rivalizau 
doar cu ale nemþilor, mongolii fiind foarte mulþu -
miþi de români.

La reîntoarcere pe bulevardul prin ci pal al
capitalei, printre mulþimea de autoturisme GAZ,
Pobeda, Volga, Moskvitch, staþionate în faþa Mi -
nisterului Afacerilor Externe, era parcatã ºi o
Dacie. Interlocutorul nostru cunoºtea cã este pri -
ma maºinã româneascã în Mon go lia, a tovarãºului
ambasador, pe care noi îl ºtiam, bihoreanul Traian
Gârba, succesorul în funcþie al maramureºeanului
Iosif Uglar.

A doua zi am fost oaspeþii Combinatului de
prelucrare a lemnului, unde alãturi de mongoli
(numai bãrbaþi), acordau asistenþã tehnicã un grup
de tehnicieni români de la Piatra-Neamþ, care
ne-au relatat cã de cele mai multe ori, în spe cial în
primele ore ale  dimineþii, trebuie sã lucreze efec -
tiv pentru deservirea/funcþionarea utilajelor, moti -
vat de faptul cã salariaþii autohtoni obiºnuiesc sã
în târzie, unii ºi câte 2-3 ore. De la ei am aflat cã în
anul an te rior, asistenþa tehnicã a fost asiguratã de
cãtre personalul muncitor ºi tehnic, de la com -
binatele din Sighetu Marmaþiei ºi Gherla.

A treia zi, fiind duminicã, am avut pro gram
de vizitã la mãnãstirea Gandam, asistând la pro -
gramul de cult oficiat de cãlugãri budiºti de orien -
tare lamaistã. La un mo ment dat s-au oprit din
rugãciune, pe loc au bãut câte o ceaºcã de gumîz
(lapte de iapã), dupã care pe rând, timp de cca 2
min ute au fumat dintr-o pipã care avea aprox. 50
cm, pipã ornatã cu pietre preþioase, pe care o
întindeau cu ambele mâini spre a fi folositã de
cãlugãrul vecin. Aproximativ 96% dintre mongoli
sunt de religie budistã. În Ulan Bator existã o
singurã bisericã creºtinã, romano-catolicã, frec -
ventatã de strãini, „St. Pe ter and Paul”, a cãrei
cupolã este poleitã cu aur. Slujba se oficia în limba 
latinã. 

Mon go lia este o þarã pre dom i nant montanã,
85 la sutã din suprafaþã are o înãlþime de
1.000-2.000 m iar  alti tudinea medie este 1.580 m.
În nordul ºi vestul þãrii se întinde un podiº înalt de
peste 1.300 m, limitat sau strãbãtut de lanþurile
Munþilor Hangai, Altaiul Mon gol ºi Altaiul Gobian.

Munþii Hangai ocupã o poziþie centralã pe
teritoriul Mongoliei, se desfãºoarã pe cca 700 km,
cu vârful Otgon Tengher înalt de 3.905 m, paralel

ºi la est de Munþii Altaiul Mon gol, cu altitudine ma -
ximã în þarã de 4.362 m,  a vârfului Nairamdal Uul.

Munþii Altaiul Gobian, situaþi în sud-vestul
þãrii, sunt mai puþin înalþi ºi fragmentaþi, vârful cel
mai înalt având 3.957 m.

În Munþii Hangai, aflorimentele filoanelor
de flu o rite (florurã naturalã de calciu) erau atât de
masive sub formã de cristale cubice, transparente,
viu colorate, galben, verde, bleu, roz, purpuriu ºi
mai rar cenuºiu închis spre negru, încât privite din
vale, de la baza muntelui, pãreau ceva de domeniul 
fantasticului. De obicei, fluorina în filoanele hi -
drotermale, este asociatã cu zinc, ºi sulfuri de
argint. Fluorina este folositã la obþinerea acidului
fluorhidric, în ceramicã ºi metalurgia bauxitelor.

Partea sudicã ºi centralã a þãrii este o pre -
lungire a deºertului Gobi, o întinsã suprafaþã de
eroziune, cu un sol pietros ºi nisipos. Aici pre -
dominã pãdurile montane de pin si be rian ºi zadã
din vecinãtate cu graniþa siberianã, stepa montanã
ºi mai spre sud pãdurea din zona deluroasã, stepa
ierboasã în zona depresionarã, apoi zona semi -
deºerticã ºi în sud deºertul Gobi, fiecare cu flora ºi
fauna specificã. 

Populaþia este axatã pe creºterea de ca ba -
line, ovine, caprine, bo vine ºi cãmile. Subsolul
cantoneazã bogate resurse minerale. Cu asistenþã
tehnicã strãinã au fost cercetate, deschise ºi puse
în exploatare zãcãminte de cãrbuni (lignit ºi hui -
lã), flu o rite, zinc, cupru, wol fram, molibden, tung -
sten, alabastru, sare ºi dupã 1995 ºi petrol. Atunci
producþia extrasã ºi prelucratã era redusã. Din
statisticile recente aflãm cã producþia de flu o rite
este de peste 600.000 tone pe an, locul întâi pe
glob, 350.000 tone pe an con cen trate de cupru,
precum ºi cantitãþi mai reduse de zinc, molibden,
wol fram, tung sten, aur etc.

La mina Nalaiha, situatã la cca 80 km sud de 
capitalã, dupã vizitã am semnat în cartea de o -
noare, în care pe paginile anterioare pe lângã nu -
mãrul mare de ruºi, polonezi, cehi, unguri, am
gãsit ºi câteva nume cunoscute de români, ingineri 
ºi tehnicieni din Valea Jiului, Bucureºti, Câm -
pulung Muscel, Baia Mare ºi Borºa (primarul, de
profesie tehnician minier).

Activitatea industrialã este concentratã în
arealele Ulan Bator, în nord-est la Choybalsan ºi
în nord-vest la Darhan-Selenghe. In du stria pre -
lucrãtoare este axatã pe ramurile tradiþionale: tã -
bã cãrie, pielãrie, produse lac tate, cherestea, tex -
tilã, prelucrarea cuprului, îngrãºãminte chimice ºi
în mai micã mãsurã construcþia de maºini.

Mon go lia, având un climat con ti nen tal arid,
cu variaþii de temperaturã de la un sezon la altul ºi
cu precipitaþii reduse, are o reþea hidrograficã sã -
racã. Neavând ieºire la mare, singura cale navi -
gabilã este pe principalul râu, Selenga, cu o
lungime de 1.480 km, din care 573 km pe teritoriul 
Mongoliei. Are urmãtorii afluenþi: Iederun Gol,
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Delger Mo ron, Orhon ºi Tola care traverseazã
capitala Ulan Bator, ºi se varsã în lacul Baikal de 
pe teritoriul Rusiei. Alte râuri mai importante sunt
Kerulen în partea de NE, cu o apã cristalinã încât
vedeai peºtii pe fundul râului, cu toate cã adân -
cimea în zona respectivã era de cca 3 metri, ºi
Dzabhan în NV. Pe teritoriul þãrii sunt peste 1.500
de lacuri, majoritatea lacuri sãrate, cel mai mare
fiind Uvs Nuur situat în NV, cu o suprafaþã de
3.300 kmp ºi ape mineralizate. În nord se aflã lacul 
tec tonic Chovsgol Nuur, cu apã dulce, suprafaþa
de 3.400 kmp ºi adâncime maximã de 238 m.

Dupã vizitele efectuate a urmat odihna în
staþiunea Tîlîlj (dupã pronunþia ruseascã Terelj), la 
câteva sute de km nord-est de Ulan Bator, nu
departe de graniþa cu China. Aici printre altele, un
profesor de istorie de la Universitatea din Ulan
Bator, dupã ce ne-a vorbit de conducãtorul tribu -
rilor mongole „Marele han, Gen ghis Khan”, despre
Imperiul Mon gol, a pus mare ac cent pe parti ci parea
armatei mongoleze, alãturi de cea sovieticã, la
rãzboiul din Extremul Ori ent, împotriva Japoniei.
„Avem bogãþii dar ducem lipsã de forþã de muncã,
dat fiind cã teritoriul este mare, iar po pulaþia în
1925 era numai de 667.000 de locuitori, în 1985 a
ajuns la 1.669.000 de locuitori. 35% din populaþie
este nomadã sau seminomade, de aceea Mon go lia
apeleazã la sprijinul marii Uniuni Sovietice din
punct de vedere eco nomic ºi militar, dar avem
nevoie ºi de sprijinul þãrilor frãþeºti din Europa. La 
Universitatea din Ulan Bator existã ºi un profesor
român care predã în limba rusã, dar puþini studenþi
cunosc rusa, aºa cã un alt profesor tra duce în
mongolã. În provincia Darhan-Selenghe, unde con -
diþiile de climã sunt mai bune, specialiºti ro mâni ºi
bulgari ne ajutã sã plantãm pomi fructiferi”. 

A adresat mulþumiri poporului român pentru
modul în care sunt primiþi ºi trataþi mongolii pe
litoralul românesc al Mãrii Negre ºi în staþiunile

de pe Valea Prahovei. Totodatã, ºi-a exprimat
regretul cã numãrul de turiºti de ambele pãrþi este
redus. În fi nal, dupã tradiþia mongolã, am fost
serviþi cu „ai rag”, o bãuturã naþionalã din lapte de
iapã pus la fermen tat, care se oferã în semn de bun
venit oaspeþilor.

Într-una din zile am vizitat un sat, singurele
locuinþe fiind iurtele. Iurta propriu-zisã are un sin -
gur spaþiu, în care bucãtãria, sufrageria, dor mitorul
sunt comune. În mijlocul iurtei, fãrã fe restre, cu un
loc folosit drept uºã, se aflã soba pentru încãlzit, iar
spãlãtorul pe timp de varã constã dintr-un butoi de
lemn sau re cip i ent din tablã, din care apa se scurge
printr-un robinet, iar wc-ul se aflã la distanþã. Chiar
ºi în capitalã existã un mare con trast între locuinþele 
din centru ºi iurtele am plasate în cartierele mãr -
ginaºe ale oraºului.

Potrivit protocolului, s-a fãcut ºi poza de
familie a grupului, iar fiecare familie a fost in -
vitatã sã îmbrace costumele tradiþionale mongole,
pentru a rãmâne spre amintire gazdelor ºi a putea
fi vãzute ºi de alþi români, dintre care, poate, unii
vor dori sã munceascã sau sã vadã îndepãrtata
Mongolie.

Din anul 1990, Partidul Pop u lar Revo luþi -
onar Mon gol renunþã la monopolul puterii, în
1992 intrã în vigoare noua Constituþie demo cra -
ticã, þara devine Republicã Parlamentarã în care
puterea executivã este exercitatã de cãtre un cab i -
net condus de prim-ministru, iar cea  legislativã de
Marele Hural - un parlament uni cam eral. Preºe -
dintele statului este ales prin vot di rect pentru un
mandat de 4 ani.

Acum principalii parteneri comerciali sunt
China, Rusia, Japonia, Coreea ºi SUA. Populaþia
þãrii a ajuns la 2.925.000 de locuitori. Din punct de 
vedere administrativ, teritoriul þãrii a fost reor -
ganizat. Iniþial au fost 18 provincii, apoi s-au divi -
zat în 21 (aymguud) ºi  municipiul Ulan Bator.
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Grupul de români în faþa iurtelor, la poalele munþilor Hangai



Un se nior al diasporei române: 
Eugen Enea Caraghiaur

Antoaneta TURDA
Baia Mare

Oºtire destul de recentã, de la sfâr -
ºitul lunii iunie, mi-a adus în atenþie 
un nume  marcant al diasporei ro -

mâne. Este vorba despre prinþul Eugen Enea
Caraghiaur (nume real Eni Khan) care ºi-a lan -
sat la Muzeul Naþional al Literaturii Române din 
Bucureºti douã cãrþi: volumul
de poezii Zbor de cuvinte ºi
lucrarea istoricã Sarmato-
geþii, o istorie reconstruitã. 

Nãscut la 15 au gust
1923 în oraºul Ceadâr-Lunga,
judeþul Tighina din Republica
Moldova, într-o familie de pro -
fesori, în perioada 1943-1948
a urmat Facultatea de Mine ºi
Metalurgie din cadrul Po li teh -
nicii din Timiºoara. Dupã ab -
solvire pãrãseºte clandestin
Ro mânia cu destinaþia Italia
unde îºi continuã studiile în
acelaºi domeniu. Între 1949-
1951 trãieºte în Franþa, unde
urmeazã ªcoala Na þio nalã Su -
perioarã de Geologie Aplicatã 
ºi de Prospecþii Mi niere de la
Nancy. În 1951 se sta bileºte în 
Can ada. În 1954 obþine li cen þa în geologie mi -
nierã, mo ment din care va avea o frumoasã ac -
tivitate de inginer pânã la pen sionare. În paralel
cu activitatea care i-a asigurat traiul zilnic s-a
remarcat în mass-me dia (a co laborat la di verse
publicaþii din di as pora ro mânã, în perioada
1973-1982 a fost coredactor al ziarului
Drep tatea din New York, a fondat programul de 
televiziune „Tele Roumanie” care a funcþionat
între anii 1984-1990 la Montréal) ºi în literaturã, 
unde a debutat, în 1977, cu volumul de versuri
Poeme din Can ada, apãrut la Editura „La Voix
du Peuple” din Montréal. Este cofondator al
Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor de Limbã
Românã. 

Deºi trãieºte atât de departe de þarã, ecouri 
ale activitãþii sale s-au fãcut auzite mai ales dupã 
1992, când ºi-a redobândit cetãþenia românã.
Pentru meritele sale literare a fost ales membru
al Uniunii Scriitorilor din România ºi al Uniunii
Scriitorilor din Moldova. Este deþinãtor al Me -

daliei de aur „Mihai E mi nes cu”,
decernatã la Chiºinãu de Liga
Culturalã pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni ºi
Uniunea Scri itorilor din Mol -
dova. Este fon datorul ºi co-cti -
torul prin ci pal al Bisericii Sf.
Ioan Bote zã torul din Mon tréal
ºi Pre ºe din te-fondator al Con -
gresului Ca na dian-Ro mân. 

Autor a peste 50 de vol u -
me aparute în Can ada, Italia,
România, Moldova,  Eugen Enea
Caraghiaur acoperã cu preo cu -
pãrile sale sfera literarã, isto -
ricã, politicã ºi economicã,
risi pirea în atâtea domenii de -
monstrând tal ent literar, dar ºi
o conºtiinþã civicã mereu pre -
ocupatã de soarta ro mâ nis mu -
lui în contextul mondial.

Prolificul ex po nent al comunitãþii române
din Montréal pare sã fie ºi acum, la  90 de ani,
fascinat de aventura existenþialã pe care ºi-o
asumã cu mult curaj în orice situaþie, toate trãi -
rile lãuntrice pe care le-a avut de-a lungul tim -
pului fiind oglindite cel mai bine în poezie, fapt
pentru care am zãbovit asupra unui volum
definitoriu. Este vorba despre Meteoriþii, apãrut
în 1990, la Editura „Mileniul Trei” din Deva, în
care am descoperit ºi un interviu dat Georgetei
Adam, în care existã o mãrturie tulburãtoare:
„Ce conteazã milioanele de dolari dacã nicio -
datã nu-þi mai poþi bucura ochii cu lu mina þãrii
tale?”1 Întrebarea este, desigur, gen eral valabilã
pentru scriitorii diasporei, toþi devoraþi de dorul
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Eugen Enea Caraghiaur

1 Eugen Caraghiaur - Meteoriþii, Deva,  Editura „Mileniul Trei”, 1990, pag. 77



pãmântului na tal. Un posibil rãspuns, ce in clude 
ºi mecanismul dezrãdãcinãrii, este dat de Eugen
Enea Caraghiaur în poezia Alchimie:

„Ubi bene, ibi pat ria.
Tînjim dupã aceastã alchimie
de patrii regãsite-n pribegie!”1

Dezrãdãcinarea dezvoltã capacitatea de a -
dap tare, o altã temã constantã în literatura di -
asporei, bine oglinditã de acest poet în Laudã
Quebecului. Toate aceste zbateri sufleteºti duc
la o adevãratã filosofie a vieþii cu inerente dile -
me ºi concluzii exprimate în versuri clare, ne -
atinse parcã de neliniºti metafizice ºi întrebãri
existenþiale sofisticate: 

„De când te ºtii tot cauþi.
Ce cauþi, oare, lume?
Odihna meritatã
prelinsã din renume?”2

Asumarea destinului presupune con ºti en -
tizarea unei permanente lupte:

„Fãrã foc în inimi, tare,
curge boala peste glie.
Suflete, de n-ai hotare,
Nu-mi da trupul în stihie.”3

Acceptarea destinului mereu provocator
capãtã valenþe speciale în cazul artiºtilor, iar
poetul ca na dian de origine românã îºi exprimã
magistral crezul în Coaja ºi miezul:

„Poeþii autentici
sunt privighetorile
dreptãþii
ºi adevãrului
când suferinþa
este drumul 
spre libertate…”4

Autocunoaºterea ºi acceptarea destinului
este ceva inevitabil, este o experienþã umanã
individualã. Depinde doar cum acþionãm ºi ce
percepem în anumite situaþii. În cazul lui Eugen
Enea Caraghiaur cititorul poate lesne depista
imagini de o seninãtate ºi frumuseþe superbe ce
presupun adevãrate ritualuri de percepere a unei
lumi mai degrabã misterioasã ºi magicã, chiar ºi
atunci când pare acoperitã de negurile istoriei:

„Dimineaþa sclipea ca un cleºtar
Salcia îºi despletea pãrul
Sub mîna invizibilã a vîntului.
Din luminile pironite pe cer,
Picãturi se-ngropau în ochi...”5

Cum e posibil ca la o asemenea vârstã un
om care a cunoscut atâtea vitregii ale istoriei ºi
viaþa carceralã sã fie capabil a mai percepe fru -
museþea vieþii ºi a naturii? Desigur, graþie iubirii 
atât de bine definitã în Cuvîntul poemelor. A -
cestui sen ti ment i se adaugã acel dor unic, ro -
mânesc, repede sesizabil în toate colþurile lumii:

„Mi-e dor de pamântul de Nistru udat, 
De oameni, de mândre sprâncene, 
De holdele de pe Bugeacul uscat 
Ce-ºi leagãnã grâul alene. 
Mi-e dor de poporul cel blând ºi-asuprit, 
Ce-n chingi de trãdare se zbate.”6 
De un op ti mism de invidiat, Eugen Enea

Caraghiaur declara, la lansarea despre care am
amintit la începutul acestui articol, cã nu simte
deloc povara celor nouãzeci de ani, forþa in -
terioarã care îl face sã meargã înainte fiind ali -
mentatã mereu de iubirea de oameni, pa tri o tism
ºi spirit justiþiar, calitãþi care îl fac la fel de iubit,
atât în tara de adopþie cât ºi în þara natalã unde
este mereu aºteptat cu mare bucurie.

Surse documentare: 

# Eugen Caraghiaur - Meteoriþii, Deva,  Editura „Mileniul Trei”, 1990.
# Eugen Caraghiaur - Bugeac Strãbun, Craiova, Editura Semne, 2007.
# Flo rin Manolescu - Enciclopedia exilului literar românesc, 1945-1989. 

Scriitori, reviste, instituþii, organizaþii, ediþia a doua revizuitã ºi adãugitã, Bucureºti, 
Editura Compania, 2010. 

# www.aslrq.ro, consultat la 10.07.2013 
# www.moldovaquebec.ca, consultat la 12.07.2013
# www.observatorul.com, consultat la 10.07.2013.
# www.romaniapress.ro, consultat la 11.07.2013
# www.scriitoriiromani.com, consultat la 11.07.2013
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2 Idem., pag.35
3 Idem., pag.43
4 Idem., pag.49
5 Idem., pag.12
6 Eugen Caraghiaur - Bugeac Strãbun, Craiova, Editura Semne, 2007, pag. 19



Ai carte, ai parte!

Tinuþa GREC
Borºa, Maramureº

Timp de patru ani, Alin a studiat ºi lu -
crat între douã continente ºi patru þãri, 
respectiv Italia, Belgia, USA ºi Franþa, 

anul trecut absolvind douã facultãþi în acelaºi
timp. În ultimul an s-a aflat în Thailanda, unde
ºi-a început expe rienþa de muncã la Or ga ni -
zaþia Naþiunilor Unite pentru Educaþie, ªtiinþã
ºi Culturã (UNESCO) Bang kok. Fiind admis la
una dintre cele mai prestigioase universitãþi ale 
lumii, Alin îºi va con tinua visul amer i can stu -
diind Relaþii Internaþionale din toamna anului
acesta la Johns Hopkins Uni ver sity, The Paul
H. Nitze School of Ad vanced In ter na tional Stu -
d ies (SAIS) în cam pus-ul ame r i can din Bo lo -
gna, Italia ºi în Wash ing ton D.C., USA.

Ai carte, ai parte! Iatã un prov erb care sin -
tetizeazã în puþine cuvinte ºansa uriaºã pe care þi-o
oferã educaþia. În cea mai înaltã formã a sa, la
superlativ, acest prov erb se pliazã per fect pe po -
vestea de viaþã a unui tânãr borºan, Horj Alin. Ca
sã pot relata experienþa lui în Occident, a trebuit  sã 
iau legãtura cu el pe  Internet.  Dupã un tur vir tual 
al lumii, l-am gãsit.  Se afla în oraºul Bang kok din
Thailanda, una dintre locaþiile în care a locuit, a lucrat ºi a studiat în ultimii zece ani. Deºi vine în
Borºa destul de rar, o datã la aproximativ doi ani, am avut norocul ca tocmai în aceastã perioadã sã
intenþioneze sã vinã în România. Perspectiva unui di a log di rect m-a bucurat. Îmi doream foarte
mult sã stau de vorbã cu un tânãr cu un CV atât de impresionant! ªi, într-o zi de vineri, aproape de
sfârºitul programului de lucru, a venit la bibliotecã. L-am recunoscut imediat, din fotografiile de pe
Facebook, dar mai ales din amintirea mea. În adolescenþã era un cititor împãtimit. 

Îi admiram încã de atunci dorinþa de cunoaºtere. Se pare cã nu l-a pãrãsit nici pânã în prezent.
Ceea ce mi-a relatat mai apoi a aprins în sufletul meu speranþa cã viitorul nu poate fi decât
promiþãtor, dacã Borºa va beneficia la un mo ment dat de cunoºtinþele, priceperea ºi talentul unor
tineri atât de bine pregãtiþi precum Alin. 

Urmând un scenariu comun pentru multe familii de borºeni, Alin ºi-a urmat pãrinþii în
strãinãtate mult mai târziu dupã plecarea acestora. La fel proceda marea majoritate a celor care
emigrau. Plecau întâi pãrinþii, apoi copiii. 

— Alin, la cât timp dupã plecarea pã -
rinþilor tãi în Italia ai reuºit sã mergi ºi tu?

— În 2003, când am ajuns în Italia (Asolo- 
Treviso) împreunã cu fratele meu, Bogdan, nu
îmi vãzusem pãrinþii Anuþa ºi Vasile de trei ani,
ei emigrând în Italia în anul 2000. În toþi aceºti
ani, au avut grijã de noi bunica din partea ma -
mei, mãtuºa noastrã Ileana, sora mamei, ve -

riºoara Alina ºi bunicii din partea tatãlui. Bunica 

ºi mãtuºa, în spe cial, pentru noi aveau rol de

mamã ºi de tatã în acelaºi timp ºi asta alina dorul 

de pãrinþi. Aveam 15 ani ºi tocmai terminasem

ªcoala Generalã din Borºa – Garã. Nu aveam

idee clarã despre ceea ce se va întâmpla cu mine. 

Un lucru era sigur însã. Vroiam sã învãþ, sã merg 

la ºcoalã ºi sã nu lucrez în ºantiere sau în fabricã, 
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aºa cum pãrinþii mei încã lucreazã ºi la ora
actualã. Când am primit vestea cã am fost ac -
ceptat la liceu, simþeam cã eram cel mai fericit.
Chiar dupã examenul de ca pac i tate din Ro mâ nia,
intrasem la un liceu eco nomic, Istituto Tecnico
Statale Luigi Einaudi din Montebelluna (Treviso)
unde am învãþat timp de 5 ani. Fiind mai tânãr cu 
doi ani, fratele meu intrase în clasa a ºaptea la
ªcoala Generalã din Casella d’Asolo, conti nuând
ºi el mai târziu la un Institut Tehnic In dus trial din
Montebelluna.

— Bãnuiesc cã perioada de acomodare nu 
a fost tocmai uºoarã!, îi spun.

— Uºor nu mi-a fost, cel puþin la început,
pentru cã nu cunoºteam limba italianã ºi trebuia
sã mã adaptez la un sistem nou. În primul an de
liceu, îmi era greu cu limba italianã. Nu o în -
vãþasem înainte ºi la început aveam probleme la
examene etc. Însã îmi fãcusem
prieteni italieni ºi încercam sã
prind de la ei cât mai mult. Cu
timpul, am învãþat ºi limba. Ce
este ciudat, este cã abia în anul
doi la liceu mi-a fost oferit un
curs de limba italianã, când eu o
vor beam deja. Se vede cã prin
anul 2004 fenomenul de studenþi 
strã ini la liceele din regiunea
nor dicã a Italiei era în creºtere ºi
ºcoala încerca sã-i ajute sã se
integreze cât mai rapid. Deºi a -
veam suportul continuu al pã -
rinþilor mei, perioada de liceu a
fost o alternanþã între studiu ºi muncã. Începând
din timpul liceului pânã la universitate, în ce -
pusem sã lucrez ca ºi ospãtar la un res tau rant de
peste drum de unde pãrinþii mei locuiesc în pre -
zent ºi acolo mergeam în week end-uri. În timpul 
vacanþelor de varã însã, eu mergeam tot la mun -
cã. Îmi gãsisem de lucru la diferite hoteluri din
Trento ºi acolo am mers timp de ºapte ani la
rând, sã lucrez ca ºi ospãtar. Având mai multe
resurse financiare, îmi permiteam sã fiu mai in -
de pend ent. Independenþa însã nu se limita doar
la atât.  De când au ajuns în Italia, tata a lucrat ca
ºi pavimentista (toarnã plãci de beton prin di -
ferite locurii în Italia) ºi de doisprezece ani se
întoarce acasã doar la sfârºit de sãptãmânã.
Când eram în timpul liceului, timp de un an,
mama mea lucra ca ºi badante (îngrijitoare) la o
bãtrânã în Bolzano ºi fãcea naveta Bolzano -
Asolo. Eu ºi fratele meu eram lãsaþi sã ne des -
curcãm singuri toatã sãptãmâna ºi doar în
week-end fa milia se reîntrunea. 

— Fiind singur, cum ai fãcut faþã di ver -
selor probleme apãrute? ªtiu din proprie ex -
perienþã cã primii ani în strãinãtate nu sunt
lipsiþi de mici incidente cauzate de atitudinea
celor din jur.

— Deºi nu am întâmpinat foarte multe
probleme, pentru cã m-am integrat rapid,
câteodatã m-am simþit ruºinat. Un lucru o sã-mi
amintesc întotdeauna. Eram la liceu în clasa a
12-a ºi cum eram abonaþi la ziare, într-o zi, pe
prima paginã a unui ziar, era o ºtire despre romi
ºi infracþiunile lor din Italia. Când profesorul
meu a intrat în clasã, a fost primul lucru pe care
l-a vãzut.  Mi-a fost ruºine în momentul acela ºi
în gândul meu mã întrebam ce pãrere îºi va face
acum despre români. Deºi nu s-a întâmplat ni -
mic, m-am simþit puþin într-o luminã proastã. Eu 
încercam totdeauna sã fiu un exemplu în faþa

profesorilor ºi colegilor mei, ºi poate de asta
eram apreciat.

— Nu este tocmai uºor sã te adaptezi unui
sistem ºcolar nou ºi în acelaºi timp sã încerci sã
te integrezi într-o comunitate nouã, în care se
vorbeºte o limbã pe care nu o cunoºti! 

— Nu mi-a fost uºor la început, neºtiind
limba ºi nu îmi plãcea prea mult matematica
încã din primul an. Când mergeam acasã la
Borºa, apelam la fostul meu profesor de ma -
tematicã de la ªcoala Generalã din Garã (Domnul 
Nelu), care îmi explica mai bine decât profesorii 
mei din Italia, ºi m-a ajutat enorm de mult atât
pentru liceu cât ºi ul te rior pentru universitate.
Dar cinci ani de liceu au trecut rapid pentru
mine, dat fiind ºi faptul cã rar pierdeam ocaziile
de a fi implicat în activitãþi ex tra-curriculare (cu
sprijin moral de la mama ºi ma te rial de la tata).
Am urmat cursuri de teatru timp de trei ani,
cursuri de englezã în Anglia ºi Polonia. Aºa cum 
totul are un început, a fost ºi prima datã când
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zburam cu avionul, lucru fascinant pentru mine
la vremea aceea. Când am terminat liceul, din
nou apãrea marea dilema ce sã fac dupã. M-a
ajutat faptul cã mama lucra pentru o bãtrânã a
cãrei fiicã lucra la Cam era Deputaþilor la Roma
ºi o sprijinea moral sã mã ajute mai departe. În
consecinþã, am fost susþinut foarte mult. În 2008
am  terminat  Liceul  din Montebelluna ºi m-am
înscris la Facultatea de Economie din Veneþia,
studiind Economie ºi Man age ment în englezã la
Universitatea Ca’ Foscari. Practic, a fost punc -
tul de lansare pentru mine. Un an dupã, urma sã
plec în Belgia cu o bursã Eras mus, la Université
Catholique de Louvain. Acolo am stat zece luni
ºi în ultimele trei luni am fost stagiar la Am -
basada României în Bruxelles, lucru ce mi-a
permis sã cunosc mai mulþi politicieni români ºi
strãini, pentru cã participam la di verse con fe -
rinþe, fie ca trans la tor pentru delegaþii din
România, fie ca reprezentant al Ambasadei. 

Habar nu aveam cã în anul urmãtor aveam
sã plec din nou, de data aceasta în Statele Unite
ale Americii. Deºi a fost o investiþie costisitoare
ºi un sacrificiu enorm pentru pãrinþii mei, am
urmat un pro gram de dublã licenþã în Economie
ºi ªtiinþe Politice la Geor gia State Uni ver sity
din At lanta. Practic, eram bursier al programului 
ATLANTIS, un pro gram bi lat eral EU-SUA, fi -
nanþat de cãtre Comisia Europeanã (DG Ed u ca -
tion and Cul ture) ºi U.S. De part ment of State
(SUA). În acest pro gram era ºi o frumoasã mol -
doveancã din Chiºinãu, Ana Grama, cu care am
cãlãtorit în timpul vacanþelor ºi ne-am ajutat
reciproc foarte mult. Am avut  oportunitatea sã
învãþ în Statele Unite ale Americii un an, un
semestru în Franþa la Université de Ver sailles et
Saint Quentin en-Yvelines, iar la sfârºitul celor
patru ani sã am douã licenþe, una din Veneþia ºi
una din At lanta. 

— Impresionant! Practic ai fãcut douã
facultãþi în acelaºi timp! Eforturile trebuie sã fi
fost considerabile, atât financiar cât ºi ca volum 
de muncã ºi studiu!

— În afarã de sacrificiile financiare pe
care pãrinþii mei le-au suportat la fiecare pas, a
fost studiu enorm, muncã, dar ºi puþinã vacanþã
când îmi permitea timpul. În At lanta, aveam un
pro gram de cursuri foarte încãrcat. De multe ori, 
petreceam toatã noaptea pânã dimineaþa la 10 sã
termin o lucrare, iar la 11 mergeam la curs.
ªtiam cã nu puteam fi atât de atent la curs în ziua 
aceea ºi de aceea câteodatã îmi înregistram
cursu rile ca sã le pot asculta din nou acasã.

Câteva luni am ºi lucrat. Eram Re search As sis -
tant (Asistent la un profesor de Economie) lucru
ce m-a ajutat mai mult sã descopãr mediul ac a -
demic. În perioade de vacanþã  însã, profitam sã
cãlãtoresc puþin. Îmi amintesc cãlãtoriile de
12-13 ore de condus cu maºina din At lanta în
Mi ami, cu prieteni ºi colegi de curs. Deºi 12-13
ore de roadtrip (excursie cu maºina) pãreau
mult, savuram fiecare mo ment. Credeam cã nu
mã voi mai întoarce curând în SUA ºi de aceea
vroiam sã vizitez cât mai mult. Printre oraºele
vizitate se numãrã San Fran cisco, Boston, New
York, Chi cago, Wash ing ton D.C., New York,
etc. Toate cãlãtoriile m-au costat însã ºi proaspãt 
întors din SUA, nu mai aveam bani. Trebuia sã
plec la Ver sailles pentru acel semestru ºi în -
cercam sã amân cât mai mult asta, pentru cã
viaþa acolo era foarte scumpã. Între timp, fã -
cusem o perioadã de studiu la Parlamentul Eu ro -
pean din Bruxelles, unde mi-am scris teza, ºi îmi 
gãsisem un job în Marsilia. Timp de câteva luni,
totul a fost foarte intens pentru cã eram între
Marsilia ºi Ver sailles. Ieºeam de la birou ºi
învãþam seara pentru cã ºtiam cã la sfârºit de
semestru mã aºteptau examenele în Ver sailles.
Câteodatã, mergeam cu trenul, dimineaþa, de la
Marsilia la Ver sailles, sã mã pun de acord cu
profesorii, sã fotocopiez notiþe de curs de la
colegi ºi mã întorceam seara înapoi cu avionul
ca sã pot fi la muncã a doua zi. Spre fericirea
mea, am trecut ºi examenele. Timpul s-a scurs ºi 
am terminat studiile la Universitatea din
Veneþia, loc unde efectiv am stat doar un an ºi
jumãtate din cei patru ani, dar de unde am primit
una din cele douã licenþe. 

—  Dupã atâtea studii, ce anume faci
acum? 

— Momentan sunt Re search Fel low (cer -
cetãtor, deºi tradus înseamnã prea mult) la Eu -
bios Eth ics In sti tute din Bang kok, Thailanda, ºi
lucrez pe diferite programe le gate de domeniul
ºtiinþelor sociale, mai ales le gate de energie,
eticã ºi politici pentru tineret. Avem ºi un jurnal
ac a demic, „Eubios Jour nal of Asian and In ter -
na tional Bioethics (EJAB)”, ceea ce îmi oferã
posibilitatea de a contribui cu articole ºi sã pu -
blic lucrãri academice. Din au gust 2013 voi în -
cepe un pro gram de masterat în Relaþii Inter -
naþionale la Johns Hopkins Uni ver sity, The Paul 
H. Nitze School of Ad vanced In ter na tional Stu -
d ies (SAIS), iar activitatea mea cu Eubios se va
desfãºura de la distanþã. Voi studia în cam pus-ul 
amer i can din Bo lo gna în primul an, iar în cel
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de-a doilea an, voi con tinua în Wash ing ton D.C.
în cam pus-ul prin ci pal. În acest pro gram, voi
face parte din acei aproape 200 de studenþi din
43 de þãri, fiind onorat sã fiu singurul din
România. 

Momentan sunt ºi Coordonator Re gional
pentru Uniunea Europeanã la OCEANS Net -
work (Or ga ni za tion for Co op er a tion, Ex change
and Net work ing Among Stu dents), o orga ni -
zaþie înfiinþatã ºi finanþatã de Comisia Euro -
peanã (DG Ed u ca tion and Cul ture) pentru stu -
denþi ºi foºti studenþi (alumni) ai programelor de 
educaþie între EU ºi USA, Can ada, Aus tra lia,
Noua Zeelandã, Corea de Sud ºi Japonia. Da -
toritã organizaþiei, sunt în con tact di rect cu func -
þionari de la Comisia Europeanã ºi particip frec -
vent la diferite evenimente de net work ing ºi
dezvoltare profesionalã. Este o oportunitate de a 
învãþa multe lucruri utile pe viitor ºi de a cu -
noaºte persoane interesante. Pânã în prezent am
reprezentat ºi participat la conferinþe ºi eve -
nimente în Wash ing ton D.C., Bruxelles, New
York, Varºovia, Se oul, Mel bourne etc. 

Fiind coordonator re gional, am ºi or ga -
nizat evenimente, ultimul fiind în iulie 2013, în
Berlin, la Hertie School of Gov er nance. Printre 
invitaþi  s-a aflat ºi Doamna Monica Macovei,
europarlamentar român ºi fost Ministru al
Justiþiei din Ro ma nia ºi Alina Mungiu Pippidi,
un politolog român. 

— Lucrezi de mult timp în Thailanda?

— În Bang kok am ajuns în septembrie
2012, lucrând ca ºi stagiar la Organizaþia Naþi -
unilor Unite pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
(UNESCO) Bang kok, în Biroul Re gional pentru 
ªtiinþe Sociale ºi Umane (RUSHAP). Lucrând
într-un mediu internaþional, a fost o experienþã
care m-a ajutat atât în domeniul per sonal cât ºi
în cel profesional. Printre activitãþile mele se nu -
mãra scrierea de articole, lucrãri, coordonarea
de evenimente, ca de exemplu UNESCO Youth
Peace Am bas sa dors (UNESCO Ambasadori
Pentru Pace), care aduce  împreunã tineri lideri
aspiranþi din toatã lumea, care vor sã promoveze 
pacea ºi sã devinã lideri în comunitãþile lor. În
ul tima zi de stagiu, eram cu valiza la birou,
pregãtit sã plec în Aus tra lia pentru o conferinþã
de trei zile. Ca ºi o coincidenþã, tot în ul tima zi,
ºeful meu îmi dã vestea cã ºi-a dat demisia de la
UNESCO ºi aºa, dupã ce m-am întors în Bang kok, 
am început sã lucrãm împreunã la Eubios, pe
programe asemãnãtoare celor de la UNESCO.
Tran ziþia mea de la UNESCO la Eubios a fost

caracterizatã de mult mai mare flexibilitate în -
trucât programele la nivel de or ga nizaþii
in ter naþionale, ca ºi cele de la UNESCO, trebuie
sã urmeze multe standarde ºi reguli, uneori po -
liti ce, iar uneori rezultatele nu sunt cele mai
bune. 

Experienþa mea din Thailanda a fost com -
pletatã de puþin turism, fiind o þarã care meritã
vizitatã de la nord la sud. În sudul Thailandei
sunt mici insule parcã desprinse dintr-un colþ de
rai. Nordul þãrii este la fel de surprinzãtor. De
exemplu, în Chiang Mai sunt di verse triburi care 
încã locuiesc în munþi ºi parcã este o altã lume,
mai fericitã sã trãiascã cu lucruri sim ple. 

— Este un început promiþãtor pentru o
carierã impresionantã în cadrul unor instituþii
internaþionale de nivel foarte înalt!, conclu zio -
nez eu.

— Faptul cã am locuit în Italia ºi în oraºe
ca Bruxelles, At lanta, Paris ºi Bang kok m-a aju -
tat sã fac o comparaþie între diferite societãþi ºi
culturi. Am învãþat sã nu critic, lucru ce mã ajutã 
foarte mult în viaþa de zi cu zi peste tot. Însã,
gândindu-mã la viitor, experienþele astea m-au
fãcut sã mã gândesc la o carierã într-o orga -
nizaþie internaþionalã, din cadrul UE sau ONU.
Este un am bi ent unde m-aº putea regãsi. Aº
putea sã vorbesc limbile pe care le ºtiu ºi sã simt
cã lucrul pe care îl fac are un im pact mai mare.
Fiecare experienþã mi-a schimbat modul de gân -
dire, am cãpãtat noi idei ºi mi-am fãcut prieteni
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deosebiþi cu cariere impresionante. Acest lucru
mã motiveazã în continuare, pentru cã am în -
þeles cã nimic nu e imposibil, cu puþinã perse -
verenþã ºi noroc.

— Plecând din România la vârsta ado -
lescenþei, ai reuºit sã mai pãstrezi acea legãturã 
de suflet cu locul na tal?

— Borºa înseamnã pentru mine locul
unde m-am nãscut ºi unde am crescut cu per -
soane care mi-au transmis anumite reguli ºi va -
lori pe care le urmez în viaþa de zi cu zi. Din
pãcate, revin foarte rar la Borºa, dat fiind faptul
cã mã aflu departe de fiecare datã ºi nu îmi
permite timpul sã revin des. În medie, revin la
un an ºi jumãtate.

— Venind destul de rar, poþi observa,
obiec tiv, evoluþia oraºului. Care este percepþia
ta în privinþa situaþiei din Borºa?

— Deºi s-ar putea ca viziunea mea asupra
oraºului sã nu fie tocmai corectã, cred cã noi
încã ne confruntãm cu probleme pe care alte
oraºe din Europa le-au rezolvat cu mulþi ani în
urmã. Un exemplu ar fi infrastructura, ce îm -
piedicã anumite activitãþi comerciale, turismul
etc. În ul tima mea vizitã, am observat puþinã
schimbare, ceea ce mã bucurã (de exemplu, mai
multã curãþenie). Însã unele lucruri ºi obiceiuri
au rãmas tot aºa, fie ele rele sau bune. Schim -
barea trebuie sã porneascã de la noi înºine, însã
avem o mentalitate care nu se schimbã uºor
întotdeauna. Trebuie sã criticãm mai puþin pentru 
cã acesta nu este întotdeauna constructiv ºi sã
gândim diferit, mai în spiritul comunitãþii. Cu
lead er ship-ul ac tual, Borºa are un foarte mare
potenþial de schimbare, dar populaþia tre buie sã
coopereze ºi sã aibã încredere. A, vrei schimbare, 
dar dacã primarul îþi cere ceva, tu zici cã nu vrei! 

— Cred cã ai fost un em i grant privilegiat,
dat fiind faptul cã ai mers în strãinãtate mai
mult pentru studii ºi mai puþin pentru muncã. Ce 
înseamnã pentru tine sã fii em i grant?

— Încã mã simt privilegiat pentru cã pã -
rinþii mã susþin sã îmi termin studiile, rãspunde
Alin. Cu perseverenþã, multã muncã ºi viziune
pentru viitor, au exemplificat potenþialul pentru
iniþiative ºi oportunitãþi. Fãrã sprijinul necon -
diþionat ºi sacrificiul lor, nu aº fi studiat în locuri 
la care ei nici nu au îndrãznit sã viseze. Ei au creat 
fundaþia pentru dezvoltarea mea per so nalã. Însã,
nu am fost ºi nu sunt copil de bani gata ºi, încã din 
timpul liceului, lucram ºi eu cât puteam. Când
toþi mergeau în vacanþã pe pe rioada verii, eu
mergeam sã lucrez ca ºi ospãtar la Trento. 

— Þi-au dat posibilitatea de a trãi o viaþã
senzaþionalã. Pânã la vârsta de douãzeci ºi cin -
ci de ani ai cãlãtorit enorm, ai studiat foarte
mult ºi ai trãit intens o viaþã tumultuoasã!, am
completat eu.

— Într-adevãr, multe episoade din viaþa
mea parcã s-au desprins dintr-un film. Mã simt
norocos sã am prieteni ºi amintiri frumoase
aproa pe de peste tot! În aceºti ultimi cinci ani,
am cãlãtorit enorm, locuind în câte o þarã nouã în 
fiecare an. Am petrecut timp mult, ºi probabil
nesãnãtos, zburând cu avionul, dar mã recuperez 
mai uºor la diferenþele de fus orar. Am devenit
un mic ex pert în a calcula diferenþele de timp
pentru cã trebuia sã o fac de fiecare datã când
vorbeam acasã sau cu colegii de la OCEANS
Net work. Cercul meu de prieteni este la fel de
di vers pol i tic, rasial ºi religios ca ºi Organizaþia
Naþiunilor Unite, ceea ce este super, doar cã de
multe ori ieºirile mele sunt virtuale! Pãrinþii mei
însã s-au obiºnuit cu mine, iar eu abia aºtept sã
descopãr unde mã vor duce aventurile vieþii pe
viitor! Ceea ce nu voi uita niciodatã este Anul
Nou în Times Square din New York în
2010-2011. Am fost împreunã cu doi prieteni,
iar unul dintre ei era Grant, un soldat amer i can
la vremea aceea. Ajunºi târziu în New York
dupã o lungã cãlãtorie din Boston, vroiam sã
ajungem cât mai aproape de Times Square, însã
erau kilometri de coadã ºi multe controale de
securitate la fiecare pas. La un mo ment dat,
suntem controlaþi din nou. Grant avea un camel
bag (geantã micã ce se poate umple cu apã,
purtatã de soldaþi) în spate. Crezând cã va trece
neobservat, Grant este descoperit. Poliþiºtii îl
întreabã dacã este soldat, iar el spune da, arãtând 
legitimaþia. Dupã puþine discuþii, unul dintre
poliþiºti spune „Haideþi cu mine!” Noi, fãrã a-l
întreba nimic, tot îl urmam ºi treptat ne tot apro -
piam de Times Square. Dupã câteva min ute, era
ev i dent cã eram aproape de scena unde cântau
mai mulþi soliºti pop, iar la un mo ment dat
poliþistul se opreºte ºi ne spune Happy New
Year! Ne-am spus cã datoritã faptului cã Grant
era militar ºi îºi apãrã þara, poliþistul ne-a scutit
de toate celelalte controale ºi ne-a escortat pânã
în centru în Times Square. A fost un revelion de 
care o sã-mi amintesc de fiecare datã cu mare
drag ºi nostalgie ºi o experienþã pe care nu o voi
uita vreodatã. 

— Aceºti ani de studiu þi-au dat posi -
bilitatea de a vizita atâtea locuri frumoase din
lume. Ce ai remarcat în locurile în care ai
ajuns? Ce au ele spe cial? 

— Aºa este, orice loc are ceva spe cial.

148 SEPTEMBRIE 2013

E
M

U
L 

NÎ I
N

Â
M

O
R

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F



Deºi în Europa existã diferenþã între þãri, pe alte
continente a fost ceva mai mult. În USA, am fost 
uimit de clãdirile foarte înalte ºi maºinile mari
(pre dom i nant în sudul þãrii). Practic, la ei totul
este de la o extremã la alta. Totul e din abun -
denþã, mai ales mâncarea. În Thailanda însã, am
fost uimit de credinþa puternicã pe care o au faþã
de Budda. Eu cred cã budiºtii sunt printre cei
mai credincioºi ºi practicanþi. În toatã þara sunt
multe tem ple unde lumea merge sã se roage ºi
existã statui cu Budda peste tot, iar lumea se
închinã de fiecare datã când trece pe lângã una.
În casã la fel, lumea are un colþ unde se roagã
în fiecare zi. În tot acest timp, am înþeles cã
toate culturile sunt aºa de diferite încât nu-þi
poþi permite sã critici. Trebuie doar sã accepþi
cã sunt diferite ºi sã te adaptezi cât poþi la
sisteme noi. 

— Luând con tact cu di verse culturi, cum
ne-ai caracteriza pe noi, românii (borºenii, în
spe cial) raportaþi la oamenii din alte locuri?

— Cred cã noi punem mult ac cent pe
lucrurile materiale (maºini cât mai scumpe, case 
cât mai mari etc.) ºi mai puþin pe lucruri ca ºi
educaþia. Am cunoscut mulþi borºeni pe care
posesia unor bunuri materiale îi face sã se simtã
realizaþi. În alte societãþi moderne,  se pune ac -
cent pe educaþie. Viaþa de stu dent e departe de a

fi uºoarã, sunt multe costuri ºi trebuie fãcute
multe sacrificii. De aceea, fiind stu dent, mã
mul þumesc cu lucrurile sim ple. Noi toþi ar trebui
sã vedem educaþia ca pe o investiþie ºi nu ca pe
un cost pierdut. Masteratul pe care-l voi începe
la Johns Hopkins SAIS va costa mai mult decât
toþi ceilalþi ani laolaltã ºi va însemna un sa -
crificiu enorm pentru pãrinþii mei, în spe cial
pentru tata, pentru cã el este cel ce lucreazã mai
mult. Fie frig sau cald, el se bucurã de acele
foarte puþine ore de somn pe noapte, dar de
multe ori fãrã un acoperiº deasupra capului.
Mama mea însã, lucreazã la o tipografie, lucru
ce îi permite sã fie mai des acasã. De aceea mã
simt responsabil sã plãtesc înapoi pãrinþilor prin
a învãþa bine, sã nu-i dezamãgesc ºi sã-i rãs -
plãtesc când voi avea job-ul meu. Mai mult, sunt 
norocos sã am ºi sprijinul financiar al veri ºo -
rului Ghiþu din Italia. Niciodatã ºi nimic nu va fi
uºor. Im por tant este sã crezi ºi sã ai încredere în
potenþialul tãu. Va trebui sã faci sacrificii care te 
vor pune la încercare de multe ori. Viaþa în
strãinãtate nu este deloc uºoarã, dar îþi oferã
oportunitãþi la care nici nu te gândeºti cã existã.
Pot sã afirm cu certitudine cã dacã nu eram în
strãinãtate, nu reuºeam sã fac toate aceste lu -
cruri pe care le fac acum ºi nici lucrurile pe care
o sã le fac pe viitor. 

Deºi anticipez rãspunsul, îl întreb dacã
i ntenþioneazã sã se mai întoarcã vreodatã în
Borºa, ca sã locuiascã ºi sã profeseze aici. Îmi
rãspunde cã deºi ºi-ar dori sã se întoarcã mai des
în Borºa, ar fi greu sã locuiascã aici ºi sã fo -
loseascã toate cunoºtinþele acumulate. Cariera
lui nu poate sã se desfãºoare doar în limitele
fizice ale unei þãri ºi nicidecum în limitele unui
oraº. Obiectivul sãu ma jor pe termen lung este sã 
lucreze într-o organizaþie internaþionalã din ca -
drul UE sau ONU. Cu siguranþã, mai devreme
sau mai târziu, îºi va atinge acel obiectiv. Îl
recomandã pentru asta perseverenþa, dorinþa de
cunoaºtere, viziunea pe care ºi-a for mat-o asupra 
lumii ºi cunoºtinþele vaste acumulate pânã acum.

Simpla conversaþie cu Alin îþi dã o
senzaþie de bine, de speranþã cã viitorul este pe
mâini bune. În atitudinea lui e atât de multã seninãtate ºi încredere în ceea ce putem realiza noi,
oamenii! Trebuie doar sã ne redescoperim. Sã privim în sinele nostru. Vom gãsi acolo resurse
nelimitate. Iar când vom reuºi, ca popor, sã restabilim o scarã de valori în care educaþia va sta pe una 
dintre cele mai înalte trepte, atunci lucrurile vor reintra pe fãgaºul lor firesc.

(frag ment din cartea Spre Þara Fãgãduinþei de Tinuþa Grec)
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Un preot ortodox român a ctitorit o bisericã
în Statele Unite ale Americii

Anton PETRUÞ

Preotul ortodox român Iovu Moºuþ,
acum pensionar, este un slujitor al
Altarelor bisericeºti de mulþi ani, a -

preciat ºi respectat în þarã ºi peste hotare, dar
mai ales în satul sãu em blem atic Rohia, apar -
þinãtor oraºului Tg. Lãpuº ºi unde cuvioºia sa
locuieºte în prezent. Un di a log cu preotul Moºuþ
este întotdeauna reconfortant ºi plãcut, dã sfa -
turi ºi poveþe tuturor credincioºilor ºi pelerinilor 
care vin cu miile, mai ales de sãrbãtorile reli -
gioase, la sfântul lãcaº de cult, Mãnãstirea
„Sfânta Ana”, „perlã” duhovniceascã a Þãrii
Lãpuºului ºi a României. Nimic nu-i scapã pr.
Moºuþ din ceea ce e nou în lumea creºtinã. ªi
mai este pãrintele Moºuþ un narator deosebit, un
om de culturã consecvent în ideile sale. La um -
bra unui nuc bãtrân din curtea casei sale, ne-a
relatat fapte ce-l onoreazã ºi care i-au adus fai -
mã ºi preþuire. Iatã ce ne-a destãinuit: „În anul
2009 am fost chemat de cãtre preotul ortodox
român Simion Poptelecan sã merg în Statele
Unite ale Americii, în localitatea Riv er side din
Cal i for nia - Los An geles. Împreunã cu el am
oficiat timp de 6 luni Sfânta Liturghie la o bi -
sericã anglicanã care ne-a permis ca, pentru ro -
mânii din aceastã comunitate (peste 200 la
nu mãr) sã sãvârºim Sfânta Liturghie, în fiecare
duminicã dupã ora 12. Dar românii de aici do -
reau sã aibã o bisericã a lor unde sã participe la
sfinte slujbe ºi rugãciuni. Eu am venit acasã, dar
gândul de a mã reîntoarce în Amer ica a rãmas
statornic în gândirea mea. M-am reîntors la Riv -
er side ºi, împreunã cu un grup de români, printre 
care se aflau ºi 20 de medici români ºi ame -
ricani, am ctitorit ºi nu uºor, o bisericã din lemn
de stejar, de mari dimensiuni pentru co mu ni -
tatea româneascã, cu o ca pac i tate de peste 200
de locuri ºi care poartã Hramul „Sfânta Treime”. 

Am amenajat o cantinã, am adus bãnci ºi am
plantat peste 200 fire de trandafiri. Românii
aceºtia stabiliþi în SUA aveau mare nevoie de un 
astfel de lãcaº de cult ºi de Cuvântul lui
Dumnezeu. Acolo în SUA, distanþele sunt enorm
de mari, se merge 2-3 ore cu maºina ca sã se
ajungã la bisericã, se parcurg 400 km dus-întors. 
De fapt Los An geles are o lungime de 160 km ºi
o lãþime de 140 km. ªi aºa, la 28 noiembrie 2011, 
Biserica Ortodoxã Românã „Sfânta Treime” din
Riv er side Cal i for nia-Los An geles a fost sfin þitã
ºi-ºi continuã activitatea monahalã. Mai târziu
eu m-am îmbolnãvit ºi am fost nevoit sã mã
întorc în þarã pentru o operaþie foarte grea. Ro -
mânii din mai multe localitãþi din SUA mã vi -
ziteazã de 2-3 ori pe an sau îmi scriu. Biserica
ctitoritã de mine a fost încredinþatã pentru ofi -
cierea în continuare a slujbelor, cãlugãrului
român Nicodim”.  Felicitãri pãrinte Iovu Moºuþ, 
sãnãtate multã, fericire ºi noroc!

(Graiul Maramureºului, 7 au gust 2013)
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Preotul Moºuþ (stânga) în di a log cu reporterul



VALORI ROMÂNEªTI

Acasã la Aurelia Rusu
Pagini palpitante de istorie literarã

Pamfil ºi Maria BILÞIU

Era prin 1969, un an în care m-am dus
la Bontãieni, într-un loc liniºtit ºi
pitoresc, în apropierea bãilor cu ape

tãmãduitoare de la Dãneºti, pentru a o cunoaºte
pe Aurelia Rusu, muzã care a aprins inspiraþia
creaþiei poetului pãtimirii noastre, Octavian
Goga. Mi-a fost de ajutor preþios un vecin, care
ne-a înlesnit întrevederea.
Îmi aduc a min te cã a ieºit
dintr-o camerã, cu o sticlã
cu vin roºu în mânã, ºi douã 
pahare frumoase. Dupã ce
ne-a închinat cor dial ne-a
spus:

„Poate nu ºtiþi din ce
pahare bem. Din acestea a
bãut Tavi, frãþiorul, cum îi
ziceam eu, în 1936, când
Goga a fost pe aici ºi a luat
masa la Bãile Dãneºti, când 
eu am trimis veselã ºi pa -
hare, dar eu nu am parti -
cipat.”

Din aceste pahare
aveam sã mai beau o datã,
pe prispa casei învãþãtoarei
Aurelia Rusu, savurând bu -
curia încheierii filmãrilor la documentarul
despre Goga ºi prietenia lui cu aceastã învã -
þãtoare, realizat în colaborare cu Mia Þelman pe
atunci la AXA TV.

Povestea sentimentalã dintre poetul Octa -
vian Goga ºi Aurelia Rusu începe în iarna anului 
1900, când era elevã, în ultimul an, a ªcolii
Pedagogice din Blaj, iar Goga în ul tima clasã de
liceu la Braºov. Au petrecut împreunã doar douã 
zile, la nunta fratelui ei Romul Rusu, la Tohanul
Vechi, de lângã Braºov, dar suficiente pentru ca
între cei doi sã se aprindã flacãra dragostei. Ne-a 
povestit ce mo ment emoþionant a trãit ºi unic în

viaþa ei când poetul, seara, i-a dat o serenadã,
prin care ºi-a manifestat ataºamentul pentru fata
de o frumuseþe rar întâlnitã. „Nu mai puteam de
emoþie. Nu ºtiam ce sã mã fac. ªtiam cã o fatã,
cunoscutã de-a mea, când iubitul i-a dat o se -
renadã, a aprins lu mina ºi apoi a stins-o. ªi aºa
am fãcut ºi eu. În plimbãrile noastre, am con -

ceput un plan de viitor, dar
era un vis prea frumos ca
sã devinã ºi realitate, eu sã
studiez pictura la Buda -
pesta, iar el literele, ceea
ce s-a ºi întâmplat. Soarta
ne-a despãrþit.”

Ambii parteneri aveau 
sã trãiascã o ve ri tabilã dra -
mã. Poetul Goga, la Bu -
dapesta, iar Aurelia, acasã. 
În scrisorile trimise Au re -
liei rãbufneºte adesea dra -
ma trãitã de poet. Din cele
relatate nouã, drama Aure -
liei Rusu atinge punctul
culminant în 1906, la trei
ani de la întreruperea co -
respondenþei sentimentale
între cei doi, ca urmare a

amestecului familiei Rusu în relaþiile dintre cei
doi, an în care Goga se logodeºte ºi apoi se
cãsãtoreºte cu Hortensia Cosma, fiica unuia
dintre cei mai bogaþi ºi influenþi oameni din
Ardeal, Partenie Cosma, directorul prosperei
bãn ci Albina, din Sibiu. „Atunci, am simþit cã
totul în viaþa mea s-a nãruit. Au fost momente
dupã aceea, când eram descumpãnitã ºi credeam 
cã nu voi putea trãi, fãrã sã-l am alãturi pe Tavi.
Lãsând gospodãria în grija unor vecini, m-am
dus la o cunoºtinþã pe valea Someºului. Când am 
rãmas singurã ºi gazdele au plecat la câmp,
m-am dus la Someº, sã mã arunc în râu. Cale de
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vreo doi kilometri, pânã la apã, s-a dat în
conºtiinþa mea o bãtãlie între viaþã ºi moarte.
M-am gândit cã nu era chibzuit sã fac aºa un
mare pãcat, cã eram fatã de preot. Dar, iatã cã,
ajunsã lângã râu, îmi iese înainte un dulãu mare
alb, care lãtra puternic cãtre mine, de era gata sã
mã sfâºie dacã m-aº fi apropiat de el. M-am
întors. Când am ajuns cãtre casã, apa râului mã
chema din nou. ªi am pornit spre ea, în acelaºi
zbucium sufletesc. Când m-am apropiat de vale,
acelaºi câine mare mi-a ieºit în drum, lãtrând la
fel de întãrâtat. Mi-am zis atunci cã e un semn de 
la Dumnezeu ºi-am hotãrât sã-mi închid destinul 
într-o mãnãstire.”

Aurelia ºi-a închis, vremelnic, destinul
într-o mãnãstire, lângã Sibiu. Goga, foarte
miº cat de aceastã hotãrâre, i-a fãcut o vizitã, dar
Aurelia i-a refuzat întrevederea. Episodul a lãsat 
urme în creaþia poetului. Cum ea însãºi ne-a
mãrturisit, sub puternica impresie a acestui epi -
sod, a scris poeziile Chemare ºi Rãsunã toaca.
Parcã o vãd ºi o aud ºi acum cu cât patos recita:

„Rãsunã toaca de utrinã,
În pacea unei nopþi târzii
ªi, rând pe rând, câte-un opaiþ
S-aprinde-n mutele chilii...

De glasul ei tresari pe pernã,
Mãicuþã, tu, cu chip frumos,
ªi-alergi în grabã la altarul
Mântuitorului Hristos.

Din cele povestite de interlocutoare, au
mai fost ten ta tive ale poetului de a o vedea pe
Aurelia, pe când era dãscãliþã la Bontãieni, cãci
în 1902 pãrinþii au scos-o de la mãnãstire, înca -
drându-se ca învãþãtoare în satul Negreia, dupã
care se mutã la Bontãieni. Parcã o aud ºi acum,
cu ce elan ver bal ne-a povestit de o tentativã a
„frãþiorului” de-a o vizita la Bontãieni: „Goga
venise la Baia Mare, unde a conferenþiat în
1932, cu o salã arhiplinã, dupã care s-a organizat 
o vizitã la ªiºeºti, la mormântul lui Lucaciu.
Poetul a ajuns cu maºina pânã la intersecþia
drumului prin ci pal cu cel ce duce la bãi. A trimis 
niºte copii sã mã înºtiinþeze cã vine sã mã vizi -
teze. Am închis uºa ºi am tras perdelele. Goga a
urcat scãrile ºi a bãtut puternic în geam, strigând 
cu voce tare: Surioarã, sunt eu, frãþiorul Tavi,
deschideþi, vreau sã vã vãd! Iar eu am rãmas
încremenitã în spatele perdelelor. Îmi pare tare
rãu acum cã am refuzat sã-l mai revãd.”

Trãind drama despãrþirii de „poetul pãti -
mirii noastre”, viaþa dãscãliþei a luat o în tor -
sãturã aparte. A refuzat cãsãtoria cu altcineva,

preferând o viaþã purã, fãrã petreceri ºi nunþi,
trãind retrasã, dar visând toatã viaþa, alãturi de
poet „într-o nuntire albã”. Dormind cu poeziile
lui la cap, l-a visat adesea. „O datã l-am visat
tare frumos. Parcã urcam scãrile unei biserici,
mergând cãtre al tar, el mire ºi eu mireasã.”

Aurelia Rusu ºi-a fãcut din poetul tânãr o
icoanã ºi cu ea a trãit toatã viaþa ºi cu scrisorile,
51 la numãr, trimise de poet de la Budapesta.
Din aceeaºi icoanã au fãcut parte ºi paharele, din 
care a bãut Goga, vesela cu care a servit masa,
tacâmurile ºi mai ales pianul vienez cu coadã,
dãruit de poet, cu o frumoasã efigie cu chipul
poetului, pe care scria: „pentru scumpa mea
Aurelia Rusu. Octavian Goga”. Pianul l-am re -
cuperat. Iniþial a fãcut parte din inventarul
camerei-muzeu Octavian Goga – Aurelia Rusu,
pe care am organizat-o la ªiºeºti împreunã cu
Ion Igna, pe atunci directorul Muzeului Ju de -
þean, în incinta ºcolii de la Muzeul „Vasile Lu -
caciu”. Numai cã, datoritã presiunilor ºi ame -
ninþãrilor nepoþilor dãscãliþei, am fost nevoiþi sã
desfacem cam era-muzeu, care începuse sã fie
vizitatã. Pianul, pe care l-am recuperat de la fa -
milia Flaviu Fãt, înotând printr-o ninsoare deasã 
ºi o zãpadã teribilã, în iarna lui 1992, împreunã
cu Maria, a rãmas la ªiºeºti, ca sã menþinã vie
povestea proprietarei, cãci el închide o amintire
ºi o dovadã a afecþiunii poetului faþã de dãs -
cãliþã. Am avut plãcuta ocazie sã-l aud sunând,
când am vizitat-o pe Aurelia, la solicitarea
noastrã interpretând un frag ment dintr-o piesã
muzicalã. „Vai ce frumos sunã! E un pian minu -
nat vienez, a mai exclamat ea.” Îi plãcea sã cânte 
la el seara, cu ferestrele deschise, sã o asculte
vecinii.

Am convorbit mult cu dãscãliþa. ªtia mul -
te despre Octavian Goga. Ne-a spus cã în tine -
reþe era darnic în relaþiile cu fetele, mai ales cu
cele din Rãºinari. O curta ba pe Lili Vincenz,
care era pictoriþã, ba pe frumoasa Adelina Ol -
teanu (1877-1910) pentru care Goga a avut o
mare pasiune, dorind mult sã o ia de soþie. Au -
relia ºtia ºi despre acest episod trist din viaþa
poetului, când l-a îndemnat pe Octavian C. Tãs -
lãuanu, cel mai bun prieten ºi apropiat cola -
borator încã din vremea ºederii la Budapesta, la
un bal, la Rãºinari, s-o convingã pe Adelina sã-l
ia de soþ pe poet. Dar nu a reuºit. Însã în timpul
dansului cuvintele rostite „Vrei sã dansãm dan -
sul acesta toatã viaþa?” de bunul sãu prieten au
vrãjit-o pe Adelina, aºa de mult, încât partenera
i-a rãspuns favorabil. Cei doi s-au cãsãtorit în
se cret iar relaþia de prietenie dintre Goga ºi
Tãslãuanu s-a rãcit dupã aflarea celor petrecute.
Dãscãliþa ne-a mai mãrturisit cã poetul nu a
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dus-o bine în prima cãsãtorie, dar ºi Veturia
Triteanu a fãcut totul pentru a-l atrage pe Goga
de partea ei.

Dãscãliþa a fost la Ciucea, pentru a o cu -
noaºte pe doamna Veturia. A ezitat sã-mi spunã
cum a fost primitã. A deplasat discuþia asupra
modului cum a impresionat-o mausoleul poe -
tului ºi mai ales epitaful, pe care mi l-a recitat
plinã de emoþie: „Jur împrejur e largul care
cântã, / E soare-n cer, e sãrbãtoare sfântã / ªi-n
vreme ce mi-a amuþit pãmântul / Fiorul pãcii-n
suflet mi se lasã / Eternitãþi îmi fluturã veºmân -
tul / Simt Dumnezeu cum mã primeºte-n casã.”
Zicea cã prin aceste versuri, care fac parte din
poezia Din larg, poetul ºi-a presimþit sfârºitul cu 
mulþi ani înainte. Într-adevãr poezia a apãrut în
Þara noastrã, în 1922. Ea nu ºtia cã Goga a avut
acea intuiþie funestã chiar înainte de a muri, la
30 apr. 1938, când scrie poezia Cântã moar tea:
„Îmi cântã moartea la fereastrã/ Ca o ve cernie-n
surdinã/ Îmi cântã-ncet povestea noastrã/ Un joc 
de umbrã ºi luminã.” Curând Goga avea sã
moarã, la 5 mai 1938.

Dãscãliþa se întreba cum de a murit Goga
aºa brusc, când era un om tânãr încã ºi viguros?
Nu ºtia ºi s-au þinut în se cret împrejurãrile prin
care a murit poetul otrãvit din ordinul Regelui
Carol al II-lea, la Restaurantul „New York”, din
Cluj, unde a consumat printre altele ºi bere, în
care i se administreazã otrava aducãtoare de
moarte (noteazã Dan Brudaºcu în lucrarea Goga 
ºi Francmasoneria, Cluj-Napoca, 2007).

În schimb, dãscãliþa a continuat sã viseze
alãturi de poet, pânã în 1975, când s-a urcat la
ceruri sã-l întâlneascã, în împãrãþia îngerilor.
Când a plecat, a apucat sã rosteascã cuvintele
„Ia-mã cu tine, Octaviane”, curgându-i lacrimile 
pe obraz ºi cerându-ºi iertare de la vecina ei, tot
învãþãtoare Cetinã Floare, pe braþele cãreia a
murit.

A cerut sã fie înmormântatã sub un brad
bãtrân, cu crengile plecate, pentru a o plânge
etern ºi a se tra duce în fapt versurile celui mai
frumos epitaf pe care l-am întâlnit vreodatã,
reproduse din poezia Dãscãliþa: „Iar vântul spu -
ne crengilor plecate,/ Povestea ta, frumoasã
dom niºoarã.” Un vânt nãprasnic a pus la pãmânt 
bradul  care, acum, n-o mai plânge pe dãscãliþã.
Tristã soartã avem noi, muritorii! Casa a mai
rãmas, dar e bãtrânã ºi ºubredã ºi într-o zi, cu
siguranþã, se va dãrâma. Ce ne va mai aminti de
aceastã poveste, cu urme adânci pe planul inspi -
raþiei poetului?

Dupã trecerea în eternitate am fãcut mai
multe cercetãri la casa în care a locuit Aurelia
Rusu ºi în care a funcþionat ºi ºcoala. Am aflat cã 

a trebuit sã munceascã din greu ca dãscãliþã,
având în procesul instructiv-educativ elevi din
ºapte clase ºi lucrând cu mon i tor. În arhiva per -
sonalã am descoperit un registru cu însemnãri
despre activitatea ºcolii în limba maghiarã.
Jurn alul intim, pe care l-am examinat în arhiva
particularã, ne dezvãluie o dãscãliþã, care a fost
modelul dascãlului-gospodar de þarã, care a
cum pãrat mai multe parcele de pãmânt ºi pe care 
le lucra, dacã avem în vedere cã în jurnalul intim 
þinea evidenþa strictã a costurilor lucrãrilor din
gospodãrie. Creºtea douã vaci, mai multe oi,
pãsãri de curte ºi un cal, adesea fiind vãzutã
venind cu cãruþa de la câmp, strunindu-ºi sin -
gurã calul. La casã a tot adãugat câte-o camerã,
în care caza þãrani care fãceau bãi cu apã sul -
furoasã la bazinul propriu amenajat în curtea
casei. În grãdinã cultiva multe flori, dovadã a
sensibilitãþii sale sufleteºti. 

Cu ocazia cercetãrilor noastre, am aflat cã
era o fiinþã religioasã, ca o adevãratã fiicã de
preot, mergea frecvent la bisericã ºi îºi avea
locul ei. Îi plãcea sã meargã îmbrãcatã în costum 
pop u lar. Cosea ºi broda, împreunã cu femeile ºi
fetele din sat, dovadã a ataºamentului ei pentru
arta textilã popularã. Avea maºinã de tors, care
se pãstreazã încã. Avea statuete greco-catolice
cu Maica Sfântã ºi Isus Hristos. La bisericã a
umblat pânã ce-a cãzut bolnavã, în urma unui
nefericit ac ci dent  cauzat de cal, ºi n-a mai putut
sã meargã decât cu ajutor. 

Cât a trãit a tot dorit sã-ºi vadã reacoperitã
casa, care era mare ºi necesita mulþi bani. Când
ºi-a vãzut acest vis împlinit, a trecut la cele
veºnice.

Pe un perete dintr-o camerã avea un raft cu 
cãrþi. Biblioteca n-a fost prea mare, dar conþinea
cãrþi valoroase, ºtiind sã le selecteze dupã cri -
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teriul valorii lor foarte riguros. Predomina li te -
ratura, cartea pentru copii, un colþ era rezervat
operei lui Goga.

Cercetând arhiva dãscãliþei am constatat
cã a fost abonatã la o serie de ziare ºi reviste,
unele cu profil ped a gogic: Viaþa ºcolarã, ªcoala 
ºi viaþa, revistã a Asociaþiei Învãþãtorilor din
România, Revista pedagogicã, fondatã de Dariu
Pop, care apãrea la Satu Mare, ªcoala noastrã,
revistã lunarã de educaþie, culturã profesionalã
ºi afirmare naþionalã, care apãrea la Zalãu, ªcoa la
sãtmãreanã, revistã pedagogicã ºi lite rarã,
Învãþãtorul, revistã a Asociaþiei Învã þã to rilor din
Ardeal, Banat, Criºana ºi Maramureº. Avea în
arhivã ziare ºi reviste, apãrute la Bu cureºti, cu
articole despre „poetul pãtimirii noas tre”, între
care ºi un numãr voluminos con sacrat morþii lui
Octavian Goga, la Ciucea, în mai 1938. Rezultã
cã Aurelia Rusu nu a fost o dãscãliþã oarecare.

Cercetând arhiva dãscãliþei, stãpâniþi de
emoþii, aºteptam sã descoperim scrisorile, unele
în versuri ºi ilustrate, aºa cum i le-a trimis poe -
tul, ca rezultat al afecþiunii reciproce care i-a
legat. Nu le-am mai gãsit. Ni s-a spus cã le-ar fi
luat Bazil Gruia de la Cluj, care a promis o
lucrare despre Octavian Goga, care sã cuprindã
ºi acest episod din viaþa poetului, dar pe care nu
a mai reuºit sã o realizeze. Ni s-a mai spus cã,
mai sigur, este cã aceste scrisori ar fi fost luate

de un conducãtor auto din ªiºeºti, care a promis
cã le va înapoia. Dar bineînþeles cã nu le-a mai
restituit. Asta pentru a nu ajunge într-o arhivã,
pentru a sluji cercetãtorului interesat. S-au în -
strã inat ºi cãrþi, inclusiv op era lui Goga, dar ºi
multe obiecte personale. Noroc cã doamna pro -
fesoarã Doina Poduþ a efectuat o cercetare, recu -
perând multe obiecte care au aparþinut dãscãliþei 
ºi care astãzi alcãtuiesc o colecþie, care poate fi
vãzutã în vechea bisericã din Dãneºti ºi care ne
vorbesc despre viaþa ºi activitatea acestei dãs -
cãliþe ºi muzã inspiratoare a poetului. Tot dânsa
a organizat un parastas ºi o evocare de suflet în
aceeaºi bisericã la care au participat localnici
dar ºi invitaþi din Baia Mare sau alte localitãþi,
unde s-a depãnat povestea romanticã ºi palpi -
tantã a dãscãliþei din Bontãieni.

Domniºoara învãþãtoare Aurelia Rusu,
cum i se adresau elevii, se supãra ºi se enerva
dacã i se spunea doamnã ºi nu domniºoarã. Era o 
fire simpaticã, dar retrasã. Când o vizita cineva,
rar, trebuia sã fie anunþatã. Viaþa ei s-a scurs în
mediul restrâns al gospodãriei sale, lucrând pe
ogor, în grãdinã, în casã. Florile le îngrijea cu
mare atenþie. Un vecin, care o ajuta la treburile
gospodãreºti, o afla adesea rugându-se. Se tra -
duceau, astfel, în fapt, versurile poetului, care
i-au croit drama vieþii: „Aºa ... vã treceþi, bieþi
bãtrâni, / Cu rugi la Preacurata!”
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Casa Poetului

Mirel GIURGIU
 Khel, Germania

Motto: 
Vezi luna-n cingãtoarea
Aprinsei bolþi albastre,
Argintul ei tiveºte
ªi pragul casei noastre.

Departe - Octavian Goga

Nu visam sã ajung sã deschid ca pe o 
carte rarã, casa poetului aºezatã pe
uliþa popilor. O stradã pietruitã de

vechi meºteri pietrari ce scotoceau mãruntaiele
munþilor mai înainte de-a începe lucrul… Nu
visam sã încep o lecturã ieºitã din comun, lãsând 
toate cãrþile ºi bibliotecile mele de-o parte. O
lecturã în naturã... La-nceput dãdeam peste pa -
ginile verzi deschise odatã cu porþile date în
lãturi înspre curtea mirabilã, admirabilã, acolo
unde iarba verde ºi iedera înaltã invadaserã tot
ce puteam vedea cu ochiul, odatã ce intrasem.
Tãceri solemne, tãceri de demult mã însoþesc la
tot pasul. Umbrarul stã înþepenit între ierburi
înalte, demult tace, demult nu mai spune nimic,
demult risipeºte jale în jurul lui. O fi fost vreo -
datã vesel, o fi adãpostit prieteni de-ai lui
Dyonisos sub acoperiºul lui vreodatã? Cine sã
ºtie? Câtã iarbã, atâtea lacrimi ºi tot atâta jale
an cestralã, indescriptibilã, insurmontabilã,
apar þinând unui popor arhaic nu poate face
obiectul unei discuþii elab o rate, nici teoriilor
savante, o trãieºti sau nu... o simþi sau n-ai habar
ce vrea sã-nsemne… Jalea o regãseºti aici, în
casa din Rãºinari, cum o-ntâlneºti în cartea lui
de poezie… 

Pãºesc, cu sfialã, ca-ntr-o catedralã, din
prid vorul darnic de luminã în încãperile casei
albe, impunãtoare mai ales din afarã, ca o micã
cetate dominând peisajul cu distinsã so brie ta -
te… Mobilierul vechi se lasã mângâiat de priviri 
mirate de atâta blândeþe tãcutã a obiectelor care
demult ºi-au pierdut orice glas în lumea asta.
Patul simplu acoperit cu þoale lucrate la Sãliºte,
pe pereþi icoane vechi de sticlã, deasupra un
chenar de blide colorate. Nu-i greu sã ghicim
duhul strãmoºilor trãgându-ºi greu rãsuflarea
peste marginile lor, parfumând aerul cu mi res me

ºi mistere de al tar pe care încã se mai oficiazã
sacrificii ºi se spun de cãtre îngeri nevãzuþi,
rugãciuni la Preacurata. De când au plecat la
cele veºnice preotul ºi mai apoi preoteasa, pã -
rinþii poetului, mobilele ºi pietrele împreunã cu
toate acareturile curþii, ºi-au pierdut suflul, legã -
tura cu cei vii s-a rupt iremediabil… Toate-mi
par cã s-au închis în ele însele cu nespusã du -
rere. Sunt copleºit de atâta tãcere nemiºcatã.
Jalea pricinuitã de plecarea timpurie a poetului
la cele veºnice, lãsându-ºi mama descumpãnitã,
îmbibã tot ce vedem, tot ce simþim, jale ºi pãti -
mire negrãit de mari, sunt ale poetului, cum sunt
ale poporului acestuia, în veci neîmpãcat cu
alungarea din rai. Poet devenit mesager peste
veac al durerii noastre strãvechi, al dorului de
vatrã urmându-l în tot locul, departe de Rãºinarii 
lui, pânã la Pesta ºi Paris.

Trec dintr-o odaie într-alta, nu mã satur sã
privesc, sã pipãi, sã ascult tãcerea ce mã în -
conjoarã în clarobscurul sfânt ce-nvãluie încã -
perea. Îmi vin în minte versuri demult ºtiute:
„Bate-o inimã în lucruri?/ Preajma ocupând-o-n
pâlcuri/ n-au ºi ele gânduri, patimi?” (De re rum
natura, Lucian Blaga) se întreba cândva un alt
mare poet, cu gândul la altã casã bãtrâneascã,
aºezatã-n inima lui de fiu rãtãcit la oraº, lãsând
veºnicia sã se nascã mai departe la sat, în
Lancrãmul lui Blaga…

Aici nu mai bate demult nici o inimã
maestre, scumpe poet filozof, aici nu se mai
adãposteºte nimeni de ploaie ºi vânt, de arºiþa
verii, nici de gerul iernii… Scoarþele pe perete,
scrinul din odaia din mijloc, patul simplu ca a lui 
Enescu în casa lui de la Sinaia, tabloul poetului
pãtimirii noastre, icoanele pe sticlã, toate vers
s-au fãcut, toate rãspândesc o incredibilã liniºte
elegiacã, cheamã amintiri din alte lumi în cãl -
zind inima aceluia ce are dor sângerând de casa
ºi de locurile astea ce au iz de parfum rãspândit
tainic de florile raiului… Dinspre pereþii de -
cojiþi vin raze rãtãcite pe luciul palid, îngãlbenit
de vreme, al oglinzii. Pe ele lunecã umbrele
celor rãmaºi în lumile de dincolo, aºteptând de
la noi o adiere de gând, o îmbrãþiºare târzie, un
semn de neuitare. Versific spontan, ca un þãran
de-al locului rãtãcind prin casa curþii fãrã
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stãpân: „n-auzi vorba,/ nu vezi ie,/ nu dai de nici
un Ilie,/ curtea-i goalã ºi pustie.”

Nimeni, afarã doar de cãlãtori rãzleþi ca
noi, iubitori de litere, cãutând bucoavne prin
ceasloavele rânduite cu grijã pe rafturi sim ple de 
scândurã, nu calcã pragul casei popii din
Rãºinari. Umbrarul din curte ºi pomii, câte or
avea de povestit de când domnul cel tânãr a luat
cu el cãrþile ºi s-a dus la oraº sã-nveþe, pe când
s-a întors s-a trezit cã-i spune satul „Dumneata”. 
Peste tot a dus cu el uliþele, dealurile verzi,
mormintele, lacrimile ºi um bra acestei case atât
de lipsitã acum de viaþã încât þi-e teamã sã nu
trezeºti umblând cu paºii pe podele ce scârþâie
uºor, îngerii care-o pãzesc... 

La plecare scriu câteva rânduri, pline de
gânduri, am grijã sã le aºez pios pe filele ca -
ietului deschis pe scrinul negru la care se aºeza
preotul Goga ori de cate ori avea de trimis vreo
întâmpinare cãtre domnii de la Împãrãþie…

Mai întorc odatã capul, înainte de-a în -
chide poarta casei pe care nu ºtiu dac-oi mai

deschide-o vreodatã…? Mã cuprinde ºi pe mine
o negrãitã jale, ºi-mi stãpânesc lacrimile cu greu…

Dinspre pereþi dau de iedera multã deo -
datã cu tristele versuri: „Trei pruni frãþâni ce
stau sã moarã/ Îºi tremur` creasta lor bolnavã,/
Un vânt le-a spânzurat de vârfuri/ Un pumn de
fire de otavã./ Cucuta creºte prin ogradã/ ªi
polomida-i leagã snopii/ Ce s-a ales de casa asta/ 
Vecine Neculai al popii?” (Casa noastrã, Octa -
vian Goga)

Eram stu dent la Cluj când am aflat de la
doctorul Flo rin Marin, cum profesorul Iuliu
Haþieganu a întârziat o singurã datã în viaþa lui
la cursul de Medicinã internã, pe care-l preda
stu denþilor adunaþi în amfiteatrul Clinicii Medi -
cale I. Venit di rect de la Ciucea, dupã vreo
jumãtate de ceas de când ar fi trebuit sã-nceapã
prele gerea, maestrul se scuzã în faþa elevilor sãi: 
„— Domnilor colegi, inima poetului pãtimirii
noastre a încetat sã mai batã! vã rog sã vã ridicaþi 
ºi sã pãstrãm un mo ment de reculegere în amin -
tirea lui...”
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O carte-tezaur despre un adevãrat Tezaur

Dr. Teodor ARDELEAN

Am primit la Topliþa, la Zilele „Miron Cristea” (17-20 iulie 2013), o carte
minunatã dãruitã mie de cãtre unul dintre autori, dr. Nicolae Bucur,
filolog, cercetãtor în istoria culturii, critic de artã. E vorba despre lucrarea

Tezaur de etnografie ºi folclor în judeþele Covasna ºi Harghita, apãrutã la Editura
Euro carpatica din Sfântu Gheorghe sub semnãtura lui N. Bucur ºi Dr. Constantin
Catrina, cel din urmã suit la ceruri re cent, dupã o viaþã dedicatã culegerii ºi consemnãrii 
folclorului (35 de vol ume, 700 de studii, 2000 piese folclorice). 

Lucrarea a vãzut lu mina tiparului graþie sprijinului financiar acordat de cãtre
consiliile judeþene din cele douã judeþe, dar mai ales datoritã sârguinþei ºi acribiei
cãrturãreºti a dr. Ioan Lãcãtuºu, prietenul ºi colaboratorul nostru. Prefaþa, intitulatã
„Mãrturie spre dãinuire”, este realizatã de cel mai de seamã „pãstor” al locurilor în
cauzã, ÎPS Ioan, care semneazã cum nu se
poate mai frumos, „Arhiepiscopul Munþilor”. 

Din „Ar gu ment” aflãm de la autori care
le-au fost mobilurile ºi motivaþiile, dar ºi ches -
tiunile le gate de con text, de demers sau pro -
vocãrile venite dinspre zona de necesitate
obiec tivã: „revigorarea culturii româneºti pe
plaiurile covãsnene ºi harghitene”. 

Suntem în faþa volumului prim care cu -
prinde studii ºi articole ale celor doi autori.
Remarcãm aici, spre o mai coerentã „trimitere” 
câteva din titluri:

Dr. Nicolae Bucur: Consideraþii pe mar -
ginea unor variante de balade populare har -
ghitene, Aspecte privind folclorul pãstoresc din
Harghita ºi Voineºti – Covasna, Flora în fol -
clorul românesc din zona Harghitei, Imagini ºi
simboluri în folclorul pãstoresc harghitean, Sim -
bolistica apei. Apa generatoare de viaþã, apa
generatoare de moarte, Arta decorãrii ouãlor...”.

Dr. Constantin Catrina: „George Bariþiu
despre problemele creaþiei artistice în Transilvania sec. al XIX-lea. Valorificare ºi
conservare”, „Probleme de etnografie ºi artã popularã în dezbaterea revistei
Transilvania”. La capitolele despre „Folcloriºtii Covasnei” sunt monografiaþi Dimitrie
Cioflec, I. G. Bibicescu ºi Andrei Bârseanu. 

Lucrarea aduce în faþa cercetãtorilor ºi o Bibliografie Generalã Selectivã din
domeniile etnografiei, istoriei etnografice ºi folclorice, etnologiei, antropologiei cul -
turale, artei plastice populare, dar ºi pe teme de folclor, structurate pe domenii tematice
adecvate. 2080 de titluri (referinþe, adnotãri, indice de nume, indice de localitãþi) pentru 
o perioadã de 155 de ani, de la 1855 pânã în 2010. 

Volumul al doilea va fi finalizat în urmãtorii ani. Este vorba de un Dicþionar
zonal cu etnologii din judeþele Covasna ºi Harghita, dar ºi cu fiºele monografice ale
specialiºtilor din alte locuri care au cercetat cele douã zone. 

Aºadar... O carte-tezaur despre un Mare Tezaur – creaþia popularã, fenomenele
ce o însoþesc, obiceiurile, credinþele, tradiþiile ºi celelalte „comori” din „cãmãrile”
românilor vieþuitori în sud-estul Transilvaniei. 
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Note de lecturã

Memoria Blajului

Prof. univ. dr. Cornel MUNTEANU
Facultatea de Litere, Baia Mare

Sunt oameni pentru care memoria in -
te lectualã se întâlneºte într-un mod
fericit cu memoria afectivã a lo cu -

rilor în care vieþuiesc. Când prima înainteazã în
desãvârºirea ºi împlinirea de-o viaþã a acestor
lucrãtori ai spiritului, cea de a doua vine sã
confirme cã rodul primei înnobileazã cu suflet ºi 
pasiune ceea ce locul le-a dat.

Blajul, ca spaþiu intelectual ºi afectiv al
locuirii, a constituit pentru Ana ºi Arcadie
Hinescu totuna cu spiritul culturii nobile ºi ale -
se, capabil sã deschidã cartea memoriei inte lec -
tual-a fective. Cãci memoria spiritualã a Blajului 
nu trãieºte doar prin oamenii care cândva i-au
dat lustru cul tural, ci ºi prin cei care, cu ne -
ostoitã osârdie ºi pasiune, au renunþat la ei înºiºi
pentru a strânge aceste tezaur naþional în lada de
zestre a istoriei culturale a Blajului. Poate de
aceea, proiectul ambiþios început în 2004, îºi lua 
drept þintã „oameni de ieri ºi de azi ai Blajului”,
într-un dicþionar al personalitãþilor blãjeni, aco -
peritor pentru ce a însemnat în istoria neamului
acest centru de românism autentic. Grija ºi pa -
siunea unui bucovinean, în-blãjenit prin destin
uman ºi cul tural cu bogãþia spiritualã a locurilor
de la întretãierea Târnavelor, profesorul de pioa -
sã amintire, Arcadie Hinescu, secondat de o
harnicã ºi spornicã roditoare în valorificarea do -
cumentarã a valorilor bibliotecii municipale,
pro fesoara Ana Hinescu, cei doi au realizat
pentru memoria deschisã o carte-tezaur a tot ce a 
însemnat cetatea culturalã ºi istoricã a Blajului.
Volumul Oameni de ieri ºi de azi ai Blajului,
apãrut cu prilejul împlinirii a 275 de ani de la
temelia spiritualã pusã de Inochentie Micu- Klein
aici, continuã ºi îmbogãþeºte proiecte mai vechi
începute de Ioan Raþiu în 1911 ºi Nicolae
Comºa în 1943. Faþã de ediþia din 2004, volumul 
re cent nu înseamnã doar un salt cantitativ, în ce
priveºte materialul prelucrat, ci propune ºi o
deschidere amplã, în regim calitativ. În primul
rând, a lãrgit aria de investigare tematicã, de la
artã ºi literaturã, la inginerie ºi profesorat mi -
sionar, de la politicã la teologie, de la ºtiinþe
exacte la cele de medicinã ºi filosofie. Apoi a
fãcut o punte de legãturã fertilã între generaþiile

vechi, care au dat luminã ºi strãlucire ºcolilor
Blajului, la cele mai noi, chiar de ultimã ac -
tualitate, care sunt în plinã afirmare ºi care pun
tot atâtea pietre de hotar zidirii culturale a lo -
cului. Astfel baza edificiului, pus cândva de
Micu Klein, Simion Bãrnuþiu, Timotei Cipariu,
Petru Maior ºi atâþia alþii, pune legãturi de du -
ratã prin personalitãþile de azi, Horea Cucerzan,
Ion Buzaºi, Cornel Tatai-Baltã, Alexandru
Criºan, Alina Moldovan ºi lista poate con tinua.

Structura fiecãrei fiºe de dicþionar acoperã 
în bunã mãsurã, partea de contribuþie a per -
sonalitãþii, cu un punct în formarea ºi afirmarea
personalã (studii, activitate), ºi celãlalt capãt în
recunoaºterea prestigiului (referinþe, premii,
dis tincþii). Aºa se face cã cititorul deschide car -
tea ºi cu siguranþa cã gãseºte aici ima gi nea-
 efigie a personalitãþilor deopotrivã blãjene ºi
naþionale. Imaginea completã a datelor din dic -
þionar a rezultat ºi din multiplicarea criteriilor de 
înregistrare a fiºelor de dicþionar, în sensul cã
faþã de proiectele anterioare, noul volum s-a
îmbogãþit cu nume de rezonanþã pentru istoria
culturalã a oraºului. Sunt inventariaþi aici oa -
meni nãscuþi/decedaþi în Blaj ori împrejurimi,
apoi funcþioneazã criteriul formaþiei inte lec tua -
le, oameni trecuþi prin ºcolile Blajului, ca ºi
inventarul profesorilor care i-au for mat aici. Nu
în ultimul rând, imaginea-oglindã a per so na -
litãþilor care au scris despre Blaj ori ºi-au in -
tersectat, în vreun fel, destinul ºi profilul in -
telectual ºi uman cu cel al Blajului. Aceste
cri terii mult mai flexibile au încurajat autorii
dicþionarului sã insereze în noul volum nu doar
scriitori de marcã ai literaturii române (Ion
Agâr biceanu, Pavel Dan, ªtefan Luca, Ion Brad, 
Dumitru Mircea, Aurel Gurghianu etc), ci ºi
mari teologi ºi profesori (Al. Gram ma, Aron
Pumnul, Timotei Cipariu, Tit-Liviu Chinezu,
Iuliu Hossu, Octavian Bîrlea, Zenovie Pâ cli ºanu,
Ion Bianu, Iuliu Haþieganu, Augustin Bunea ºi
alþii), pânã la istorici, geografi, biologi (Ion
Breazu, Alexandru Borza, Ioan Chindriº, ªtefan 
Manciulea, Ambrosiu Cheþianu).

Sã amintim cã acest dicþionar este ºi o
probã cã istoria ºi cultura naþionalã a trecut prin
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destinul ºcolii blãjene, ceea ce-i sporeºte im -
portanþa de doc u ment pentru orice cercetãtor
interesat de aprofundarea miºcãrilor de idei
între diversele zone ale þãrii. Dacã e sã amintim
contribuþia Liceului de fete ºi bãieþi „Sfântul
Vasile cel Mare”, a liceului comercial sau a
ºcolii pedagogice ori a Academiei teologice,
atunci personalitãþi naþionale datoreazã Blajului 
formaþia lor profesionalã, de la episcopii noºtri
Inochentie Micu Klein, Alexandru Rusu,
Alexandru Nicolescu, Ioan Suciu, la scriitori
pre cum Nicolae Balotã, Dumitru Mircea, Negoiþã
Irimie, la medici de prestigiu precum Iuliu
Haþie ganu, ori universitari precum Vistian Goia, 
ªtefan Paºca, geograful ªtefan Manciulea. Bu -
nãoarã, destinul unor personalitãþi cu contacte
maramureºene, care s-au intersectat în traiectul
lor profesional ºi existenþial cu ºcoala ºi cultura
blãjeanã (politicieni: Iuliu Maniu, preoþi ºi epis -
copi: Iuliu Hossu, Vic tor Mihaly de Apºa,
Tit-Liviu Chinezu, Alexandru Rusu, Ioan Suciu, 
Valeriu Traian Frenþiu, Lucian Mureºan, ingi -
nerul Ion Hinescu, antrenorul Mircea Spã tã cean,

economistul Ioan Bizãu, preotul ºi isto ricul Ioan 
Bota, arhivistul Vasile Cãpâlnean, profesoara
Luminiþa Cor nea).

Acoperitor în ce priveºte zona tematicã ºi
oferind o imag ine totalã ºi globalã a con tri -
buþiilor personalitãþilor la istoria, ºtiinþa, arta,
cultura ºi literatura Blajului, cu deschidere spre
spaþiul naþional ºi uni ver sal, dicþionarul „Hinescu” 
este, practic, o carte-doc u ment, care poate sta te -
mei pentru orice cercetare mo no graficã indi vi -
dualã a fiecãruia inventariat aici. Apreciem res -
ponsabilitatea actului cul tural ºi comemorativ al 
Anei Hinescu, care a împlinit astfel ºi un gest de
ducere la capãt a proiectului la care Arcadie
Hinescu a visat o viaþã, pânã la tragica sa dis -
pariþie. Pentru o posibilã ºi neºtiutã reeditare a
acestui dicþionar, sugerãm o echi librare mai
pon deratã a spaþiului rezervat unor personalitãþi, 
între cele douã mari perioade, cea veche, di -
nainte de la început de secol, ºi cea contem -
poranã; simþul valorii sporeºte dacã punem un
ac cent suplimentar întemeietorilor ºi ponderãm
entuziasmul mai tinerilor, mulþi în plinã afirmare.
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Blaj, vedere de epocã



Lecturile verii: 

Mircea Eliade – Memorii
Mirel GIURGIU

Motto: „Aº fi vrut sã vãd tot, sã citesc tot, sã transcriu tot...”  (Mircea Eliade)

În primãvara anului 1928 drumurile lui
Eliade duc toate la Roma… Din nou la
Roma – de data asta pentru câteva luni

de zile, pe care avea sã le dedice aproape în
exclusivitate studiilor de înalt nivel. Atât de
înalt, încât aveau nevoie, spre a-ºi gãsi cadenþa
ºi energiile interioare, de refugiul sub bolta de
aur care do mina Biblioteca Universitarã din
Cetatea Eternã... Acolo îºi petrecea mai toatã
ziua stând în compania operelor lui Giordano
Bruno, Tommaso Campanella, Marsilio Ficino
ºi alþi autori de cãpãtâi care ºi-au legat pentru
totdeauna numele de „Filosofia Renaºterii Ita -
liene”... Nu mai încape nicio îndoialã cã tot ce
þinea de „Renaºtere” stârnea marea dorinþã de
cunoaºtere a studentului, care asemeni unui
maes tru al gastronomiei celei mai rafinate, gri -
juliu cu mirodeniile de presãrat în meniu, o
agrementa cu lecturi din Pico della Mirandola
despre care se spunea cã ºtie tot ºi încã ceva pe
deasupra... Ce izvor nesecat de culturã ne oferã
Renaºterea italianã ºi câte fluvii de gândire s-au
nãscut din bogãþia lui de idei, din arte ºi me -
tamorfoze. Dar pentru Mircea nimic nu era prea
mult, fiindcã simþi nevoia sã includã în meniul
lui preferat ºi scrierile spaniolului Menendez y
Pelago pe care începuse sã-l ad mire fiindcã „iz -
butise sã-ºi domine imensele materiale pe care
le adunase ºi pe el îl luasem de model.” Nu
renunþa la plãcerea de a hoinãri prin oraºul de pe
malurile Tibrului cum fãcea altãdatã la Bu cu -
reºti, dar cãtre miezul nopþii poposea în ca -
fenele, ca sã poatã rãmâne viu ºi treaz pânã în
zorii zilei în compania clasicilor de care nu se
putea despãrþi, cum nu se despãrþea Ulysse de
Odyseea lui...

Rãmâi copleºit, sã afli, tu, ca cititor al
Memoriilor cã Eliade pãstra mai departe le gã -
tura cu cei de-acasã, nu uita niciun mo ment de
unde plecase ºi ce promisiuni lãsase în urma lui,
strãduindu-se sã trimitã cu regularitate de me -
tronom articole sãptãmânale pe adresa redacþiei
din Bucureºti a ziarului Cuvântul.

Aflat într-o situaþie financiarã foarte di -
ficilã, rãmânând fãrã unii redactori plecaþi la

cele veºnice, cunoscutul pe ri odic al anilor 30 se
sprijinea tot mai mult pe umerii tot mai în -
covoiaþi ai lui Nae Ionescu, apãsaþi ºi aºa de
multe alte greutãþi.

În paralel cu toate preocupãrile ºi pa siu -
nile lui italiene, viitorul mare sa vant nu neglija
deloc studiile care-i îndrumau paºii cãtre Bi -
blioteca „Seminarului de Indianisticã” unde ajun -
sese cu ajutorul mai vârstnicului sãu prieten,
profesorul Tucci, un nume binecunoscut în lu -
mea Orientalisticii. În acea lume plinã de magie
reuºi sã gãseascã o adevãratã comoarã care se
numea A His tory of In dian Phi los o phy, unul din
„diamantele” fãurite de geniul profesorului in -
dian Surendranat Dasgupta. Acesta a fost omul
providenþial care a lãsat sã încolþeascã în mintea
lui Mircea Eliade ideea de a-i scrie maha ra jahului
Manindra Chandra Nandy din Kassim bazar.

Dacã-i transcriem numele cu atâta grijã e
ºi pentru cã omul acesta alãturi de profesorul
Dasgupta vor schimba în timp destinul cre ator al 
românului plecat sã exploreze în depãrtãri cãi ce 
duceau spre comorile „Indiilor”, altele decât ce -
le cãutate de Columb ºi mai apoi de „los con -
quista dores” – dar nu mai puþin bogate în sub -
stanþa lor intimã.

Maharajahul îl ajutase bãneºte pe Dasgupta
sã studieze timp de 5 ani la celebra Cam bridge
Uni ver sity, fapt care-i era cunoscut studentului,
aºa cã acesta se puse pe scris ºi redactat în
franþuzeºte o scrisoare pe care apoi o trimise în
In dia, adresatã Maharajahului din Kassimbazar.

Parcã am citi o minunatã poveste dintre
cele cuprinse în volumul închinat celor O mie ºi
una de nopþi, nu-i aºa...?

Câtã energie sufleteascã cheltui pe fondul
unor dorinþe atât de manifeste ºi de constante,
mai mult decât cel ce a scris, poate numai
Dumne zeu sã ºtie? Din conþinutul epistolei, aºa
cum ne-a fost povestit de memorialist, aflãm cã
a cesta îl ruga pe demnitarul in dian sã-i acorde o
bursã de doi ani, pentru a putea sta prin preajma
profesorului Dasgupta pe care-l cunoºtea
dintr-un lung schimb de scrisori încã de pe vre -
mea când era licean la Bucureºti. A sta pe lângã
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marele orientalist însemna sã-ºi poatã însuºi
lim ba sanscritã împreunã cu elemente de filo -
sofie indianã.

La puþin timp dupã expedierea scrisorii al
cãrei rãspuns valora aur mult ºi greu în balanþa
vieþii lui Mircea Eliade, acesta se întoarse în þarã 
cu vaporul, urmând un itinerar destul de lung
pentru acea vreme fiindcã pleca de la Neapole la 
Athena – acolo fãcu popas câteva zile pânã când
reuºi a se îmbarca într-un alt vas care sã-l ducã
în Cornul de Aur la Constantinopole. Odatã ajuns
pe malurile Bosforului îºi dãdu seama cu stu -
poare cã nu mai are banii necesari pentru a con -
tinua cãlãtoria pânã la Constanþa. Trecu prin
mari emoþii ºi nesfârºite îndoieli pânã când
ajun se sã se bucure de ajutorul extrem de bine -
voitor al consulului gen eral al României la
Constantinopole, ajutor care i-a permis în cele
din urmã sã se îmbarce pentru Tomis.

Întors la Bucureºti în miez de varã avu
marea bucurie de a se întâlni cu profesorul Nae
Ionescu, cu Paul Sterian ºi Sandu Tu dor, mai
întâi în redacþia Cuvântului, apoi ºi-n alte locuri
binecuvântate de Domnul spre bucuria oa me -
nilor de litere, de artã ºi de culturã care frec -
ventau cafenelele ºi localurile emblematice ale
Bucureºtiului de altãdatã: Capºa, Oteteleºanu,
Carul cu Bere etc. Într-o zi, vãzând cã Eliade
venea destul de rar în aceste „locuri de bine -
facere” – un scriitor i se adresã când îl întâlni pe
bulevard: „ascultã monºer, nu crezi cã ar fi cazul 
sã vii pe la cafenea mai des...? Sã te mai deºtepþi
ºi matale niþel...”

Dacã s-a dus sau nu are azi mai puþinã
importanþã, cât despre deºteptãciune sã spunem
cã ea intra tot timpul repede în funcþiune când
era vorba de eroul nostru. Dupã întoarcerea de la 
Roma, ideea unei reviste sub formã de caiete cu
apariþii trimestriale cãpãta contur tot mai clar în
mintea lui M.E ºi a prietenilor sãi Paul Sterian ºi
Mircea Vulcãnescu. Demult se gândeau ei la o
revistã care sã-i reprezinte ca generaþie, având
frãmântãrile ºi visele lor în legãturã cu pro -
blematici gen er ale socio-culturale, istorice ºi
lit e rare care interesau atât pe tinerii români cât ºi 
pe cei din Occident. Colegii lui Eliade erau, ca ºi 
el, în pragul licenþei la facultate ºi al unui doc -
torat în strãinãtate. Cu gândul la doc tor ate în
strãinãtate, nu-ºi fãceau deloc planuri de a rã -
mâne nici la Paris nici la New-York. Visul lor
era sã se întoarcã acasã, unde sã-ºi punã cât mai
degrabã în practicã planurile editoriale ºi pu -
blicistice – unele se înfiripaserã în inima lor încã 
de pe vremea când erau elevi de liceu.

Când se aºtepta mai puþin sosi scrisoarea
din In dia. Citindu-i conþinutul, tânãrul ab sol -

vent al Universitãþii din Bucureºti aflã cã Maha -
rajahul din Kassimbazar nu numai cã îi acorda o
bursã de studii în In dia, la Cal cutta, aºa cum îºi
dorise, dar îi propunea sã rãmânã cinci ani, în
loc de doi ca sã poatã studia ca lumea sanscrita ºi 
filosofia indianã, iar pe deasupra îl mai ºi întreba 
de câþi bani ar avea nevoie pentru un trai de cent
de absolvent venit din Europa. Celebrul dem -
nitar nu-ºi putea închipui cã un tânãr eu ro pean
aflat la studii de doctorat acolo, poate trãi ca un
simplu stu dent in dian. E ºi asta o filosofie dem -
nã de tot respectul, „o rara avis” a modului de a
gândi ºi acþiona în peisajul lumii universitare
din toate timpurile.

Primul om cu care stãtu de vorbã candi -
datul la doctorat, dupã primirea scrisorii din
partea Maharajahului in dian, a fost cum era de
aºteptat, profesorul ºi mentorul sãu Nae Ionescu.

Memoriile reþin sfaturile înþelepte, pline
de culoare ºi persuasiune pe care Eliade le primi
din partea maestrului sãu: „Dându-ºi seama de
interesul meu sincer pentru In dia, Nae Ionescu
îmi repeta de câte ori avea prilejul cã nicãieri nu
înþelegi mai bine o filosofie decât acolo unde s-a 
plãmãdit ea. În In dia bunãoarã, adãuga el, poþi
vedea cum se poartã ºi cum umblã pe stradã un om 
care nu crede în realitatea ontologicã a lumii…”

P.S: Efortul nostru de a scrie un eseu bio -
grafic despre Mircea Eliade aflat în deplinã con -
cordie cu unii dintre cei mai strãluciþi repre -
zentanþi ai generaþiei lui ca ºi cu unii din
maeºtrii admiraþi de el la acea vreme (Hasdeu,
N. Iorga, Nae Ionescu, Lucian Blaga) – are în
vedere singularitatea exemplarã a destinului
sãu. Vom avea, sperãm, ocazia sã spunem câte
ceva ºi despre cultul pe care scriitorul sa vant îl
purta lui Eminescu. Nobila ambiþie a generaþiei
sale atingând înalte cote intelectuale în dez -
baterea de idei, actuale la vremea aceea în Apu sul 
eu ro pean, purtatã ca un stindard în fruntea
„Asociaþiei Cri te rion” ºi cu alte multe ocazii,
avea sã le împrumute unora în timp un nimb de
sacrificiu per sonal. A rãmas peste toþi ºi toate,
dincolo de ceea ce Eliade denumea a fi „cãderea
în istorie” conºtiinþa de sine a unui ideal cul tural
asumat fãrã preget în momentele astrale ale cul -
tu rii noastre dintre cele douã rãzboaie mondiale

Toamna anului de graþie 1929 marcheazã
începutul unei aventuri spirituale fãrã pre ce dent
în cultura noastrã, odatã cu cãlãtoria întreprinsã
de Eliade în In dia. La 20 de ani are ocazia sã
încerce o experienþã intelectualã de o mare an -
vergurã, o expediþie pe care am putea-o compara 
cu cea a lui Alexandru Mac edon, dacã nu ne-ar
fi teamã de interpretãri mai puþin binevoitoare
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cu op era tânãrului explorator pe tãrâmul reli -
giilor orientale. Dacã cineva vrea sã cucereascã
lumea ºi apoi sã o stãpâneascã o vreme, atunci
trebuie sã înceapã prin a se cuceri mai întâi pe
sine prin autocunoaºtere.

Acel cuceritor, explorator al sinelui, va
ajunge prin lungi exerciþii la dorita au tostã pâ -
nire în cele mai neaºteptate împrejurãri, care în
loc sã-l doboare îl vor ridica în ochii lui ºi ai
celor din jurul sãu pânã când vestea i se va duce
mult mai departe decât poate cuprinde ima gi -
naþia omului în genere.

Fapt este cã Mircea Eliade, odatã ajuns în
In dia, la Cal cutta, dupã o cãlãtorie de 6 sãptã -
mâni cu vaporul, trãieºte un prim cutremur exis -
tenþial atunci când relaþia lui cu Maitreyi ajunge
la cunoºtinþa lui Dasgupta ºi a întregii familii
care-l gãzduise cu generozitate pânã în acel mo -
ment.

Un refuz cat e goric din partea profesorului
de a admite orice apropiere de ordin sen ti men tal
între fiica lui ºi tânãrul sãu discipol, stã la te -
melia deciziei acestuia de a se retrage într-o
colibã din Himalaya, la locurile sfinte din preaj -
ma templelor ºi mãnãstirilor unde se duc cei
care se înveºmântã în mantia contemplaþiei, a
ascezei ºi a meditaþiei. I se pãrea cã pânza iluziei 
a fost þesutã cu prea mare grabã pentru ca iubirea 
lui pentru Maitreyi sã dureze împãcând marile
lui proiecte spirituale cu viaþa de zi cu zi. Sun -
tem avertizaþi în mai multe rânduri, mai di rect ºi
mai pe ocolite cã o micã întâmplare îþi poate
schimba viaþa când te aºtepþi mai puþin, ajungi
sã mergi pe cãi pe care niciodatã nu þi le-ai
imaginat, pentru ca pe urmã sã constaþi cã de
fapt ai vrut sã ajungi în cu totul altã parte.

Este o trãsãtura a oamenilor puternici a -
ceea de a cãuta sã iasã din labirintul dez nã -
dejdilor supunându-se unor provocãri care-i în -
deamnã la acþiune, dând frâu liber cugetãrii
lu cra tive în dauna slãbiciunii. Mircea Eliade îºi
topeºte dezamãgirile la flacãra memoriei care-l
îndeamnã sã lucreze la teza sa mai departe, sã
corespondeze cu cei din þarã unde tocmai tri -
misese romanul Isabel, care, dupã cum aflã din
scrisorile lui Cezar Petrescu ºi Ion Jianu, se
bucurã de succes în rândul cititorilor. Scria mai
departe articole ºi le trimitea la redacþia ziarului
Cuvântul – îºi þinea aºadar cuvântul dat la ple -
care lui Nae Ionescu ºi celorlalþi din redacþie.
Curând îºi trata rãnile încã sângerânde ale des -
pãrþirii bruºte de iubita lui, scriind cu sârg la
romanul Lu mina ce se stinge fugãrit mereu de
demonul timpului neîndurãtor ºi nerãbdãtor cu
cel care-ºi închinã viaþa creaþiei. A fost o vreme
când credea cã se va identifica cu In dia pânã la

contopirea completã cu limba, cu modul de via -
þã, cu filosofia ºi cultura ei, nemaivorbind cã
începuse sã-i placã geografia locului, fãcuse
baie în Gange presãrând petale de trandafiri în
cinstea zeiþei Laksmi – rit ual care-l singulariza
printre europenii din Ben gal, uluindu-i pe bãºti -
naºi. Uneori aceºtia aruncau cu pietre dupã el,
vociferau ºi-l ameninþau în fel ºi chip con fun -
dându-l cu un „an glo in dian” membru al colo -
niei englezeºti împotriva cãreia tot mai multe
voci se ridicau. Eliade primi cu seninãtate toate
manifestãrile ostile – zicându-ºi cã e vremea ca
poporul in dian sã-ºi cucereascã mult râvnita in -
dependenþã de sub stãpânirea Angliei. Ma hatma 
Gan dhi chemase poporul la o revoluþie paºnicã
împotriva stãpânitorului, tânãrul scriitor din
Car paþi îºi atrãgea asupra lui necontenite ironii
din partea oaspeþilor pensiunii doamnei Perris,
la care locuise o vreme imediat dupã ce sosise
din România. Niciunul dintre aceºtia, nici pro -
prie tara pensiunii, nu-ºi imaginau o clipã cã
In dia se va elibera vreodatã de sub dominaþia
Angliei. Numai un naiv ca tânãrul acesta venit
sã stu dieze sanscrita cu marele Dasgupta, putea
nutri ºi rãspândi astfel de fantasmagorii demne
de mintea copiilor, nicidecum de a unui adult
de prins cu sensul istoriei.

De la înãlþimea vârfurilor învecinate cu
cerul ale mãnãstitilor ºi peºterilor hierofanice
din Himalaya, în compania sihastrului Swami
Shivananda, privind înapoi, M. E. realiza im -
portanþa învãþãrii tehnicilor Yoga alãturi de
Dasgupta pentru a depãºi acele dificile momente 
ale vieþii sale de care avusese parte în ul tima
vreme. ªtiinþa primitã, însuºitã prin lungile ore
de studiu zilnic al textelor vechi, ori în urma
lungilor convorbiri avute cu poetul ºi mu zi cia -
nul Rabindranat Tagore - îl ajutau pe Eliade sã ia 
seama la importanþa suferinþei ca mijloc de cãu -
tare a eliberãrii de încorsetãri ale gândurilor
venite din afara fiinþei pe nepusã masã – ame -
ninþând sã-l distragã pe individ de la urmãrirea
tenace a propriilor þeluri conforme cu destinul
asumat la un mo ment dat. O licãrire de gândire
formulatã de Eliade ne ajutã sã înþelegem mai
bine starea lui de suflet la momentul ascezei
cog ni tive din sihãstria autoimpusã vreme de câ -
teva luni în preajma colibei sale din Himalaya:
„...ªi tocmai faptul cã ajunsesem în Himalaya la
capãtul puterilor, vlãguit turmentat, îmi în gã -
duia acum sã mã stãpânesc ºi sã mã desfac de
legãturi mai repede decât aº fi putut-o spera
daca m-aº fi aflat într-o condiþie normalã...”

Hierofania care domnea acolo îl lua în
posesie în aºa fel încât reuºea sã-i concentreze
energiile spirituale în direcþia creativitãþii cul -
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turale spre care tânjea ºi de la care nu dorea sã se 
abatã din cauza unor întâmplãri de mo ment.
Detaºare de rãtãciri nedorite, regãsirea „ade -
vãratului sãu centru” constituie laitmotive ale
tinereþii acestui om pentru care fiecare clipã
trãitã avea o importanþã cu totul aparte.

Cunoaºterea nemijlocitã a indianismului
cu tot ce cuprindea el, nu-i dãdu nici o clipã
tentaþia misionarismului, fiind convins cã de -
parte de a avea veleitãþi hieratice, se simþea bine
doar în pielea unui cre ator în culturã, fie cã ieºea 
în câmpul ºtiinþelor, fie cã se retrãgea în lite -
raturã.

O scrisoare primitã de la tatãl sãu îl ajutã
sã-ºi limpezeascã gândurile de viitor, fiind pus în
situaþia de a rãspunde imediat unei chemãri aca -
sã. Este vorba de convocarea oficialã la Bucureºti
pentru satisfacerea stagiului militar. Tatãl, fost
ofiþer de carierã, þinea foarte mult ca tânãrul sãu
fiu sã îmbrace cu onoare haina militarã, dupã
cum prevedeau legile þãrii. Cel convocat se gân -
di o clipã sã invoce un motiv spre amânare
pentru a-ºi putea con tinua studiile pentru care
venise. Apoi luciditatea îi veni în ajutor ºi se
decise sã meargã cu primul va por acasã. Nu era
timp de pierdut, þinea la onoare dupã cum þinea
ca viaþa sã-i fie conformã cu principiile. Pri -
mirea scrisorii de acasã avu efectul unei în -
toarceri în primul rând cãtre sine, o introspecþie
necesarã înainte de a pãrãsi o culturã pentru o

alta, un mo dus vi vendi pentru un altul aflat la
polul opus al existenþei, cel puþin la prima im -
presie. Confesiunea lui Eliade fãcutã în Me morii,
cu privire la momentul cru cial al deciziei luate
de a se întoarce în þarã, este fãrã echivoc. Pentru
cã suna ca un credo al sãu, înþeleg sã-l redau pe
larg în citat care mie îmi apare ºi ca un „me -
mento” de care ar trebui sã se þinã seama peste
veacuri de trãire pãmânteascã: „Ceea ce
încercam eu sã fac ºi anume sã renunþ la ere -
ditatea mea occidentalã ºi sã-mi caut o „casã”
sau o „lume” (cu ghilimelele autorului) într-un
univers spir i tual ex otic, echivala într-un anumit
fel, cu renunþarea înainte de vreme la toate po -
sibilitãþile mele de creaþie. N-aº fi putut fi cre -
ator decât rãmânând în lumea mea care era în
primul rând lumea limbii ºi culturii româneºti.
ªi n-aº fi avut dreptul sã renunþ la aceastã lume
decât dupã ce mi-aº fi fãcut datoria faþã de ea,
adicã dupã ce aº fi istovit posibilitãþile mele
creatoare. Aº fi avut dreptul sã mã retrag defi -
nitiv în Himalaya la capãtul activitãþii mele cul -
turale, iar nu la începutul ei...” ...ºi mai departe
„vocaþia mea era cultura nu sfinþenia”. (p. 204)

Cât de binevenitã va fi fost aceastã ex -
perienþã a cãlãtoriei în In dia, cât de înnoitoare
de spirit pentru cultura româneascã ºi ce poate
însemna sinteza de mari proporþii în op era lui
Eliade tradusã în viaþã de el însuºi, vom vedea în 
paginile urmãtoare...

***

„Aici e casa mea. Dincolo soarele ºi grã dina cu stupi. Voi treceþi pe drum, vã uitaþi
printre gratii de poartã ºi aºteptaþi sã vorbesc. De unde sã încep...?” 

Lucian Blaga – Cãtre cititori

 Sã te întorci acasã dupã ani de despãrþire
de ai tãi este mai întâi o mare dorinþã, când
faptul e împlinit te inundã o mare bucurie. De
abia când îþi dai seama de schimbãrile care s-au
petrecut în lipsa ta cazi pradã unor nedumeriri,
chiar unei neliniºti mai ales cã ai vrea sã con -
tinui ceva ce ai început, dar simþi cã nu-i de loc
simplu, cã trebuie sã te acomodezi din nou cu
ambianþa, cu oamenii ºi obiceiul locului. Uneori 
chiar limba maternã îþi joacã feste, chiar dacã
eºti scriitor ºi te cheamã Mircea Eliade: „Era de
necrezut ºi totuºi a trebuit sã recunosc cã aºa era: 
vorbeam prost româneºte ºi cu un ac cent strãin.
Nu-mi gãseam cuvintele. Când a doua zi ne-am
strâns toþi în jurul mesei ºi mã ascultau po -
vestind, îi surprindeam privindu-se pe furiº, în -
cercând sã-ºi ascundã zâmbetul...”

Altfel decât în cazul unor contemporani

de-ai noºtri care stâlcesc limba fiindcã n-o iu -
besc, orientalistul din el avusese timp de trei ani
preocuparea constantã de a învãþa limba sans -
critã ºi bengalezã, de vorbit, nu avea cu cine
vorbi pe româneºte, aºa cã unele ezitãri sunt
explicabile... Nu ne duce gândul nici pe departe
cã ar fi vrut sã parã mai strãin de þarã ºi de limbã
decât era. Mai pre cis nu era ºi nu vroia deloc sã
parã strãin, doar lãsase totul baltã în In dia ca
sã-ºi facã serviciul militar în România. Mã în -
treb câþi ar fi fãcut la fel...? Mai bine sã aibã alþii
plãcerea de a rãspunde la întrebare, pânã când
vedem mai departe ce-a fãcut Eliade dupã ce-a
ajuns din nou pe malurile Dâmboviþei. Am uitat
sã spun cã înainte de a sosi el, au sosit lãzile cu
cele o mie de vol ume achiziþionate în In dia, cãrþi 
purtate pe umeri sus la mansardã de tatãl sãu
care între timp trecuse de 60 de ani ºi se pen -

SEPTEMBRIE 2013 163

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F

I
T

ª
E

N
Â

M
O

R I
R

O
L

A
V



sionase. Mama rãmãsese la fel, tot cu grija casei
dar foarte mândrã de talentele fiului pe care-l
vedea surprins de aura geniului. Primul om pe
care-l viziteazã la întoarcere este Nae Ionescu,
pe care-l întâlneºte în redacþia ziarului Cu vântul:
„bine cã te-am vãzut din nou acasã” îl întâmpinã 
profesorul care îl vedea pe Eliade promovat de
justeþe la catedra de logicã ºi meta fizicã pe care
o conducea. Asta cu atât mai mult cu cât varianta 
înfiinþãrii unei catedre de limba ºi gramatica
sanscritã la Universitatea din Bu cureºti i se pã -
rea puþin probabilã.

Tot în redacþia Cuvântului îi revãzu pe
Mihail Sebastian, Ion Cãlugaru, Gheorghe
Ra coveanu ºi alþii pe care nu-i uitase în „pe -
rioada orientalã”, prieteni vechi doritori ca ºi el
de noi aventuri ºi provocãri intelectuale ce
aveau sã înceapã curând.

Ar fi cu totul eronat ºi am face o greºealã
de neiertat dacã n-am aminti între persoanele
importante care au jucat un rol în viaþa tânãrului
Eliade, sau pur ºi simplu le-a cunoscut în dea -
proape, numele unor femei arvunite de soartã cu
haruri ºi daruri multe ºi alese. Îºi revedea colegii 
de ºcoalã însoþiþi de noile prietene, logodnice
sau chiar soþii.

Între ele erau fiinþe foarte atrãgãtoare, dacã
ne gândim la Mariana Viforeanu, soþia fostului
sãu coleg de clasã ºi bun amic, mondenul Petru
Viforeanu, era fiica celebrului avocat Istrate Mi -
cescu care-i dãduse o formaþie clasicã ce-i per -
misese sã citeascã în orig i nal pe Platon ºi pe
Pindar, poate printre primele reprezentante ale
sexului frumos care se putea lãuda la acea vre -
me, la noi, cu astfel de cunoºtinþe lingvistice.

Despre frumuseþea lui Marga Jianu – soþia 
lui Ionel Jianu, viitorul mare critic de artã –
prieten ºi exeget al lui Brâncuºi – aflase încã din
corespondenþa pe care o primea în In dia.

Între femeile de mare tal ent care frec ven -

tau cercurile în care se învârtea M. E. erau pic -
toriþe ca Margareta Sterian, sculptoriþe ca Miliþa 
Pãtraºcu, actriþe deja consacrate ale scenei
tea trului românesc din acea vreme: Marietta
Sa dova, cãsãtoritã cu scriitorul Ion Marin
Sa do veanu de care ul te rior se despãrþi ºi Sorana
Þopa - o moldoveancã frumoasã ºi ambiþioasã
care fãcea carierã pe scena Naþionalului bucu -
reºtean, o persoanã care încet dar sigur se îndrã -
gosti de Eliade, încercând sã-l subjuge într-un
fel care-i amintea acestuia de violoncelista Jenny,
cea care se rãtãcise în cãutarea absolutului, prin
mã nãstirile din Himalaya.

Fãcând parte dintr-un cerc larg de prieteni
cu care se vedea cel puþin o datã pe sãptãmânã
fie, în mansarda lui, fie în casa înconjuratã de
grã dinã din cartierul „Crucea de Piatrã” a picto -
rului Mac Constantinescu – Sorana puse ochii pe
Mir cea Eliade ºi-ncerca sã-l domine abordând
cu prea mare insistenþã teme pe care avea ten -
din þa sã le absolutizeze pânã la suprasaturaþie –
ne-am pune prea mult rãbdarea la încercare dacã 
am vroi sã le enumerãm sau ºi mai rãu, sã le dis -
cutãm aici - mai bine sã-l ascultãm pe cel care
era supus la fiecare întâlnire unor ti rade exas -
perante... „...vorbea întotdeauna în numele Ab -
solutului, al Vieþii, al Dragostei (majusculele
autorului) ºi jargonul acesta pretenþios spiri -
tualist, prezentat cu patosul ºi ºtiinþa unei art iste
autentice mã scotea din sãrite”. De unde se vede
cã teatrul pe scena vieþii se cere a fi interpretat
cu mai multã discreþie ºi-n alte tonuri decât la
Naþional, pentru a nu obosi ºi irita auditoriul...

În cele din urmã, scriitorul îºi aduse
aminte de Maitreyi, cãreia începu sã-i dedice
romanul pe care tocmai îl începuse odatã cu
stagiul mi litar pe care-l executa la o unitate de
artilerie antiaerianã din cartierul Ghencea. Fiind 
atât de solicitat pe planuri atât de diferite – nu
mai avea timp sã dea replicile pe care Sorana
Þopa le aºtepta la fiecare întâlnire...
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Omenia domnului Chabert
Mirel GIURGIU

Khel, Germania

...acolo unde bãtrânul Danubiu îºi pierde ºi apa ºi numele în mare... (Jean Bart)

Alexandre Chabert, eroul rândurilor de
mai jos, este un personaj in te resant, a
cãrui memorie a reuºit sã nu fie în -

ghiþitã de Cronos datoritã a douã calitãþi de care a dat 
dovadã: erudiþia ºi generozitatea. Nãscut la Turtucaia
(oraº care în timpul Pri mului Rãzboi Mondial încã
aparþinea României), din tatã francez ºi mamã
bulgãroaicã, ºcolit mai întâi la un liceu de elitã din
Bucureºti, iar apoi urmând studiile superioare la
Paris, obþinând titlurile de doc tor în litere ºi doc tor
în drept, Chabert a fãcut mai apoi studii de economie 
la Har vard ºi Londra, devenind cunoscut prin nu -
meroasele lucrãri elab o rate în aceste domenii. Însã
nu doar cãrþile i-au asigurat nemurirea, ci ºi sprijinul 
con stant pe care l-a acordat bisericii ortodoxe ºi
comunitãþii românilor din Alsacia. Nu în ultimul
rând, trebuie amintit faptul cã, deºi originea sa ro -
mânã i-a adus uneori ºi neplãceri, mon sieur Chabert
nu ºi-a renegat-o niciodatã, transmiþând neþãrmurita
lui dragoste faþã de România soþiei ºi fiicei sale.

Turtucaia, un fost colþ de Românie

Cel despre care scriu acum - profesorul ºi
savantul Alexandre Chabert - vine dintr-un fost colþ
de Românie unde altãdatã se dãdeau lupte grele la
vreme de rãzboi... vine de la Turtucaia - vine din
Cadrilater - azi Tutrakan (Bul garia).

Cum a  ajuns acolo? E o poveste fas cinantã ºi
nu prea lungã; sã încercãm sã de pãnãm firul unor
întâmplãri din alte timpuri ºi cu altfel de oameni
decât întâlnim de obicei...

Sã ne întoarcem în România celei de-a doua
jumãtãþi de secol al XIX-lea ºi sã luãm calea fãrã de
pulbere a Dunãrii ca sã ajungem la Tulcea, unde, pe
lângã români, multe seminþii îºi duceau traiul la
vremea aceea: turci, tãtari, greci, genovezi, francezi
etc. Din Occidentul eu ro pean, Franþa era þara cu care 
România avea relaþiile cele mai bune la acea vreme
ºi de acolo veneau mulþi sã facã comerþ la Dunãre,
atraºi de Tulcea ºi de Sulina, despre care Jean Bart  – 
autorul acelui ro man de succes numit Europolis,
spunea: „pe aici iese grâu ºi intrã aur”, adicã prin
acele porþi ale Dunãrii care se deschideau larg cãtre
Marea Neagrã ºi, prin ea, cãtre ºi dinspre lumea
întreagã...

Pe scurt, despre Alexandre - tatãl

Era prin anul 1880 când François Chabert
(bunicul lui Alexandre) împreunã cu soþia sa, Ma rie
de Juny - nãscuþi amândoi la Paris -  ajung sã se
stabileascã la Tulcea ºi sã se ocupe cu comerþul de

cereale. Pentru aceasta, vor cum pãra vapoare,
François devenind un armator pros per, care beneficia
din plin de calitatea de „Porto Franco” a oraºelor
Tulcea ºi Sulina - porturi scutite de taxe vamale ºi de aceea
foarte cãutate de neguþãtori din mai toatã Eu ropa... Pe la 
anul 1882, fa milia Chabert se mãri cu un fiu ce fu
botezat cu numele tatãlui sãu - Alexandre. Toate
pãreau sã fie în bunã rânduialã în casa lor ºi foºtii
parizieni sã-ºi fi gãsit un loc al bu nãstãrii din care sã
nu mai plece, un loc la poarta binecuvântatã a
Dunãrii numitã Tulcea, fosta colonie anticã gre -
ceascã Aegyssos, fostul oraº al Imperiului Otoman -
Tolcu - unde trecutul ºi prezentul se îngemãnau ca sã 
priveascã departe, cum Dunãrea se pierde în Mare ºi
în mare viitor...

Dar n-a fost sã fie ca norocul mult sã þie, cãci
dupã câþiva ani, în 1896, François-tatãl muri subit în
urma unui atac de cord, lãsând-o pe soþia lui, Ma rie,
cu mijloace de subzistenþã pu þine, mai ales cã, în
acelaºi an, un va por de-al neguþãtorului francez, plin 
cu cereale, nau fra giase ºi mai nimic nu rãmãsese în
hambare... Fire combativã, Ma rie continuã sã lupte
cu nea junsurile vieþii, începu sã dea ore de francezã
celor care aveau nevoie de aceastã limbã, mai ales în
scopuri comerciale, în urma legãturilor strânse cu
Franþa ºi cu unele din coloniile pe care aceastã þarã le 
poseda la acea vreme: Tu ni sia, Al ge ria, Marocul...
Materialiceºte con strân sã fiind ºi dorind sã asigure un 
viitor bãiatului, îl trimise pe acesta la Liceul Militar
de la Mã nãstirea Dealu, care era o pepinierã de cadre
militare ale armatei române. Curând, Alexan dre deveni
un brav ofiþer, care va lua parte la luptele purtate de
români în cele douã rãzboaie bal canice, între anii
1912-1913, când se va distinge prin fapte de arme ºi
va fi decorat în urma luptelor de la Turtucaia.

Alexandre - un tânãr 
cu o educaþie aleasã

În acest oraº, Alexandre se cãsãtoreºte cu
Marinka, bulgãroaicã de origine, care-i va dãrui, la 7 
aprilie 1915, un fiu, pe care tot Alexandre avea sã-l
cheme, fiindcã era obiceiul ca pre numele tatãlui sã
fie însuºit de primul nãscut de parte bãrbãteascã.
Acesta este omul pe care au torul acestor rânduri l-a
cunoscut în împrejurãri care fac cinste numelui de
Chabert ºi care, dupã cum veþi vedea, are o rezo -
nanþã neºtirbitã de timp, pânã azi, în sufletul ºi
amintirea românilor care l-au întâlnit ºi admirat. Dupã
câþiva ani, fericiþii pãrinþi se vor muta la Bucu reºti, de
unde tânãrul militar îºi va con tinua în mod strãlucit
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cariera militarã pe front, ca ofiþer înrolat în ar mata
românã chematã sã apere þara în prima con flagraþie
mondialã, rãzboiul de la 1914-1918.

Acolo, în oraºul de pe Dîmboviþa, copilul
Alexandre va începe ºcoala la celebrul Liceu
„Gheorghe Lazãr”, unde cultura generalã solidã ºi
exemplul dascãlilor ºi al colegilor îi vor con tura o
personalitate de intelectual care va ºti sã-ºi cultive o
identitate româneascã asumatã pe lungul drum al
devenirii sale, drum care-l va duce mai întâi la Paris,
unde, vreme de 5 ani, va studia dreptul ºi literele.

Pe la anul 1938, în oraºul de pe Sena, tânãrul
Chabert va obþine licenþa în drept ºi licenþa în litere
cu „magna cum laude”, dupã ani de muncã ºi de
studiu în care trebuia sã se afirme în faþa unora care-l 
contestau, tocmai fiindcã în ochii lor rãmânea un
venetic din Balcani, asupra cãruia planau dubii ºi
interogaþii fãrã rãspuns imediat. Spiritul epocii era
departe de a împãrtãºi toleranþa faþã de strãini pe
care o cunoaºtem în Europa de astãzi. Fãrã a nega
vreo datã originile sale româneºti, Alexandre va ac -
cede la titluri academice din cele mai înalte, de -
venind doc tor în drept chiar în perioada de început a
celui de Al Doilea Rãzboi Mondial, în 1940, înainte
de a se  înrola în armatã ºi a fi trimis pe front în Italia.

Profesor, cercetãtor ºi susþinãtor 
al comunitãþii române din Alsacia

Reflectând asupra biografiei eroului nostru,
îmi vin în minte spusele lui Panait Istrati, care afirma 
cã existenþa omului nu este fãcutã decât din douã
elemente: Frumosul ºi Urâtul - aºadar avem de ales
între doi veritabili poli ai vieþii noastre. Polul fru -
mosului, asimilat per fec þiunii Creaþiei, moralitãþii,
cunoaºterii, ar mo ni ei, alteritãþii ºi echilibrului, ºi cel 
al Urâtului, asociat alienãrii individului ºi distrugerii 
uma nitãþii. Un om ca Chabert nu putea sã aleagã
decât Frumosul armonic ºi echilibrat, aºa dupã cum
atestã viaþa lui întreagã, pusã în serviciul atâtor oa -
meni cunoscuþi ºi necunoscuþi de el, o viaþã în -
chinatã ºtiinþelor economice ºi juridice, cãrora le-a
dedicat vol ume de tratate ºi multe articole cunoscute 
ºi apreciate în Franþa ºi Sta tele Unite, unde a fãcut
cunoºtinþã cu Uni ver sitatea Har vard - departamentul 
pentru Eco no mie, în anul 1949. Privind în urmã
parcursul unei vieþi exemplare, vedem realizãrile
sale ca pe niºte coloane pe care el însuºi le-a ridicat
ca sã punã pe ele un edificiu minunat în care mulþi
dintre români ºi-au gãsit un adãpost cald. A ceasta,
începând cu perioada în care a funcþionat ca profesor 
la Universitatea din Strasbourg, timp de douã de -
cenii, între 1960-1980, dar ºi mai apoi, când a con -
tinuat sã punã umãrul la constituirea parohiei
Bi sericii Ortodoxe Române „Ioan Botezãtorul” din
ca pitala Alsaciei, asu mându-ºi responsabilitãþi ad -
min is tra tive, spri jinind moral ºi ma te rial parohia ºi
comunitatea românilor din Alsacia.

Un om de o rarã generozitate

A ajutat studenþi ºi doctoranzi români ve niþi
în Franþa, cu cãrþi ºi sfaturi date din prea plinul

inimii ºi al ºtiinþei sale, neaºteptând nici odatã vreo
rãsplatã materialã, dovedind o ge nerozitate ne de -
formatã de nimic niciodatã. Omul de ºtiinþã gãsea
suficient timp pentru a coresponda cu prietenii sãi
din România, pentru a-i vizita la Bucureºti pe unii
foºti colegi de clasã, cu alþii reuºea sã lege prietenii
datoritã afinitãþii pe care o avea pentru diferitele do -
menii ale culturii universale, între care literatura
ocupa un loc de seamã. Era prieten cu ªtefan Baciu,
fost re dac tor ºef al Revistei Secolul XX – revistã
pentru literatura universalã, cu Sorin Tulea, erou
avi a tor în cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial, cu alþi
români de marcã, pe care-i pri mea cu drag la el
acasã. Pe unii dintre ei am avut plãcerea sã-i întâl -
nesc la biserica ortodoxã din Strasbourg, unde luau,
în felul acesta, con tact cu alþi români, membri ai
comunitãþii. Multã soli citudine ºi bunãvoinþã faþã de 
comunitatea ro mâneascã a arãtat ma dame Huguette,
fostã asis tentã în domeniul so cial - soþia pro fe so -
rului - care ºi azi, la aproape 10 ani de la dispariþia
savantului, trecut la cele veºnice, frecventeazã bi -
serica ortodoxã româneascã ºi continuã sã aju te pa -
rohia ºi pe membrii ei, cu cei mai vechi dintre aceºtia 
pãstrând relaþii de adevãratã prie tenie. Sã mai  spu -
nem cã doamna Chabert - nãscutã la Paris ºi botezatã 
catolicã - este o bunã cunoscãtoare a tradiþiilor ro -
mâneºti, incluzând folclorul ºi gastronomia de care
s-a apropiat de-a lungul multor ani de convieþuire cu
cel care înþelegea sã aducã România la el acasã. Ta -
blouri, cãrþi, covoare, muzicã, dar ºi specialitãþi cu -
linare preferate de români - mici, sarmale, ciorbe
etc. mãrturisesc o mare dragoste pentru stilul ro -
mânesc de viaþã, care s-a permanentizat în casa pro -
fesorului pânã la actuala generaþie a familiei lui.

Dragostea de România, 
transmisã fiicei Alexandra

Fiica profesorului, pe nume Alexandra – ta -
lentatã actriþã la Paris - strãnepoata acelor ne gustori
de cereale veniþi odinioarã la Tulcea - se apropie de
muzica veche româneascã, dorind sã includã cu -
noscute melodii din Bucureºtiul de altãdatã într-un 
viitor spectacol al teatrului la care joacã. În acest
sens, a solicitat-o pe Mariana - soþia mea - sã o ajute
la descifrarea unor texte româneºti rãmase nouã de
pe vremea lui Anton Pann. Vedem, astfel, cum tre -
cutul unei familii se regãseºte în prezentul ºi viitorul
ei, în ceea ce am putea plas tic denumi moºtenirea
spiritualã a profesorului Alexandre Chabert, care a
ºtiut sã dea un sens uman, plin de generozitate ºi bu -
nãtate, întregii lui vieþi, închinate, deopotrivã, bi -
nelui ºi frumosului, ºtiinþei ºi oamenilor. O viaþã
caracterizatã prin continuitate în identitate ro mâ -
neascã, pãstratã cu verticalitate în faþa mul tor difi -
cultãþi în tâlnite în cale.

Astãzi, când auzim vorbindu-se de valori i -
den titare, etnice ºi culturale, când ne frãmântã ideea
integrãrii în societatea modernã, când atâ tea pro -
vocãri bat la uºa noastrã, sã ne amintim de pro -
fesorul Alexandre Chabert ºi de fa milia sa, pentru a
gãsi un reazem solid în efortul de împlinire ºi de reuºitã 
profesionalã ºi umanã, la care ne angajãm zilnic. 

166 SEPTEMBRIE 2013

I
T

ª
E

N
Â

M
O

R I
R

O
L

A
V

Ã
N

Â
M

O
R 

AILI
M

A
F



Cronici plastice
Paula ROMANESCU

Poet ºi traducãtor
Membrã a Uniunii Scriitorilor din România

Miracolul pãsãrilor1 

Ne-somnoroase pãsãrele
care ºtiu doar de cânt ºi zbor
dau înþeles culorilor
ca pentru nu ºtiu care dor
neîntrupat, când luna plinã
în strai de aur se-nluminã… 

(Miracolul pãsãrilor)

Aºa mi s-a pãrut a fi „codrul” de aer,
fermecat de un miracol diafan, pe care îl in -
venteazã expoziþia de graficã de la Sala Ce cilia
Cuþescu-Storck a Academiei de Studii Eco no -
mice din capitalã, expoziþie care poartã sem -
nãtura plasticienei Olga Morãrescu-Mãrginean.

Sã fie întâmplãtor cã întreaga lume de
înaripate cântãtoare a þinut sã refacã pentru cu -

vântãtoarele care suntem cale pânã la steaua pe
arc de curcubeie ºi freamãt de frunziº peste vârf
de rãmurele când, fãrã ploaie, fãrã vânt, ne pur -
tãm sfioºi prin vreme clarul florilor de gând?

Câþi ani i-au trebuit pãmântului care ne
ºtie ºi lacrima, ºi cântul spre-a izvodi lu mina din 
cuvântul celui „Luceafãr rãsãrit din liniºtea
uitãrii? ”

ªtiu, timpul nu se mãsoarã cu um bra tre -
cerii ci (poate) doar cu urma ce-o lasã „stelele-n
cer când ard depãrtãrilor pânã ce pier” cât pentru 
a ne arãta mai limpede drumul spre noi. Tot
astfel pãsãrile exilate în coliviile cadrelor de
lemn, rãmase peste anotimpuri sub cerul din noi, 
prind sã rãstãlmãceascã sunet, parfum, culoare
din cel mai înalt cântec al Verbului românesc
zidit în miezul cald al Limbii Eminescu.

Dacã nu credeþi, cãutaþi lumea pãsãrilor
din pictura diafanã a Olgãi Morã rescu-Mãr -
ginean. Dacã ele, pãsãrile, vor prinde sã cânte (ºi 
n-ar fi de mirare!), ascultaþi-le cu sufletul. ªi tot
cu el priviþi-le! Sunt alcãtuiri ale unui miracol
care þine de zbor. Dar e cu mult mai mult: e
zbor-cãdere întru eterna înãlþare a pãsãrii-suflet
din dorul lutului de-a fi mai lângã cer. E cânt -
tãcere veghind rãsãrit de luceferi din umbrã de
cetini. E culoare de foste lacuri „tresãrind în cer -
curi albe” sau de floare albastrã când… „totuºi
este trist în lume”. E Paradisul de lângã noi,
care-ºi cautã chiar în noi ºi rãsfrângere de lu -
minã, ºi culoare, ºi umbrã de ecou.

Altfel cum am pricepe neînþelesul gând ce
„strãbate cânturile?”

Fericit lemnul care…2

De când pãdurile de la noi cad sub tãiºul
omului-frate cãruia i-au fost de veacuri trupului
adãpost ºi sufletului bal sam, o întâlnire cu lem -
nul care va fi avut norocul sã nimereascã sub
ochii adânc vãzãtori ai creatorului – muritorul
acela cãruia i se spune sculp tor ºi care, prin

truda mâinilor sale nemureºte materia – devine
popas de tainã ºi loc de-ntâlnire cu tot ceea ce
înseamnã istoria unui neam. 

Vida Gheza, genialul art ist-sculp tor venit
sub soare la 28 februarie 1913 în Maramureºul
de legendã ºi înaltã istorie româneascã, a fost
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1 Expoziþie de acuarele care poartã semnãtura plasticienei Olga Morãrescu-Mãrginean
2 Expoziþiei de sculpturã / graficã „Centenar Gheza Vida – 1913-2013”



fiul Rozaliei ºi al lui Iosif Vida (miner) din Baia
Mare. În cel dintâi chiot al pruncului nãscut în
chiar ziua în care cândva a fost tras pe roatã
Horea, se vor fi adunat poate toate sevele cât sã
urce ca niºte fântâni verticale în trunchiurile
arborilor ºi-apoi în mereu înnoitele frunze, din
dorul pãmântului de-a fi mai lângã cerul luminii.

ªi iatã-ne acum, când se împlinesc 100 de
ani de la naºterea artistului. Sub egida
Academiei Române (al cãrui membru a fost din
1974), începând cu 28 februarie a.c., au avut ºi
vor mai avea loc numeroase manifestãri ded i -
cate Centenarului Vida Gheza – evocãri, în -
tâlniri, expoziþii, lansãri de carte/al bum, inau -
gurãri – la Bucureºti, Baia Mare, Carei, Satu
Mare, Roma etc., pe întreg anul 2013, care se
înscrie în calendarul cul tural-ar tis tic al Ro mâ -
niei ca Anul Vida Gheza.

În Aula Academiei Române s-a des fã ºu -
rat, la 27 iunie a.c., Simpozionul omagial de -
dicat sculptorului, în cadrul cãruia au rostit alo -

cuþiuni personalitãþi de marcã ale ºtiinþei, artei ºi 
culturii româneºti – academicienii: Ionel Haiduc,
Marius Porumb, Ionel Valentin Vlad, Rãzvan
Theodorescu; prof. univ.: Dan iel Barbu (Mi -
nistrul Culturii ºi Patrimoniului Cul tural Na -
þional), Teodor Ardelean (Directorul Bibliotecii
Judeþene „Petre Dulfu” din Baia Mare), Grigore

Arbore (Consiliul Naþional al Cer -
cetãrii, Ve neþia, Italia), Aurel
Chiriac (Directorul Mu zeu lui Þãrii
Criºurilor – Oradea); conf. univ.
Ra mona Novicov (Universitatea din 
Ora dea); Livius Ilea (critic de artã); 
Tiberiu Alexa (Directorul Mu zeului
de Artã „Centrul Ar tis tic Baia
Mare”), Cãlin Stegerean (Dir ec torul 
Mu zeului de Artã Cluj-Na po ca),
Ioana Vlasiu (Insti tutul de Isto ria
Artei „George Oprescu” Bu cu reºti),
Cãtãlin Cherecheº (Pri ma rul Mu -
nicipiului Baia Mare, un om luminat 
al pre zentului, care a înþeles sã tra -
ducã în calitate de Mecena un pro -
iect ed i to rial „Vida Gheza”, înscris
sub sintagma fericit aleasã „Sã dã -
ruim un viitor trecutului”).

Tot în acea zi, la Biblioteca
Academiei Române, în Sala de Ex -
poziþii „Theodor Palla dy” a avut loc
vernisajul expoziþiei de sculp turã/
gra ficã „Centenar Gheza Vida –
1913-2013” – eveniment de marcã
prin care viitorul care începe cu fie -
care dintre noi ancoreazã trecutul
înscris în lemn ºi piatrã de un fiu al
Ma ra mureºului, care s-a identificat
cu istoria ro mâ neascã de cea mai
înaltã vibraþie – Horea, Cloºca ºi
Criºan, Pintea, Dragoº Vodã, Me nu -
morut, Gelu, Monumentul Ostaºului 
Român de la Carei (creaþie de
excepþie a artei monu men tale de for

pub lic), Mo nu mentul Þãranilor Mar tiri de la
Moisei – con siderat de criticul de artã
Constantin Prut „sin tezã a spiritualitãþii ro mâ -
neºti atingând acea ten siune unicã la care s-a
afirmat vocaþia ordinii, a echilibrului psihic ºi
cos mic, al locului im pregnat decisiv de uma -
nitate” (de umanitate a martirilor, desigur, vic -
time inocente ale bez meticiei urii oarbe a unor
purtãtori de chip uman cu suflet de fiarã), lucrãri 
pline de vigoare în care omul simplu, surprins în
atitudini de viaþã – muncã, joc, odihnã, voioºie – 
devine zeu, stãpân al lumii lui de truditor cu -
minte: La fân, Miner cu lãmpaº, Dans oºenesc,
Tropotita, Cap de þãran etc. ªi tot el, omul, este
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parte inseparabilã din universul mitic mara mu -
reºean: Omul apelor, Omul Pãdurii, Fata
Pãdurii, Priculiciul Minei, Cuºma dracului,
Foca, Mârþoaia etc.

Vegheaþi de lucrãrile sculptorului, am fost
martorii unui eveniment ed i to rial: lansarea vo -
lumului Gheza Vida – 100. Documentar biblio -
grafic aniversar, editat de Biblioteca Judeþeanã
Petre Dulfu, Baia Mare ºi, respectiv, Revista Fa -
milia Românã – numãr dedicat artistului oma giat.

Emoþionantã evocarea fãcutã cu acest pri -
lej de Acad. D. R. Popescu (Directorul Editurii
Academiei Române) omului din Þara de lemn
(„De lemn cântãtor, doamnã!”, i s-a adresat vor -
bitorul unei vorbãreþe la telefonul mobil care-i
întregea personalitatea) cu turlele - sãgeþi ridi -
cate spre cerul care ne ºtie, Þara de lemn care
ignorã cu superbie limbajul de rumeguº al fã -
cãtorilor de nimic.

De un mare interes s-a bucurat deopotrivã
volumul Gheza Vida. Centenar 1913-2013 –
editat de acad. Marius Porumb, Editura Aca -
demiei Române Bucureºti / Editura Mega Cluj
Napoca. Dacã ar fi buciumat, prof. dr. Teodor
Ardelean ar fi fost cu siguranþã la fel de trezitor
de conºtiinþe cum s-a dovedit a fi în glãsuire.
Grupul vo cal „Sf. Mina” din Cluj-Napoca a
adus, rãstimp de o respirare cât o secundã de
înveºnicire, cerul mai lângã pãmânt ca noi sã-l
putem atinge.

Am fost invitaþi sã privim mai cu atenþie
douã lucrãri (din colecþii pri vate): Priculiciul,
fãcut dintr-un lemn pus pe foc într-o iarnã când

sculptorul se afla la gura sobei… Ce glas l-o fi
îndemnat pe acesta sã scoatã de pe micul rug al
domesticei jertfiri lemnul care parcã-l implora
sã-i vadã „chipul”! Din câteva retuºuri fãcute cu
un briceag, Priculiciul s-a mutat din vatrã în
Artã. Cealaltã lucrare – Bãiat bând apã la izvor
– se constituie în adevãrat tes ta ment al celui
mutat în nemoarte, lãsându-ne parcã îndemn sã
ne adãpãm de-a pururi în izvoarele cu rate ale
adâncului, devenind la rândul nostru rãdãcini de
soare în arborele mereu viu al vieþii.

Fericit lemnul care a fost cândva copac
într-o pãdure-templu cu frunziº înnoit în pri -
mãveri ºi aurit de toamne, legãnat în vânt ºi
botezat de ploi ºi care, ajuns sub tãiº de se cure,
nimereºte în mâinile unui meºter care ºtie sã
vadã în muzeul lui in ert focul viu al unui joc de
pe Oaº, chipul martirilor care au tot umplut cerul 
nostru de sfinþi, sunetul prelung de bucium ºi
liniºtea curatã din adânc, de unde izvorãsc
izv oa re cât sã dãinuie în veci istoria unui neam
care a dat lumii cea mai frumoasã poveste din
câte se vor fi împletit sub soare din zestrea de
Cuvânt omenesc: Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi
viaþã fãrã moarte.

Pentru cã asta este zestrea lãsatã nouã de
artistul-sculp tor Vida Gheza: poveste din marea
poveste a neamului nostru, scrisã în lemn – lemn 
fericit care va con tinua sã ardã precum flãcãrile
albastre pe ascunsele comori ale dacilor, cu chip
de sfinþi din Moisei, de eroi de la Carei, de martiri
de pe Dealul Furcilor, umbre din pãdurea de soare
de cea mai purã esenþã, cu nemoarte însemnate.

Al bum „Gheza Vida – Centenar 1913-2013” 

editat de Ac a de mia Românã

Manifestãrile ded i cate sãrbãtorii
Centenarului Gheza Vida de la
Ac a de mia Românã au debutat cu

Simpozionul Naþional Gheza Vida – 100 de ani
de la naºtere, continuând apoi la sala de ex -
poziþii Theodor Pallady cu vernisajul expoziþiei
Centenar Vida, lansarea albumului Gheza Vida
– Centenar 1913-2013, editat de Ac a de mia
Românã în colaborare cu editura Mega din Cluj
Napoca, volumul Vida Gheza – 100. Do cu men -
tar bibliografic aniversar ºi Revista Fa milia
Românã, numãr dedicat Centenarului Vida, am -
bele editate de Biblioteca Judeþeanã Baia Mare.

Eliberate de încorsetarea rigorilor aca -
demice ale simpozionului dedicat centenarului

Gheza Vida, vernisajul ºi lansarea cãrþilor ce
evocã personalitatea artistului au pãtruns în inti -
mitatea trãirilor in tense ale celor prezenþi.

Academicianul Marius Porumb, ginerele
sculptorului bãimãrean, a deschis vernisajul
dez vãluind publicului sentimentele sale adânc
mar cate de importanþa evenimentului. În a ce -
eaºi tonalitate, prof. dr. Teodor Ardelean, di -
rectorul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” din
Baia Mare, a evocat sen ti men tal personalitatea
ºi op era lui Gheza Vida.

Prezent la manifestãrile academice ale
Centenarului Vida, primarul municipiului Baia
Mare, Cãtãlin Cherecheº, a subliniat importanþa
în con text lo cal a operei artistului evocat. ªi-a
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exprimat apoi recunoºtinþa pentru op era lãsatã
oraºului, amintind de atelierul artistului ce va fi
în curând deschis publicului ºi, ca un as pect
inedit, completarea exponatelor de aici cu ce -
lebra colecþie de cactuºi ce a aparþinut lui Gheza
Vida.

Evenimentul a fost presãrat cu momente
artistice înãlþãtoare susþinute de Grupul Vo cal
Sf. Mina din Cluj Napoca. Manifestãrile au fost
onorate ºi de prezenþa preºedintelui Academiei
Române, acad. Ionel Haiduc, a vice pre ºed in -
telui, acad. Valentin Vlad, a acad. Rãzvan
Teodorescu, acad. D. R. Popescu.

Expoziþia Centenar Vida a cuprins cele
mai frumoase lucrãri ale sculptorului bãimãrean
printre care se numãrã: Autoportret, To tem -
Paznicul cactuºilor, Priculiciul minei, Copil la
izvor, Omul apelor, Omul dintre focuri – Foca,
Omul nopþii, Omul Pãdurii, Solomonarul,
Ploaia, Varvara, Fata pãdurii, Cuºma dracului, 
Mãrþoaia, Vâlva minelor, Carnaval, Bote giu nea
de pe Iza, Butimanu, Tropotita, Dans oºe nesc,
Veselia, Recolta, Miner cu lãmpaº, Mi neri,
Miner citind, Copil cu pasãre, Tes ta ment etc.

Conf. univ. Ramona Novicov a evidenþiat
comuniunea pe care maestrul Gheza Vida o avea 
cu natura, cu înþelepciunea omului simplu:
„Cãci alãturi de figurile sale memorabile de þã -
rani, de înþelepþi ai satului sau eroi, aºa cum era
îndrãgitul Pintea Viteazu, sau martirii de la
Moisei, Vida a sculptat un vast bestiar cu stihiile 
misterioase ale pãdurilor ºi apelor Ma ra mu re -
ºului. Le cunoºtea, le simþea, le respecta mis -
terul, le prindea um bra pe trunchiuri mlãdioase,
sã-i strãjuiascã universul cãrþilor, sã-l înno bi -
leze pe cel al vieþii de zi cu zi.” 

Realizat în condiþii grafice de lux, al bu -

mul Gheza Vida – Centenar 1913-2013 cu prin -
de capitole din viaþa ºi op era maestrului semnate 
de acad. Marius Porumb, Cãtãlin Cherecheº,
acad Rãzvan Theodorescu, prof. dr. Teodor
Ardelean, conf. univ. dr. Ramona Novicov,
prof. dr. Aurel Chiriac, dr. Tiberiu Alexa, prof.
dr. Grigore Arbore, istoric Gheorghe Vida, fiul
artis tului.

O colecþie impresionantã de fotografii
per sonale ºi reproduceri ale operelor lui Vida
Gheza completeazã paginile albumului. Con -
tracoperþile acestuia reproduc Monumentul þã -
ranilor martiri de la Moisei, respectiv Mo nu -
mentul Ostaºului Român de la Carei.

Din cele 322 pagini, albumul cuprinde 19

file cu poze din arhiva familiei (p. 46-64), prin -
tre care 2 pagini cu instantanee surprinse în
timpul construcþiei Monumentului Ostaºului
Ro mân de la Carei din 1964, (p. 58-59), ºi 143
pagini cu reproduceri din op era artistului
(p. 173-315), dintre care 14  sunt ded i cate ace -
luiaºi mon u ment careian (p. 268-281), urmate
de o listã a ilustraþiilor.

Al doilea volum aniversar lansat cu acest
prilej, Vida Gheza – 100. Documentar bio bi -
bliografic aniversar, reuneºte între paginile sale
o colecþie bogatã de referinþe bio bi blio grafice ce 
se constituie într-o materializare a sintagmei
acad. Marius Porumb „Sã dãruim un viitor tre -
cutului”.

Calendarul Centenarului Vida prevede
pentru luna octombrie o mare Expoziþie Vida la
Ac a de mia di Ro ma nia în Roma, ce va fi însoþitã
de lansãrile de carte  ºi de concerte. 

(Buletin de Carei, 4 iulie, 2013)



Clipe încãrcate de istorie ...

Claudia Daniela POP

În perioada 26 iunie - 5 iulie 2013, la
Oradea, în cadrul celei de-a X-a ediþii
a proiectului cul tural-educativ trans -

frontalier intitulat Învãþãmânt ºi generozitate -
cunoaºterea, valorificarea ºi pãstrarea tradi -
þiilor României ºi Ucrainei, prin schimburi
culturale reciproce, de elevi ºi cadre didactice, a
par ticipat ºi redacþia revistei Fa milia Românã.

Proiectul a fost derulat de cãtre Aso ciaþia
Morãriþa, în parteneriat cu Fundaþia Dacia - din
Maramureºul istoric – Ucraina. Pe lângã
vizitarea obiectivelor culturale ºi istorice ale
Municipiului Oradea, vineri 28, iunie am par -
ticipat la o slujbã de parastas la placa co me -
morativã de pe clãdirea Muzeului „Aurel
Lazãr”, în amintirea fiului satului Apºa de Jos
din Maramureºul Istoric - Dip lo mat dr. Mihai
Ma rina (con sul gen eral al Consulatului Rega -
tului României Mari la Oradea, instituþie im -
portantã a statului român, care a funcþionat în
perioada iunie 1941 – septembrie 1944). Cu
acest prilej, s-a evocat personalitatea di plo ma -
tului ºi s-au evidenþiat legãturile culturale de
suflet dintre Oradea ºi Maramureºul Istoric. 

Acest eveniment are deja un caracter na -
þional, deoarece dr. Mihai Ma rina a pus piatra de 
hotar pentru legãtura de suflet cu Maramureºul
Istoric. Apºanul Mihai Ma rina se bucurã de
cinste ºi onoare la Oradea. Dr. Ion Botoº vine pe

urmele maramureºeanului ºi aduce mulþumiri
orãdenilor pentru cinstea acordatã. Acest eve -
niment s-a bucurat de prezenþa a numeroase
personalitãþi lo cale, dintre care amintim: Pre -
ºedintele Consiliului Judeþean Bihor – prof.
Cornel Popa; Directorul Direcþiei pentru Culturã
Bihor – Lucian Silaghi; prof. univ. dr Aurel
Chiriac – Directorul Muzeului Þãrii Cri ºurilor;
prof. univ. dr. Ga briel Moisa; dna Emilia Tesle – 
membru a comunitãþii evreieºti din Oradea –
reprezentantã a Asociaþiei TIK VAH Oradea,
copii ºi cadre didactice din Mara mureºul Istoric. 
Fiind o ediþie aniversarã a a cestui eveniment,
s-au acordat diplome colaboratorilor ºi tuturor
celor care au con tribuit la organizarea ºi buna
desfãºurare a manifestãrii.

Preºedintele Asociaþiei Morãriþa, domnul
Tiberiu Morar, a punctat un mare adevãr care
trebuie sã se materializeze, ºi anume montarea
efigiei diplomatului dr. Mihai Ma rina la loc de
cinste, lângã placa comemorativã. Au urmat de -
puneri de buchete ºi jerbe de flori, dupã care s-a

vizitat expoziþia „Dip lo mat dr. Mihai Ma rina, în 
conºtiinþa bihorenilor” . Tot cu acest prilej s-a
pãstrat un mo ment de reculegere în amintirea
colegei noastre Ioana Dragotã – re dac tor al re -
vistei Fa milia Românã, plecatã mult prea de -
vreme dintre noi.
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Revista presei: mass-me dia despre români
mai 2013 – iulie 2013

selecþie realizatã de Laviniu ARDELEAN

Povestea unui cercetãtor român la Tokio - 
Ce se întâmplã în România ne
descurajeazã sã ne întoarcem acasã / Di -
ana Robu

Ziare.com, 3 mai, www.ziare.com

La mai puþin de 30 de ani, George Ianuº este
cercetãtor ºi doctorand în cadrul Universitãþii din
Tokio ºi a fãcut parte din echipa care a lucrat la
proiectarea unui avion hipersonic al Japoniei pentru
zboruri comerciale. Scandalul românesc din
Educaþie a ajuns pânã în Japonia. George se declarã
mâhnit de situaþia cercetãrii din þara natalã ºi, deºi în
urmãtorii câþiva ani vrea sã-ºi continue munca în
Asia sau America, la bãtrâneþe se vede înapoi în
Europa. Am vorbit cu tânãrul român despre cum a
ajuns sã studieze într-o lume atât de îndepãrtatã,
geografic, dar ºi cultural, despre ce impresii i-au
lãsat japonezii în urmã cu cinci ani, dar ºi cum sunt
priviþi românii de acolo, despre cum a trãit tsu -
namiul din 2011 ºi slujba sa la MAE japonez.

Stagiunea teatrului românesc la To ronto
ºi Mon treal

Ro ma nian Global News, 7 mai,
www.rgnpress.ro

Stagiunea teatralã bucureºteanã în Canada va
avea loc sâmbãtã, 25 mai la Toronto ºi duminicã, 26
mai, la Montreal cu excelenta montare de la Teatrul
Bulandra din Bucureºti: „Meºteºugul vieþii” de
Hanoch Levin, ne anunþã Simona Hodoº, Asociaþia
ROCADE, organizatorul evenimentelor teatrale din
Canada. În regia lui Felix Alexa, piesa îi aduce în
faþa publicului pe actorii Rãzvan Vasilescu, Dana
Dogaru, Dan Aºtilean într-un spectacol-bijuterie,
dupã o piesã de teatru capodoperã.

Cum trãieºte o româncã visul amer i can -
Între mod el ing ºi economie

Ziare.com, 8 mai, www.ziare.com

Otilia Aionesei are o poveste desprinsã parcã
din însuºi visul american. La 17 ani, botoºãneanca a
fost propulsatã de o finalã Ford Models, iar foto -
grafiile sale au apãrut în reviste ºi cataloage editate
în întreaga lume. Acum, dupã 7 ani, românca îºi
împarte drumurile între facultatea la care a învãþat
Barack Obama, ºedinþe foto ºi una dintre cele mai
mari instituþii financiare din lume. Povestea Otiliei a 
început în 2004. Tânãra din Botoºani a început a -
tunci sã lucreze ca model cu agenþia MRA ºi la scurt

timp dupã începerea colaborãrii a ajuns repre zen -
tanta României în concursul „Ford Super Model of
the World”.

O cercetãtoare de origine românã a
primit Premiul internaþional de excelenþã
în cercetare

Evenimentul zilei, 13 mai, www.evz.ro

Andreea Cervatiuc, originarã din Botoºani ºi
stabilitã în Canada, a primit distincþia ce se acordã, o 
datã pe an, unui singur cercetãtor din întreaga lume,
care este onorat astfel pentru cel mai valoros studiu
de specialitate apãrut într-o publicaþie ºtiinþificã.
Tânãra este cercetãtor ºi cadru didactic la Uni ver -
sitatea din Calgary, unde predã cursuri universitare
ºi post-universitare în domeniul lingvisticii aplicate, 
potrivit Agerpres. În calitatea sa de câºtigãtoare a
Premiului Internaþional de Excelenþã pentru anul
2013, românca a fost invitatã sã fie vorbitorul de
onoare al anului 2013, în cadrul Convenþiei anuale ºi 
Expoziþiei Internaþionale TESOL 2013 (TESOL In -
ter national Convention & English Language Expo)
ºi la Forumul Doctoral Internaþional din domeniu
(2013 International TESOL Doctoral Forum), eve -
nimente gãzduite de Dallas (SUA), cu participarea a
peste 7.000 de cadre didactice, universitari ºi cer -
cetãtori din toatã lumea.

Românii ºi alegerile lo cale din Italia. 
Peste 50 de candidaþi, 
cel mai tânãr are 19 ani /
Miruna Cãjnãveanu

Hotnews.ro, 13 mai, 
www.hotnews.ro

La trei luni dupã reînnoirea parlamentului,
din luna februarie, în Italia vor avea loc alegeri
locale în 700 de oraºe, unde primarii ºi consilierii au
ajuns la sfârºit de mandat. Peste 50 de români au
intrat în cursa electoralã, cu speranþa de a câºtiga un
post de consilier în administraþiile locale. Prea puþini 
români, însã, sunt interesaþi sã se prezinte la urne. La 
Roma, unde trãiesc în jur de 80.000 de conaþionali
cu acte în regulã, doar 4.416 s-au înscris pe listele
electorale înainte de alegeri. Scrutinul se va des -
fãºura pe 26 ºi 27 mai (în Sicilia data este fixatã pe 9
ºi 10 iunie). Printre oraºele din Peninsulã unde vor
avea loc alegeri, pe lângã Roma, se aflã alte loca -
litãþi cu o densitate mare de români precum Catania,
Messina, Vicenza, Ancona, Pisa sau Treviso.
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România se prezintã ºi la Târgul
Internaþional de Carte de la Praga

Ro ma nian Global News, 14 mai,
www.rgnpress.ro

Tema Târgului Internaþional de Carte „Lumea 
Cãrþii” din acest an de la Praga, desfãºurat în pe -
rioada 16-19 mai 2013 la Centrul expoziþional Praga 
Holešovice este „Rozmanité cesty poezie. Èteme
jedním dechem aneb Když se øekne bestseller” (Ne -
cunoscute sunt cãile poeziei. Citim dintr-o suflare
sau Ce e un bestseller). Þara invitatã în acest an este
Slovacia. Prin participarea cu stand românesc se va
asigura reprezentarea României ºi a literaturii ro -
mâne în cadrul acestei manifestãri europene ºi in -
ternaþionale. Invitaþii ICR Praga sunt autorii Cãtãlin
Mihuleac ºi Ioan Es. Pop. Poemele semnate de Ioan
Es. Pop vor fi traduse în cehã de Libuše Valentová ºi 
câte un fragment din cele douã volume ale lui
Cãtãlin Mihuleac va fi tradus de Jiøí Sabat. Va mai fi
citit ºi un fragment din „Cartea ºoaptelor” de Varujan
Vosganian, în traducerea semnatã de Jarmila
Horaková. Poemele invitaþilor Ministerului Cul tu -
rii, Andra Rotaru ºi Liviu Stoiciu, vor fi traduse de
Jitka Lukešová.

Din admiratoare a lui Iliescu,
poetã de renume la New York: Amer ica 
e un an i mal mare ºi generos / Di ana Robu

Ziare.com, 15 mai, www.ziare.com

Scriitoarea Carmen Firan are o biografie fa -
buloasã ºi ar putea fi ea însãºi personajul unui ro -
man. Profesoarã de matematicã într-un sat din
Ialomiþa, redactor în preajma lui Ion Iliescu înainte
de 1989, dar ºi dupã Revoluþie, acum trãieºte în
America, unde este membrã în PEN Clubul din New
York ºi în Comitetul American de Hipnoterapie. La
Re voluþie avea 30 de ani. „Eram idealistã, plinã de
entuziasm, nepriceputã în ale revoluþiilor”, mãr tu -
riseºte Carmen Firan pentru Ziare.com. Judecând
lucrurile acum, la rece, scriitoarea subliniazã ca
„unii trag foloase din astfel de rãsturnãri de sistem,
alþii sunt victimele revoluþiilor”. Membrã a Uniunii
Scriitorilor din România, în 2000 s-a stabilit la New
York. A publicat peste 20 de volume de poeme,
nuvele, povestiri ºi eseuri, în România ºi în SUA.

Cafenea de conversaþie româno-olandezã

Ro ma nian Global News, 16 mai,
www.rgnpress.ro

Pe 26 mai, 9 iunie ºi 23 iunie, Asociaþia
Mioriþa din Anvers organizeazã celebrele, de acum,
cafenele de conversaþie româno-olandeze, se aratã
într-un comunicat de presã preluat de Romanian
Global News. De la orele 15 la 17:30, în zilele
menþionate, românii din Anvers sunt aºteptaþi la
cafeneaua de conversaþie româno-olandezã, Caru -
selul lingvistic. „O datã la douã sãptãmâni, du mi -
nica, într-o atmosferã plãcutã, destinsã, de cafenea,
se întâlnesc români ºi flamanzi pentru a conversa
alternativ în românã ºi olandezã despre subiecte

diverse. Cei care doresc sã exerseze în românã ºi/sau 
olandezã sunt bineveniþi! Nu trebuie sã vã fie teamã
cã nu aveþi prea multe cunoºtinþe de limbã” mai scrie 
Florinela Petcu din partea asociaþiei.

Expoziþia maestrului Marin Gherasim, 
la ICR Londra

Ziarul românesc, 20 mai,
www.ziarulromanesc.net

Galeria „Brâncuºi” a Institutului Cultural
Român este gazda unei noi serii de expoziþii de -
dicate celor mai importante nume ale picturii ro -
mâneºti contemporane. Primul artist prezent la
Londra este maestrul Marin Gherasim, cu o ex -
poziþie de ex cepþie. Pictorul este profund influenþat
de arta ºi spiritualitatea bizantinã, se aratã pe site-ul
ICR Londra, dar ºi de simbolism ºi expresionism.
Copil fiind, Marin Gherasim a vizitat deseori
mãnãstirile Moldoviþa, Suceviþa, Humor ºi Voroneþ, 
astfel, pic tura muralã l-a influenþat pentru tot restul
carierei. Marin Gherasim a absolvit Universitatea
Naþionalã de Arte din Bucureºti în 1963. În 1981, a
câºtigat la Roma prestigiosul premiu Caravaggio.
Împreunã cu Horia Bernea, Florin Ciubotaru, Sorin
Dumitrescu, Horea Mihai, Vasile Gorduz, Napoleon 
Tiron, Bata Marianov ºi Doru Covrig, a fondat
Gruparea 9+1.

Un as ter oid va purta numele lui Ionuþ
Budiºteanu, elevul român care a inventat
maºina autonomã

Jurnalul Naþional, 21 mai, www.jurnalul.ro

Reputatul Massachusetts Institute of Tech -
nology (MIT) a anunþat cã va numi un asteroid dupã
numele liceanului vâlcean Ionuþ Budiºteanu, ca re -
cunoaºtere a succesului pe care acesta l-a ob þinut
sãptãmâna trecutã câºtigând marele premiu Intel
ISEF. „Este o cutumã a acestor concursuri. Toþi
câºtigãtorii au obþinut o astfel de recompensã. Nor -
mal cã mã bucurã acest lucru, dar asta nu va schimba 
cu nimic persoana mea. Acum mã pregãtesc sã dau
bacalaureatul ºi nu am nici un motiv sã mã port altfel 
decât ca un adolescent normal. Dupã examenul de
bacalaureat voi vedea ce planuri voi face, acum
trebuie sã mã concentrez pentru bacalaureat”, a de -
clarat azi, pentru Agerpres, Ionuþ Budiºteanu.

Povestea pictoriþei din România
care a uimit Italia cu „arta de purtat” / Di -
ana Robu

Ziare.com, 22 mai, www.ziare.com

Pictoriþa Elena Vijoli a urmat Liceul de Arte
la Braºov, apoi facultatea de arte la Iaºi ºi s-a spe -
cializat în restaurare. În 2010, artista s-a stabilit la
Milano. A adaptat pret-a-porter-ul în „arta-a porter”
ºi a cunoscut un succes rãsunãtor în Italia, odatã cu
expoziþia de picturi portabile, la propriu. Nu ºi-a
dorit niciodatã sã emigreze, însa Italia i-a oferit niºte 
oportunitãþi pe care în România le-a aºteptat ani de
zile. Acum, viaþa ei în Milano este plinã de culoare ºi 
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parfumatã cu miros de terebentinã, ulei ºi alte ase -
menea, pe care le savureazã cu plãcere, mãr turiseºte
Elena Vijoli pentru Ziare.com. „Chiar dacã sunt
artist plastic, sunt o persoanã normalã, obiºnuitã.
ªtiu cã lumea se aºteaptã adesea ca noi sã fim puþin
diferiþi, adesea mulþi artiºti au un com portament
boem sau apariþii excentrice tocmai pentru a atrage
atenþia sau a-ºi face publicitate. Consider cã despre
un artist trebuie sã vorbeascã doar creaþia lui. Despre 
mine ca artist nu pot vorbi decât lucrãrile mele, ele
sunt cartea mea de vizitã”, se prezintã românca,
precizând totodatã cã „detaliile plictisitoare” despre
studiile de artã ºi palmaresul artistic se gãsesc pe
site-ul Elenei Vijoli. 

Povestea unui român: Cum a ajuns de pe
o navã de evrei refugiaþi scufundatã de
ruºi în SUA   / Teodora Bodeanu

Ziare.com, 26 mai, www.ziare.com

Un american de origine românã, supravie -
þuitor al Holocaustului, ºi-a spus povestea, pentru
prima ºi ultima oarã, într-un ziar german. David
Stoliar, acum în vârsta de 90 de ani, a fost singurul
supravieþuitor dupã ce o navã cu refugiaþi evrei din
România spre Palestina, pe vremea aceea condusã
de britanici, a fost scufundatã de o torpilã trasã de un 
submarin sovietic, când naviga pe Marea Neagrã, în
februarie 1942, se aratã în articolul publicat în Der
Spiegel. Pentru biletul de acces pe navã a plãtit
echivalentul a 1.000 de dolari. Din cele 786 de
persoane la bordul navei Struma, doar aproximativ
100 au supravieþuit exploziei iniþiale. Ulterior, ºi
restul pasagerilor s-au înecat. Stoliar povesteºte cã,
dupã ce a vãzut cã este singur, a încercat sã-ºi taie
venele cu un cuþit de buzunar, însã nu a reuºit,
deoarece mâinile erau prea îngheþate. Dupã mai mult 
de 24 de ore, echipajul unei nave a pazei de coastã
din Turcia l-a ridicat din apã ºi l-a dus la un spital
militar.

Spectacolul „Meºteºugul vieþii”, prezentat 
în Can ada cu sprijinul Institutului 
Cul tural Român

Agenþia de presã Aºii Români, 26 mai,
www.asiiromani.com

În perioada 25-26 mai 2013, spectacolul
Meºteºugul vieþii de Hanoch Levin, în regia lui Felix 
Alexa, va fi prezentat în Canada, în cadrul unui
turneu care va avea loc la Toronto (25 mai –
Japanese Canadian Cultural Centre) ºi Montreal (26
mai – Pavillon de l’Entrepot). Turneul este organizat 
de Asociaþia ROCADE din Montreal, în parteneriat
cu Institutul Cultural Român, prin Direcþia Generalã 
Românii de Pretutindeni, ºi face parte din proiectul
„Turneele Teatrului Românesc în Canada”, lansat în 
primãvara anului 2010, în cadrul cãruia profesioniºti 
români din domeniul teatral participã la întâlniri cu
diaspora româneascã din Canada.

Emisiune în limba românã pe Red FM
106.7 Cal gary

Ro ma nian Global News, 27 mai,
www.rgnpress.ro

În fiecare duminicã seara, de la ora 8, pe Red
FM din Calgary, Canada, românii sunt invitaþi la o
ora de radio pe sãptãmânã. Aceastã emisiune în
limba românã este rezultatul colaborãrii Romanian
Canadian Cultural Association of Calgary (RCCAC)
cu Red FM Calgary ºi va dura o orã, de la 8 la 9
seara, în fiecare duminicã, transmite Romanian
Global News. În urma colaborãrii RCCAC cu Red
FM 106.7 la promovarea Romanian Film Fest din
noiembrie 2011, dar ºi ca urmare a prezenþei
RCCAC la audierile organizate în Calgary în 2012
de cãtre Comisia Canadianã a Audiovizualului
(CRTC) în sprijinul operãrii de cãtre Red FM a unei
staþii de radio locale care sã ofere o voce diverselor
comunitãþi din Calgary, RCCAC va începe difu -
zarea unui program de radio de o orã în fiecare
duminicã seara, începând din 26 mai 2013, la ora
8 PM.

Festivalul de la Wash ing ton - 
o sãrbãtoare a artei, 
culturii ºi sufletului românesc

Agenþia de presã Aºii Români, 28 mai,
www.asiiromani.com

Weekend-ul trecut, 17-19 mai 2013, românii
din împrejurimile capitalei Washington D.C. au par -
ticipat la a patra ediþie a festivalului românesc
„Romanian Food Festival” organizat de biserica
„Sfântul Andrei” din Potomac, Maryland. Festivalul 
este cel mai mare eveniment dedicat mâncãrurilor
tradiþionale, muzicii, artei ºi culturii româneºti, de
pe Coasta de Est a SUA. Fondurile colectate la
„Romanian Food Festival” vor contribui la plata
ratelor bancare pentru teren ºi la construcþia clãdirii
prin cipale ºi a anexelor bisericii „Sfântul Apostol
Andrei” din Potomac , Maryland.
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Moldovenii din Padova s-au prins într-o
horã la Sãrbãtoarea Popoarelor

Adevãrul, 29 mai, www.adevarul.md

Moldovenii din Padova, Italia, au participat la 
tradiþionala Sãrbãtoare a Popoarelor organizatã de
primãria localitãþii. Festivitatea a avut loc în cea mai
mare piaþã din Europa, Prato della Valle. Asociaþia
„Baºtina” a participat pentru al 12-lea an la aceastã
manifestare culturalã ºi a pregãtit un concert de
muzicã popularã. Diaspora din Padova a pregãtit un
stand gastronomic cu bucate naþionale ºi altul cu
imagini din Republica Moldova, lucrãri ale meºte -
rilor populari ºi cãrþi pentru copii, literaturã reli -
gioasã ºi icoane. Ca ºi în anii precedenþi, prezentarea 
Republicii Moldova a fost impresionantã, în special
prin horele ºi sârbele dansate de membrii diasporei.
„Acest festival este o întâlnire a oamenilor de di -
ferite culturi ºi origini, fiind o ocazie importantã
pentru o cunoaºtere reciprocã. Sãrbãtoarea de mon -
streazã cã se poate trãi în armonie, prietenie ºi
soli daritate, depãºind astfel orice barierã etnicã,
cul turalã sau ideologicã”, a transmis tuturor co mu -
nitãþilor prezente la sãrbãtoare preºedintele aso ci -
aþiei „Baºtina”, Alexandru Marcinschi.

Un român la Facebook: Vom scrie
programe cu uºurinþa cu care postãm
acum poze cu pisici / Di ana Robu

Ziare.com, 29 mai, www.ziare.com

Andrei Alexandrescu a luat drumul Americii
la finalul anilor ‘90, dupã ce a terminat Politehnica
din Bucureºti, iar acum este unul dintre cercetãtorii
români care lucreazã la Facebook. Românul a lucrat
pentru o serie de firme de profil, iar în ziua în care a
împlinit 31 de ani, s-a decis sã facã un doctorat la
Washington. Unul dintre cele mai mari regrete ale
sale este legat de faptul cã nu a finalizat studiile
doctorale mai repede, pentru a beneficia de opor -
tunitãþile pe care þi le oferã o astfel de calificare, a
povestit Andrei pentru Ziare.com. Românul spune
cã „a fãcut lucrurile care trebuie, dar într-o ordine
ciudatã”. A terminat facultatea în 1994 ºi, patru ani
mai târziu, ajungea la New York, recomandat de un
prieten. Experienþa emigraþiei este una foarte per -
sonalã: „pentru unii mumã, pentru alþii ciumã!”,
men þioneazã Andrei.

Întâlnire cu scriitorii Editurii Rediviva,
prima editurã italo-românã din Milano

Ro ma nian Global News, 4 iunie,
www.rgnpress.ro

În ambianþa Festivalului Literaturii de la
Milano, ajuns la a doua ediþie, noua Editurã
Rediviva propune o întâlnire cu autorii sãi ºi noile
titluri editate ºi prezentate cu ocazia Salonului Inter -
na þional de Carte de la Torino. Întâlnirea va avea loc
pe 9 iunie, la Biblioteca Româneascã din Milano,
via Trebbia 33, de la ora 17:00. Editura italo-românã 
Rediviva a avut un mare succes de public la Salonul
Internaþional de Carte de la Torino. Pe 9 iunie, la

întâlnirea cu iubitorii de artã vor fi prezenþi autorii:
Ingrid Beatrice Coman, Viorel Boldiº, Violeta P.
Popescu. Vor interveni în discuþii: Ingrid Beatrice
Coman, Viorel Boldiº, Maria Floarea Pop, Irina
Turcanu, Sabrina M. Arpini ºi Violeta Popescu.
Parti cipanþii vor putea admira ºi expoziþia de picturã 
„Il peso dell’amore” a artistului român Odangiu
Tudor Andrei care trãieºte în Italia.

Povestea pianistei Alexandra Dariescu,
copilul minune al muzicii internaþionale /
Di ana Robu

Ziare.com, 6 iunie, www.ziare.com

Alexandra Dariescu, o tânãrã din Iaºi de nu -
mai 27 de ani, a fost declaratã „regina pianului”,
reuºind performanþa ca la aceastã vârstã sã aibã la
picioare publicul, dar ºi criticii, care vorbesc despre
ea ca despre o revelaþie. Pianista a plecat din
România la 17 ani, ajungând, de atunci, sã cânte pe
cele mai importante scene ale lumii, fiind catalogatã
de prestigioasa revistã BBC Music drept „o stea în
devenire”, iar criticii au numit-o „copilul minune al
muzicii internaþionale”. Mica urmaºã a lui Dinu
Lipatti a început studiul pianului îndrumatã de ma -
ma sa, la vârsta de ºapte ani, a povestit Alexandra
Dariescu pentru Ziare.com. Doi ani mai târziu, ie -
ºeanca a debutat ca solist alãturi de Orchestra Sim -
fonicã din Chiºinãu, când a concertat din Mozart.
Pânã la vârsta de 17 ani a studiat pianul la Iaºi. În
urmã cu zece ani, a primit o bursã integralã pentru a
studia în anul ºcolar urmãtor în Marea Britanie. Prin
munca susþinutã ºi o atitudine pozitivã, Ale xandra
Dariescu a urcat scara succesului cu paºi siguri, iar
ascensiunea sa a fost fulminantã.

Narcisa Pheres, stãpâna diamantelor -
Povestea bijuteriilor de milioane 
cre ate de o româncã / Di ana Robu

Ziare.com, 9 iunie, www.ziare.com

Narcisa Pheres este creatoarea unui brand
exclusivist, renumit pentru diamante rare ºi bijuterii
de milioane de euro, iar semnãtura româncei se aflã
pe cele mai preþioase accesorii care înnobileazã
þinutele celor mai bogaþi oameni ai lumii. Cunoscutã 
ca „stãpâna diamantelor rare”, designerul Narcisa
Pheres trãieºte ºi munceºte printre pietre scumpe,
colecþii incredibile de artã impresionistã ºi costume
hand made în spirit italian. Din ‘97, românca lo -
cuieºte în Japonia, însã Asia nu a accelerat evoluþia
sa profesionalã. „Pentru a crea un brand de lux pe
piaþa japonezã a trebuit sã muncesc înzecit mai mult
decât aº fi fãcut-o în Europa, pentru a trece peste
canoanele culturii japoneze, unde nu multe femei au
propriile afaceri ºi unde este destul de greu sã strã -
baþi spre vârf”, a declarat Narcisa Pheres, pentru
Ziare.com. Narcisa Pheres se descrie drept „un om
care iubeºte arta ºi creativitatea ºi care a avut marea
ºansã de a-ºi transforma pasiunea de frumos într-o
carierã de afaceri”. A emigrat in Japonia dupã ce a
terminat facultatea, la începutul lui 1997, dar fusese
deja de câteva ori în vacanþe la Tokio, cât era studentã.
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O nouã ediþie a 
Zilelor Filmului Românesc în Suedia

Ro ma nian Global News, 13 iunie,
www.rgnpress.ro

Institutul Cultural Român de la Stockholm
organizeazã în perioada 14-16 iunie, la cine ma -
tograful Victoria din Stockholm, festivalul anual
Zilele Filmului Românesc. Festivalul, care are loc
încã din 2006, a fost primit cu entuziasm atât de
membrii diasporei, cât ºi de publicul suedez ºi presã, 
transmite Romanian Global News. Intitulatã Din -
colo de val, ediþia din acest an va debuta cu filmul lui 
Cristian Mungiu, „Dupã dealuri”, ºi va cuprinde
pro ducþii româneºti recente, fiecare cu o abordare
re prezentativã pentru felul în care au evoluat regi -
zorii români asociaþi „noului val”, dezvoltând pu -
ternice stilistici personale ºi afirmându-ºi interesul
pentru teme distincte. Pentru realizarea programului 
acestei ediþii, ICR Stockholm a colaborat cu jur -
nalistul ºi criticul suedez de film Hynek Pallas, bun
cunoscãtor al cinematografiei româneºti recente ºi
promotor al acesteia. Filmele incluse în ediþia de faþã 
aduc o perspectivã nouã asupra cinematografiei ro -
mâ neºti actuale, deviind de la titulatura „noul val al
filmului românesc” prin stilisticã ºi subiectele variate.

Povestea de succes a unei românce 
în New York - de la operã la mod el ing / Di -
ana Robu

Ziare.com, 15 iunie, www.ziare.com

La o vârstã încã fragedã, soprana româncã
Veronica Iovan se remarcã drept o artistã talentatã ºi 
apreciatã de melomanii din întreaga lume. În
România natalã, tânãra a urmat cursurile Univer -
sitãþii Naþionale de Muzicã. Câºtigãtoare a mai
multor concursuri vocale, românca a primit bur se de
studiu în Verona, Italia ºi Strasbourg, Franþa. Ea a
susþinut recitaluri, spectacole de operã ºi con certe în
Franþa, Norvegia, Anglia, Spania ºi Italia. De patru
ani, de când s-a mutat la New York, Veronica este o
apariþie obiºnuitã pe scena Operei de stat din New
Jersey. Veronica Iovan cocheteazã ºi cu modelingul,
de filând pe podiumul de la Couture Fashion Week
din New York. 

Sibianul Cãtãlin Mustãþea, 
singurul român ales consilier la alegerile
lo cale din Italia

Adevãrul, 18 iunie, www.adevarul.md

50 de români au candidat la alegerile locale
din acest an din Italia pentru un post de consilier,
însã singurul care a reuºit sã câºtige este Cãtãlin
Mustãþea, un sibian în vârstã de 33 de ani. În anul
2003, Cãtãlin Mustãþea era un tânãr la început de
drum, care abia îºi întemeiase o familie. Era student
la Facultatea de Drept, avea o micã afacere proprie,
o firmã de montat parchet laminat cu 4 angajaþi, iar
soþia sa lucra ca economist la una din cele mai mari
companii din Sibiu. „Erau multe idei ºi puþine
resurse, aveam rata mare la apartament, ºi am ho -

tarât, printr-o întâmplare, sã merg pe perioada iernii
în Italia la niºte cunoºtinþe. Credeam atunci cã pe -
rioada în Italia va fi scurtã, am început sã lucrez în
construcþii pentru a avea un venit”, povesteºte
Cãtãlin. Începuturile nu au fost deloc uºoare, po -
vesteºte Cãtãlin. Prietenii cu care vorbise iniþial l-au
abandonat, ºi a fost nevoit, timp de 8 luni, sã doarmã
într-o baracã. Apoi, lucrurile s-au aºezat, dupã apro -
ximativ un an ºi jumãtate l-a urmat ºi soþia, iar în
2007 a venit pe lume prima din cele douã fetiþe pe
care le au. De la planul iniþial, de a sta în Italia pentru 
o perioadã scurtã, au trecut 10 ani.

Doina Van Tooren-Rotari, moldoveanca
din cãpitãnia unei bãnci olandeze

Adevãrul, 26 iunie, www.adevarul.md

Doina Van Tooren-Rotari (38 de ani) din
Chiºinãu face parte din staful bãncii DVB din
Rotterdam, care finanþeazã transportul naval, aerian
ºi te restru. Este una dintre puþinele femei din
conducerea instituþiei, iar exemplul ei dovedeºte cã
o doamnã pe bordul corabiei nu aduce neapãrat
ghinion. Povestea Doinei Rotari începe în curtea
televiziunii de la Chiºinãu, unde era angajatã mama
ei. La patru ani, printre reprizele de joacã, personajul 
nostru prezenta emisiunea pentru copii „Secrete
mari pentru cei mi ci”. Dupã absolvirea Liceului
„Gheorghe Asachi”, tânãra ºi-a continuat studiile la
Universitatea Babeº- Bolyai din Cluj-Napoca, de
unde a ieºit cu douã diplome: cea de licenþã în
Comunicare ºi cu masterat în ªtiinþe Politice. „În
Moldova a fost altã viaþã, altã planetã ºi eu tot eram
în altã lume. Dupã ce am terminat masterul în
România, mi-am dat seama cã vreau foarte mult sã
fac un master în Europa, în domeniul administrãrii
afacerilor”, rememoreazã Doina perioada de dupã
studiile din România.

Primul somelier român
la Burj al Arab, 
despre vinuri ºi alegeri rafinate

Ziare.com, 29 iunie, www.ziare.com

Cina la Burj al Arab include, în mod obli -
gatoriu, un vin de calitate, iar dacã nu eºti hotãrât,
mereu poþi apela la un specialist dornic sã te în -
drume. Somelierii de la acest hotel sunt selectaþi
cu cea mai mare atenþie din toate colþurile lumii,
iar sfaturile lor ar putea contribui la schimbãri
uriaºe în experienþa ta culinarã. Alegerile în
materie de vinuri diferã, însã, de la o culturã la
alta: arabii preferã vinuri de top din Franþa, eu -
ropenii þin cont în primul rând de preþul acestuia,
în timp ce americanii sunt deschiºi sã încerce vi -
nuri noi, atâta timp cât so melierul descrie cores -
punzãtor caracteristicile aces tuia. Existã, desigur,
ºi excepþii, spune Mircea Anca, somelierul român
membru al Asociaþiei So melierilor din România
(A.S.R.), care s-a alãturat recent echipei de
degustãtori de la Burj al Arab din Dubai.
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The In de pend ent: Românii contribuie la
dezvoltarea sectorului informatic britanic

Hotnews.ro, 30 iunie, www.hotnews.ro

Dezvoltatorii est-europeni în domeniul ITC ar 
putea deveni un fel de noi „instalatori polonezi”,
scrie The Independent, prezentând câteva afaceri de
acest tip ce au creat locuri de muncã în Marea
Britanie, inclusiv a unui român, ºi subliniind cã
est-europenii nu vor fura locurile de muncã bri -
tanicilor, citeazã Mediafax. Potrivit publicaþiei bri -
tanice, un expatriat român, Emil Gal, în vârstã de 23
de ani, face parte dintr-un nou val de imigranþi
est-europeni ce vin în Marea Britanie pentru a
începe afaceri în sectoare cu un puternic potenþial de 
creºtere, precum cel al tehnologiei ºi social media.
Primatul britanic în aceste domenii atrage între prin -
zãtori care nu beneficiazã de piaþa ºi infrastructura
de care au nevoie în þãrile lor, în Europa de Est.

Povestea românului care face efecte
speciale pentru filmele de la Hol ly wood /
Di ana Robu

Ziare.com, 28 iunie, www.ziare.com

 Adrian Corsei a plecat din Colentina în 2002
ºi, dupã o oprire de vreo ºapte ani prin nordul
Spaniei, s-a întors în þarã, unde s-a angajat într-o
multinaþionalã. În scurt timp ºi-a dat seama cã nu e
tocmai ceea ce îºi doreºte, aºa cã ºi-a deschis o micã
firmã care oferea consultanþã ºi soluþii tehnice în
proiectare. Acum Adrian Corsei face, din Germania, 
efecte vizuale pentru filme americane. ªi nu este
vorba de orice filme, ci de pelicule cu încasãri de
ordinul miliardelor de dolari, precum Iron Man 3 sau 
Cloud Atlas. „Am plecat din România în 2002 cu
destinaþia Barcelona, Spania. Acolo am locuit ºi
lucrat în proiectare timp de 7 ani. În 2009 m-am
întors în Romania ºi am lucrat în cadrul unei
companii multinaþionale, dar dupã scurt timp am
simþit cã nu era chiar ceea ce îmi doream. Aºa cã am
deschis o micã firmã cu care am reuºit sã semnez
mai multe contracte de prestãri servicii cu diferite
firme din domeniul media din Romania, Spania ºi
Germania. 

Revista „Pagini Româneºti în Noua
Zeelandã” a ajuns la numãrul 95

Ro ma nian Global News, 1 iulie,
www.rgnpress.ro

Editorii revistei „Pagini Româneºti în Noua
Zeelandã”, Adina ºi Cristi Dumitrache ne anunþã
apariþia celui de-al 95-lea numãr al revistei ro mâ -
nilor din Noua Zeelandã. Din sumarul bogat,
spicuim câteva titluri pentru dumneavoastrã.
Editorial: „Cãrþi din trecut” de Cristi Dumitrache;
ªtiri: „Clubul seniorilor din Auckland la 3 ani de la
înfiin þare”; „Festivalul Asociaþiei Doina”, cu cele
mai importante detalii despre manifestãrile din
cadrul acestuia; Movie Nights: „Iron Man 3”; „Co -
res pon denþa specialã de la Festivalul de la Cannes”
de Irina Margareta Nistor; Dosare PRNZ: „Arma

secretã a lui Ceauºescu: laserul lui Coandã?” de
Gabriel Tudor; Memoria Peniþei: „O vizitã în Noua
Zeelandã” de George Roca; România Noastrã:
„Castele de nisip” de Octavian Lupu; Secante
Româneºti: „Aº dori din piept sã-mi scot, inima cu
piept cu tot” de Adrian Irvin Rozei; Copiii Noºtri:
„Interviu cu Toma” de Mihaela Enache; Campanii
PRNZ: „Stop violenþei împotriva femeilor”, noua
campanie a revistei noastre; Istoria Românilor:
„Vlaicu Voda” de Constantin C. Giurescu.

Români în lume: ªtefania Magidson /
Denise Theodoru

România Actualitãþi, 2 iulie, www.ro ma -
nia-actualitati.ro

ªtefania Magidson este o româncã plecatã din 
þarã, din Braºovul natal, la 15 ani, împreunã cu
familia, pe urmele unor strãmoºi care emigraserã în
America la începutul secolului XX. Trãieºte la Los
Angeles, împreunã cu soþul, Mark Magidson, cele -
bru regizor ºi producãtor de film documentar ºi cu
cei doi bãieþi ai lor. ªtefania a fãcut studii de sãnã -
tate publicã ºi un master în psihologie spiritualã, în
urma cãruia au rezultat multe gânduri, trãiri, iar
recent ºi o carte, „În cãutarea Magicianului Alb”- un
dialog cu scriitoarea Carmen Firan de la New York,
carte lansatã la Bucureºti în luna iunie. De mai bine
de zece ani, ªtefania conduce Fundaþia Blu Heron, o
fundaþie care se ocupã de tinerii orfani crescuþi în
casele de copii, asigurându-le, la vârsta majoratului,
sprijin material ºi moral pentru a urma studii su -
perioare. 

Evenimente culturale româneºti în 
Hei del berg, Germania în perioada 
12-14 iulie

Ro ma nian Global News, 4 iulie,
www.rgnpress.ro

Asociaþia „Alexandu Ioan Cuza” din
Heidelberg, în cooperare cu DPRRP ºi cu Diaspora
Pro gresistã – Romanian Open Society Abroad (DP-
ROSA) organizeazã mai multe manifestãri culturale
în perioada 12-14 iulie 2013, în cadrul Festivalului
Carpato-Dunãrean, devenit deja tradiþie, transmite
Romanian Global News. Vor avea loc urmãtoarele
spectacole: Vineri, 12 iulie, searã româneascã la
Karlsruhe, cu formaþia „Anton Pann” din Vâlcea ºi
alþi artiºti. Sâmbãtã, 13 iulie, searã româneascã la
Rastatt, cu formaþii din Vâlcea ºi din Mi che rechi,
Ungaria. Duminicã, 14 iulie, spectacol de galã – de
la orele 10.00 AM: ansamblul Promoroaca din
Mannheim; Anton Pann, Vâlcea; Cununa de pe
Someº, Bistriþa; Ansamblul din Micherechi,
Ungaria; Cununiþa de la Tepu, Moldova (România);
Corul de copii „Angelus” din Tecuci; Ansamblul de
dansuri ºvãbeºti din Karlsruhe; „Bei Duscho” –
dansuri din Balcani. De la orele 15.00 va avea loc
prezentare de carte la WeltHaus, Heidelberg, iar de
la orele 18.00 vor avea loc spectacol ºi searã
româneascã la Lud wigshafen.
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Searã de poezie la Cenaclul Literar
„Mihai Eminescu” din New York

Ro ma nian Global News, 9 iulie,
www.rgnpress.ro

Cenaclul Literar „Mihai Eminescu” ºi revista
Luminã Linã din New York (director Theodor
Damian ºi redactor-ºef adjunct M. N. Rusu) îi invitã
pe români la o searã de poezie vineri, 12 iulie 2013,
ora 19, transmite Romanian Global News. Scrii -
toarea Adina Dabija din New York va recita din
creaþia proprie. Evenimentul va avea loc la resta -
urantul Bucharest situat în Queens Boulevard,
43-45, 40th Street, Sunnyside, Queens.

Singurul ex ec u tive chef român din Anglia
- bucãtarul poreclit „Ro ma nian Ramsey”
/ Di ana Robu

Ziare.com, 17 iulie, www.ziare.com

Loredan Gargalâc se mândreºte cã este sin -
gurul executive chef român din Marea Britanie.
De-a lungul timpului, românul a gãtit alãturi de
bucãtari faimoºi, cu stele Michelin, ºi a refuzat chiar
sã lucreze pentru chefi celebri în întreaga lume. A
fost distins de trei ori cu un premiu de excelenþã:
„AA1 Rosette Award”, fiind de altfel singurul ro -
mân din Marea Britanie care, împreunã cu echipa sa, 
a ajuns la o asemenea performanþã. Despre Loredan,
marele bucatar Raymond Blanc mãr turisea, în anul
2006, când l-a întâlnit pentru prima datã la Henley
Food Festival, cã ar fi o onoare pentru el ca românul
sã facã parte din echipa „Le Manoir aux
Quat’Saisons”. Pasionat în adevãratul sens al cu -
vântului de arta culinarã, bucãtarul care poartã pe
uniforma sa steagul României recunoaºte cã astãzi
este acelaºi om simplu care mãnâncã cu poftã varzã
cãlitã „ca la mama acasã”.

O clujeancã a intrat în istoria ciocolatei
belgiene. Delicatesele fãcute în atelierul ei
din Bruxelles au ajuns în toate colþurile
lumii

Adevãrul, 23 iulie, www.adevarul.ro

Ciocolateria clujencei Anca Andreiþu din
Bru xelles a devenit un loc popular printre angajaþii
ambasadelor strãine din oraº ºi printre funcþionarii
instituþiilor europene care vor sã facã un cadou deo -
sebit pentru oaspeþi. Notorietatea dobânditã i-a re -
zervat un loc într-o carte dedicatã istoriei ciocolatei
belgiene. Care sunt ºansele ca o româncã sã aibã
succes cu un magazin de ciocolatã în Bruxelles,
capitala „þãrii ciocolatei”, unde funcþioneazã peste
2.000 de astfel de afaceri, dintre care multe au tra -
diþie de sute de ani? „Într-un an va da faliment, aºa
mi-au spus vecinii magazinului”, povesteºte, zâm -
bind, clujeanca Anca Andreiþu, a cãrei ciocolaterie
deschisã în 2007 a devenit atât de cunoscutã încât a
ajuns, în 2012, într-o carte care spune povestea deli -

ciosului produs din cele mai vechi timpuri ºi pânã
astãzi. Reputaþia mondialã a ciocolatei belgiene face 
din pralina belgianã o atracþie irezistibilã pentru
numeroºii strãini care lucreazã în ambasade ºi în
marile instituþii europene amplasate în Bruxelles.

Ana din Pan ama ºi … Dulceaþa de nuci
verzi / Alla Stâncaru Lunca

România Actualitãþi, 24 iulie, www.ro ma -
nia-actualitati.ro

Vã propun s-o cunoaºteþi astãzi pe Ana din
Panama, mi-a plãcut mie sa i spun aºa. Tânãra
noastrã româncã departe de þarã, acolo în America
Centralã încearcã sã-ºi  facã o micã Românie... îºi
pune costumul popular, ba chiar le-a îndemnat pe
colegele de acolo sã îmbrace bluza româneascã de
Ziua Universalã a iei pe data de 24 iunie. Eu am
vãzut-o pe Ana C. Triculescu prima datã pe pagina
de facebook La Blouse roumaine, paginã care le-a
îndemnat pe românce sã îmbrace ia oriunde s-ar afla
în lume. Mi s-a pãrut, uitându-mã la  pozã - o fire
optimistã, veselã ºi pozitivã. Dupã ce am con tactat-o 
telefonic, mi-a confirmat cã aºa este. Acolo, în
Panama, lucreazã la un centru de repartizare a bur -
selor pentru elevi. Îºi doreºte ºi sperã ca în câþiva ani
sã revinã în Bucureºtiul ei drag, oraºul copilãriei.
Mi-a spus cã-i este dor de parcuri, de iernile de aici,
dar momentan îi este pofta de... dulceaþa de nuci
verzi. 

Spania: Festivalul Transilvania
în Arganda del Rey

Ro ma nian Global News, 26 iulie,
www.rgnpress.ro

Sâmbãtã ºi duminicã între orele 17 ºi 24, va
avea loc în Arganda del Rey, în Recinto Ferial
(Avenida de Valencia – lângã cartierul Gran Habi -
tat), Târgul Transilvania. În cadrul târgului românii
care vor participa se vor bucura de muzica popularã
au tenticã, costumele ºi dansurile populare româ -
neºti, artizanat ºi curiozitãþi, vânzare de produse
tradi þionale româneºti ºi, desigur, produsele gastro -
no mice româneºti atât de mult apreciate în toatã
lumea, transmite Romanian Global News. Totodatã,
pu blicul prezent va avea ocazia sã participe la trei
concursuri inedite : Concurs de talente pentru copii:
cântec sau poezie. Premiile vor fi dulciuri ºi o orã
petrecutã în castelul gonflabil. Concurs în familie:
cunoaºte-þi partenerul, atât sâmbãtã cât ºi duminicã.
Premiul zilnic constã în 25 de mici, o ladã cu bere ºi
10 langoºi. Concurs tombolã pentru sâmbãtã ºi du -
minicã, care va avea ca ºi premiu greutatea câºti -
gãtorilor în sticle de bere. Organizator este Uniunea
Muncitorilor Români. Sponsorul evenimentului este 
Carmangeria Româneascã. Colaboratori sunt Pri -
mãria din Arganda del Rey ºi Asociaþia Dacia Hiper -
borea. Parteneri media: Ziarul Românul ºi Radio
Românul.
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Cal en dar cul tural

Alina LEMNEAN

NOIEMBRIE

 1 nov. – DIMITRIE PACIUREA - 140 de ani
de la naºterea sculptorului (1873);

 2 nov. – ªTEFAN PASCU – 15 ani de la
moartea istoricului (1998);

 3 nov. – DIMITRIE PACIUREA – 90 de ani
de la naºterea sculptorului (1873);

 6 nov. – ALEXANDRU PIRU – 20 de ani de
la moartea criticului literar (1993);

 8 nov. – DUMITRU MICU – 85 de ani de la
naºterea criticului ºi istoricului literar 
(1928);

 9 nov. – LUCIAN PINTILIE – 80 de ani de la 
naºterea regizorului de film (1933);

13 nov. – NERVA HODOª – 100 de ani de la
moartea bibliologului (1913);

13 nov. – DUMITRU STÃNILOAE – 110 ani
de la naºterea preotului ºi
profesorului (1903);

14 nov. – VIRGIL VÃTÃªIANU – 20 de ani
de la moartea istoricului de artã
(1993);

15 nov. – EMIL RACOVIÞÃ – 145 de ani de
la naºterea omului de ºtiinþã (1868);

19 nov. – MIHAIL CHIRNOAGÃ – 100 de ani 
de la naºterea scriitorului (1913);

19 nov. – MONICA LOVINESCU – 90 de ani
de la naºterea scriitoarei (1923);

21 nov. – EUGEN TODORAN – 95 de ani de
la naºterea istoricului literar (1918);

23 nov. – CONSTANTIN GALERIU – 95 de
ani de la naºterea preotului ºi
profesorului de teologie (1918);

23 nov. – URMUZ (Demetru Demetrescu–
Buzãu) – 90 de ani de la moartea
prozatorului (1923);

28 nov. – EREMIA GRIGORESCU – 150 de
ani de la naºterea generalului (1863);

28 nov. – MARTHA BIBESCU – 40 de ani de
la moartea scriitoarei (1973) (foto);

DECEMBRIE

 1 dec. – Ziua Naþionala a României

 4 dec. – NICOLAE CARTOJAN – 130 de ani 
de la naºterea istoricului literar
(1883):

12 dec. – AMZA PELLEA – 30 de ani de la
moartea actorului (1983);

13 dec. – DOSOFTEI – 320 de ani de la
moartea cãrturarului (1693);

13 dec. – NICHITA STÃNESCU – 30 de ani
de la moartea poetului (1983);

14 dec. – RADU BELIGAN – 95 de ani de la
naºterea actorului (1918);

24 dec. – ION ÞUGUI – 80 de ani de la
naºterea scriitorului ºi jurnalistului
(1933)

25 dec. – TRISTAN TZARA – 50 de ani de la
moartea scriitorului ºi artistului
(1963);

29 dec. – OVID DENSUªIANU – 140 de ani
de la naºterea criticului literar (1873);

29 dec. – Re gina ELISABETA I – 170 de ani
de la naºterea suveranei (1843);

30 dec. – ILARIE VORONCA – 110 ani de la
naºterea poetului (1903);
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Am primit la redacþie
Simona DUMUÞA

Sã nu uitãm mineritul, oamenii ºi bogãþiile subsolului din
nord-vestul României, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2013, sem natã
de Lazãr Aurel Pantea, colaborator al revistei noastre. Lu crarea de
aproape 250 de pagini este o culegere de studii ºi articole publicate de
autor în perioada 1993-2013 în Revista Minelor, Pro Unione,
Maramureºul med i cal, Fa milia Românã, Cetatea Rodnei, Graiul
Maramureºului, Informaþia zilei. Domnia sa a adunat aceste materiale ºi
le-a pus la un loc în aceastã carte „pentru a nu se uita rolul ºi importanþa
mineritului ºi a bogãþiilor subsolului” având speranþa „revigorãrii ac -
tivitãþii miniere în viaþa economicã ºi so cialã din nord-vestul României,
îndeosebi a Maramureºului” ºi a nu-i uita nici pe cei „care au slujit,
sprijinit ºi condus destinele mineritului românesc.” Redãm doar câteva
din zecile de titluri: De ce s-au închis minele?, Restructurarea mi -
neritului în bazinul mi nier Borºa-Viºeu, Evoluþia mineritului din

Oaº-Satu Mare, Documente ºi obiective de neuitat din patrimoniul minier, Apele minerale din
Maramureº ºi satu Mare, De ce se pensionau minerii la vârsta de 45 de ani, Mineritul din zona Rodna 
în perioada 1918-2007, Ce s-a ales de patrimoniul minelor din Maramureº?, Dezastrul eco nomic
dupã moartea mineritului, Febra aurului etc.

E ca durerea mea s-o-mpac, Editura Tibiscus, Uzdin, 2013,
ediþie îngrijitã de Vasile Barbu. Cartea este o antologie a laureaþilor
Festivalului Internaþional de Poezie „Drumuri de spice” de la Uzdin
(Voivodina, Ser bia). Pe parcursul celor 20 de ediþii ale festivalului au
fost distinºi cu Marele Premiu pentru Poezie „Sfântul Gheorghe”,
poeþii: Petru Cârdu, Leonida Lari, Grigore Vieru, Ion Miloº, Adam
Puslojic, Vasile Tãrâþeanu, Slavco Almãjan, Cezar Ivãnescu, Adrian
Pãunescu, Aurel Turcuº, Petre Stoica, Florian Copcea, Nicolae
Dabija, Mircea Dinescu, Ana Niculina Ursulescu, Ioan Baba, Vasile
Morar, Mi lan Nenadic, Paul Purea ºi Arcadie Suceveanu. Din Ser bia,
Moldova, Suedia, Ucraina, România, Germania „...marii noºtri poeþi
ai limbii române au venit la Uzdin pentru cã noi eram aici ºi-i
aºteptam! Cãci prin forþa, puterea ºi strãlucirea sa, festivalul „Dru muri 
de spice” a devenit un ade vãrat fes ti val al poeziei româneºti unde
sufletul vibreazã.” (Vasile Barbu).

Cãrãri incandescente : poezii, Editura Tibiscus, Uzdin, 2013,
autor Teodor Groza Delacodru, despre care redãm câteva cuvinte din
prefaþa semnatã de Aurel Turcuº: „Teodor Groza Delacodru este un poet
autentic, cu o sensibilitate adânc sedimentatã, cu tal ent literar matur
consolidat, care îºi trãieºte cu sinceritate viziunile poetice,
constituindu-ºi un univers liric coerent, subordonat controlului lu cid
asupra simþãmintelor (...)”.

...Ca ºi dupã o icoanã, o
carte de dimensiuni mici, în genul
cãrþilor de buzunar, cuprinzând
ºase poeme, apãrutã la Editura

Tibiscus, Uzdin, 2013, ºi semnatã de poetul Vasile Barbu.
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Negustor de vorbe goale, este titlul unui volum de aforisme apãrut 
la Editura Libertatea din Panciova în anul 2003 sub semnãtura prof.
Floin Þãran. Structurat în cinci pãrþi: O lume pe dos, Perdea de fum,
Barca nebunilor, Bãtuta pe loc ºi Pilule con tra ridurilor, volumul oferã o 
colecþie spumoasã ºi impresionantã de enunþuri expresive ºi memorabile, 
denumite ge neric - aforisme.

Nr. 1(38)/2013 al revistei de cul turã
ºi spiritualitate româneascã Floare de
latinitate editatã de Consiliul Naþional al
Minoritãþii Naþionale Ro mâne din Ser bia – 
Novi Sad, re dac tor ºef Vasile Barbu. Din
cuprins: Pro gramul de activitate al casei de 

presã ºi editurã „Libertatea” în anul ca lendaristic 2013, Institutul de
Culturã al Românilor din Voivodina – programul de activitate pe anul
2013, Poezii inedite de Mihai Emi nescu descoperite de scriitorul
Florian Copcea, Sfânta Teodora din Peloponez ºi biserica din care au
crescut copaci (Irina Arieºan), Cine sunt românii care se considerã
urmaºii lui Alexandru Mac edon (Claudiu Pãdurean), Ferdinand I,
regele tuturor românilor (Tiberiu Ciobanu), Talente culturale din Satu
Nou º.a.

Nr. 3-7 (martie-iulie) / 2013 ale revistei Tibiscus, publicaþie lunarã editatã de Societatea
Literar-Artisticã „Tibiscus” din Uzdin (Banat, Ser bia), re dac tor ºef Vasile Barbu, ºi în care se
regãsesc aspecte din viaþa comunitãþii româneºti din Ser bia, relatãri ale diverselor manifestãri
artistice, culturale ºi sport ive ce se desfãºoarã aici. Spicuim câteva titluri: La Uzdin ºi Mesici cinstirea
scriitorului di a lec tal Ioþa Vinca (Vasile Barbu), O nouã acþiune culturalã a Societãþii „Bunicuþele”

din Uzdin: Mândru-i portul românesc, Lansarea revistei „Licurici” la
Casa Româneascã din Uzdin: O nouã publicaþie pentru copiii din Un -
garia, Ser bia ºi România etc.

Nr. 6-7 (iunie-iulie) / 2013 ale revistei Bucuria copiilor, revistã
pentru copii editatã de Casa de Presã ºi Editurã „Libertatea” din Panciova,
re dac tor responsabil Ioþa Bulic. Veselã ºi coloratã aºa cum îi stã bine unei
publicaþii pentru copii, dar cât se poate de serioasã în abordare, cuprinzând
creaþii ale copiilor, relatãri de la evenimentele ded i cate lor, spiritualitate,
poezie, informaþii despre mari compozitori ºi mari pictori, curiozitãþi din
lumea filmului, din sfera geograficã, din fauna lumii dar ºi teste comice sau
desene ce aºteaptã sã fie colorate de cei mici.

Nr. 29-31 iulie/au gust 2013 ale sãptãmânalului Libertatea,
publicaþie a românilor din Ser bia, editatã de Casa de Presã ºi Editurã

„Libertatea”din Panciova, re dac tor responsabil Teodora Smolean. În cele 24 de pagini sunt gãzduite
numeroase secþiuni: Actualitãþi, EuroBoard, Voivodina, Axa R, În focar, Retrovizor, Cultura, iar
spaþii am ple sunt ded i cate comunelor: Alibunar, Panciova, Vârºeþ, Zrenianin, Jitiºte, urmeazã apoi
Caleidoscop, Sport, Casa Româneascã, Oglinzi pa nonice, Lumea femeii, Mozaic, Repere economice
ºi Ecologie. Numeroasele secþiuni conþin o diversitate de articole ºi informaþii din sfera vieþii sociale ºi 
culturale a comunitãþii româneºti din Ser bia: Voivodina – regiune insuficient dezvoltatã (George
Subu), Cultura ºi limba – simbolurile identitãþii (Valentin Mic), O reuniune impozantã: Festivalul
Internaþional de Folclor al Ro mânilor din Balcani „Joc ro mânesc” (Lucian Ma rina), Sãrbãtoarea
poeziei româneºti: Ediþia XX a Festivalului Inter naþional de Poezie de la Uzdin (Ioþa Bulic ºi Vasile
Barbu) etc.

Revista românã – revistã a românilor de pretutindeni, anul XIX, nr. 2(72), iunie 2013, ed i tor
ASTRA – Despãrþãmântul Mihail Kogãlniceanu – Iaºi, di rec tor Areta Moºu, re dac tor-ºef Liviu
Papuc. Prezentul numãr se deschide cu editorialul semnat de Ion Agrigoroaiei: Alexandru Averescu – 
mareºal al României, ºi cu un amplu interviu de Viorel Hodiº: Un mare român ca na dian, fiu al
Moldovei: arhitectul Dan Sergiu Hanganu (II). Urmeazã apoi alte materiale interesante ºi bine
documentate, aºezate în secþiunile: „Amfiteatru”: Columna lui Traian (Silvia Ciubotaru), ªcoala Ro -
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mâneascã din Odorheiu Secuiesc (Menuþ Maximinian), Un me morialist 
botoºãnean despre op era eminescianã (Mircea Popa); „Poesis”: în
cadrul cãreia este prezentat poetul Valentin Talpalaru; „Geografie
spiritualã”: Prin Basarabia – întru reciprocã apropiere (Liviu Dîrjan) ;
„Memoria pãmântului strã moºesc: Ismail”, cu ma teriale semnate de
Anatol Popescu, Radu Þu þuianu, Constantin Brumã, Flo rin Faifer ; „Din 
grãdina editorialã”, secþiunea recenziilor de cãrþi ºi „Astra în ex pan -
siune”, rezervatã pre zentãrii acþiunilor ºi activitãþilor Despãrþãmântului
ASTRA „Mihail Kogãlniceanu” din Iaºi.

Apºa, nr. 3(77)/martie 2013 - gazeta regionalã so cial-politicã din
Transcarpatia, re dac tor-ºef Ion Botoº. Din cuprins: „Zilele Basa rabiei”,
„Despre oameni buni” (Ion Zmerega), „Profesorul Constantin Mãlinaº a 
fost omagiat” (R. Barta, D. Pantea, T. Moraru), „Preotul martir Grigore

Moiº de Biserica Albã (1903-1961)” (Ion M. Botoº).
Con cordia, nr. 15-33 (aprilie-au gust)/2013 – sãptãmânal cul tural, so cial-pol i tic ºi eco nomic în

limba românã al minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina, re dac tor-ºef Tu dor Andrieº. Conþinutul 
publicaþiei este distribuit pe secþiuni ca: Tableta unor speranþe, Caleidoscop informativ, Ce mai fac
vecinii?, Locuri sfinte, Aventura fotografiei, Sub semnul destinului. Printre semnatari se numãrã:
Tudor Andrieº, Ilie Gavanos, Doina Bojescu, Di ana Bãnescu, Ion Cojo caru, Dumitru Mintescu º.a.

Zorile Bucovinei, nr. 11-50 (februarie-au gust)/2013 – ziar so cial-pol i tic, eco nomic ºi cul tural,
al minoritãþii naþionale româneºti din Ucraina, re dac tor-ºef Nicolae Toma. Secþiuni: Noutãþi din
regiune, De vorbã cu oameni interesanþi, Curiozitãþi, Note de cãlãtorie, Des tine, Subiecte sensibile,
Poºta redacþiei etc. Semnatari: Maria Andrieº, Felicia Nichita-Toma, Maria Toacã, T. Anaid.

Gazeta de Herþa, nr. 14-24(aprilie-iunie)/2013 – sãptãmânal so cial-pol i tic de informaþie ºi
culturã al raionului Herþa, re dac tor-ºef Vasile Bâcu. Din cuprins: „Bucuria sãrbãtorii Înãlþãrii
Domnului la mãnãstirea din Bãnceni”, „Omagierea lucrãtorilor medicali” (Adrian Medvedi),
„Rãmânem mereu la datorie – interviu cu medicul Aurel Þântari” (Viorel Ghiba), „Excursii în lumea
cãrþii” (Culina Apachiþa) etc.

Libertatea cuvântului, nr. 17, mai 2013 – ziar so cial-pol i tic ºi de culturã din regiunea Cernãuþi, 
re dac tor pentru ediþia româneascã Dumitru Verbiþchi.

Cronici bucovinene : magazin etno-cul tural, nr. 2, iunie 2013, or gan al Centrului Bu covinean
de Artã pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Româneºti Cernãuþi, di rec tor
responsabil Iurie Levcic. Publicaþia are în prin ci pal, ca scop tematic istoria, cultura, datinile,
obiceiurile, folclorul ºi etnografia Bucovinei. Din acest numãr: „Poet al poeþilor: 124 de ani de la
trecerea în eternitate a poetului naþional, Mihai Eminescu” (Petru Grior), „Troiþa din Buda-Mahala”
(Ion Timciuc), „Aroma îmbãtãtoare a gustului bucovinean” (Iurie Levcic), „Trecutul îndepãrtat al
satului Opriºeni în lu mina izvoarelor arheologice” (Nicolae Bodnariuc) etc.

Sud-Vest, nr. 6-7(iunie-iulie)/2013 – almanah istorico-cul tural în limba românã pentru cititorii din
sudul Basarabiei, re dac tor-ºef Vadim Bacinschi. Aflãm din cele câteva rânduri de mulþumire tipãrite în
numãrul din iunie cã apariþia publicaþiei „a fost posibilã, în primul rând, graþie neobositei doamne Areta
Moºu, preºedintele ASTREI ieºene, care, în urma unui apel Avem nevoie de ajutor, semnat de Tu dor
Iordãchescu, a reuºit sã punã la cale lucrurile ºi sã ofere confraþilor sud-basarabeni ºansa de a citi o
tipãriturã în limba românã. Una despre istoria, cultura, durerile ºi nãzuinþele lor.”, dar ºi a altor oameni de
culturã, buni români ºi patrioþi, uniþi de aceeaºi idee nobilã.

Prin bunãvoinþa domnului Mihai Eisikovits am primit la re dacþie
nr. 21-23/2013 ale revistei Max i mum, publicaþie în limba românã din Is -
rael, editatã de Centrul Cul tural Israeliano-Român, di rec tor Teºu
Solomovici. Max i mum se prezintã ca fiind o revistã altfel, cu idei, culturã, 
politicã, arte, controverse ºi polemici. Co nþinutul bogat ºi variat este
structurat pe secþiuni specifice: Rãsfoind presa ebraicã, Liderii noºtri,
Din viaþa unui ex trem ist de centru, Pagini de istorie evreiascã, Evrei mari 
valori ale literaturii uni versale, Istorii-memorii-ficþiuni, Obiectiv cul -
tural, Pagini se crete din istoria evreimii române, Ne place - Nu ne place,
Dicþionarul ne convenþional al scriitorilor evrei de limbã românã etc.
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Cuprins

MÃNÃSTIREA LAINICI – VATRÃ DE SPIRITUALITATE ROMÂNEASCÃ

Invincibile Ar gu men tum / Dr. Teodor ARDELEAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mãnãstirea Lainici – Vatrã de Spiritualitate Ortodoxã Româneascã / Stareþul Mãnãstirii Lainici,

Arhim. Ioachim PÂRVULESCU în di a log cu prof. dr. Teodor ARDELEAN, pr. dr. Vasile
BORCA ºi pr. Vasile FODORUÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Neoisihasmul de la Lainici / Pr. dr. Vasile BORCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sub semnul Harului Divin / Arhim. Ioachim PÂRVULESCU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Principalii stareþi ai Mãnãstirii Lainici / informaþii culese de cãtre Precucernicul 

Pãrinte Vasile FODORUÞ în di a log cu Arhim. Ioachim PÂRVULESCU . . . . . . . . . . . . . 28
Cine a fost Cuviosul Irodion de la Lainici / George CRÃSNEAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aflarea moaºtelor Cuviosului Irodion de la Lainici / Arhimandrit Ioachim PÂRVULESCU . . . 35
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