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INTRODUCERE
CUVÂNT ÎNAINTE
Cartea PUTEREA CREDINȚEI,
are în vedere „transcederea” de
la copilul „pui de țăran” la
aceea de misionar al credinței
pe tărâmuri străine de țara de
obârșie.
„Mâna” destinului a fost
forțată de lipsa de „fertilitate” a
pământului
natal,
pentru
rodirea semițelor credinței, prin
dictatura
socio-culturală
și
ateistă a regimului instalat sub
presiunea unor forțe malefice.

Autorul, Preotul Protopop Constantin Alecse, în calitatea-i de
imigrant în America a putut să-și împlinească menirea, aceea de a
sluji ca misionar în credința creștin ortodoxă, moștenită de la
părinți, de la bunii și străbunii săi. Acolo și-a găsit libertatea de
exprimare a puternicei atracții spirituale, a Cuvântului lui
Dumnezeu.
Cartea PUTEREA CREDINȚEI este structurată pe trei volume,
fiecare dintre ele edificând o anumită latură autobiografică a
autorului.
Autorul a pornit la un drum presărat cu obstacole existențiale
și formative și a reușit să răzbată, ajungând să poată spune, legat
de slujirile sacerdotale și de împlinirile administrative pentru
biserică: „Mulțumescu-Ți Ție Doamne, că am putut avea «Templul
meu de rugăciune»!”
Cuprinderea în trei volume, a cărții, corespunde cu trei etape
semnificative ale vieții autorului, fiecare etapă fiind prinsă într-un
volum:
Volumul I – PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI, cuprinde etapa de
formare pentru misiunea de slujitor al Domnului, presărată cu
multiple canoane, create de sistemul comunisto – ateist , dar și
multe succese, cu împliniri mărețe;
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Volumul II – MISIONARUL, cuprinde etapa de slujire
sacerdotală pe tărâm american, etapă în care, cu înțelepciune,
tenacitate și umilință a atras spre credința creștin – ortodoxă,
comunitatea română din California și a încreștinat mulți oameni
care aveau alte confesiuni religioase;
Volumul III – CULISELE VIEȚII PASTORALE, se referă la
relațiile cu multe personalități religioase și laice, cât și la
întâmplări cu tâlc. Acestui volum, autorului îi place să-l mai
numească „Sarea și piperul vieții mele‟
În acest cuvânt mă voi referi la vol. I – PRINTRE ÎNGERI ȘI
DEMONI, în care este prezentată o etapă a formării caracterului de
creștin – ortodox și de slujitor întru Domnul, în condițiile de mediu
social neprielnic. „Puiul de țăran‟, Costel, a captat înțelepciune și
credință din mediul pur al familiei, cât și de la bătrânii satului și de
la biserică, într-o perioadă în care îngerii au fost părinții, bunicile,
prietenii cu sufletul curat ca și al lui, cât și animalele cu care a
copilărit și pe care le-a îngrijit. Pe de altă parte apăreau demonii,
care-i făceau zile negre, acei demoni ai comunismului, îndoctrinați
în ateism și în ambițiile lor comuniste și pline de incultură. A fost
„partea cea goală” a paharului societății, aceea cu aer viciat de
climatul politic al acelor vremuri comuniste, pentru care a
conștientizat că singura scăpare, a unui suflet curat și plăpând,
era aceea de a fugi cât mai departe.
Seminarul i-a adus o deschidere mai mare către cunoașterea
Cuvântului lui Dumnezeu și a unui mediu de înălțare sufletească. A
urmat, apoi studiile Universității Teologice, care i-au adus împliniri
mărețe
și recunoașterea valorii, și, care l-au propulsat spre
doctorat în „Lumea liberă”, dar și în acea perioadă a întâlnit
demoni, care-i alterau liniștea sufletească și numai credința în
Dumnezeu și îngerul lui păzitor i-au îndrumat pașii și a putut
merge pe calea lui, cea a formării pentru slujirea lui Dumnezeu
Prin cuvinte simple au fost create imagini complexe, din
care se desprind multe idei mărețe: „Puiul de țăran”; „Tătica al
meu, erou”; „Casa părintească nu se vinde”; „Biserica satului meu
– Altarul copilăriei mele”; „Școala satului meu – ABC-ul devenirii
mele”; „Urgia colectivizării”; „Palma domnului director”; „Cu caii la
scăldat”; „Da, domnule director, voi fi preot”; „Sfinții mei profesori
de seminar”; „Mentorii mei profesori universitari”; „Mama soacră
și ghicitul în cafea”; „Dacă mă rechemați, nu înseamnă că și revin
în România”; Ortodoxia în creștere pe tărâm englez”; „Călătoria
spre lumea liberă” și altele

1. INTRODUCERE

5

Evenimentele sunt puse în ordinea firească a scurgerii
timpului, formând imaginea unui izvor limpede de munte, care
șerpuiește când lin, când repede și, care se învolburează de
hopurile întâlnite, de săgețile argintii ale ideilor strălucitoare, de
reflexiile colorate ale credinței.
Dacă ar fi să urmez acest curs aș remarca esențele unor
capitole astfel: Icoana familiei; Copilărie zbuciumată; Enigmele
școlii generale ; Umbrele comunismului; Adolescență sclipitoare;
Studenție învolburată; Unduirile iubirii; Matca duhovnicească;
Brațul lung al securității; Oceanul de lumină și credință; Biserica –
diapazonul existenței și al rugăciunii; Recunoștință și slavă lui
Dumnezeu.
Am senzația unei excursii în timp și, în spațiu, la care
trăirile emoționale sunt multe și încărcate de substanță morală.
Se poate distinge cu ușurință că această carte întrunește,
cu prisosință, calitățile unui documentar istoric, cu teme sociale,
politice și religioase și, în plus, poate fi cosiderată ca o imensă
predică pentru ținuta morală și credința în Dumnezeu. Citind-o
poți avea stări sufletești variate de la admirație, la lacrimă, de la
surâs la revoltă sufletească, de la suspans la liniștea credinței
creștine, ș.a..m.d.
Am fost binecuvântat de Dumnezeu să-l cunosc pe autor
încă din vremea copilăriei sale și, în ultimii cinci ani am reluat
legăturile, cu toate că locuim la distanțe foarte mari.
Puterea Divină ne-a unit în acești ultimii ani, creând între
noi un curcubeu peste ocean, așa cum spuneam în lucrarea
noastră comună „Dâmbroca – Curcubeu peste timp”:
Şi norii se vor sparge, iar noi vom fabrica
Un pod de suflete, Los Angeles-Dâmbroca,
Căci, din eroi, din staruri şi amintiri perene
Vom face să se vadă-n iubiri mii de antene!
Iar noi românii, frații, legați prin limbă, neam,
Vom fi în curcubeul întins peste ocean.
Privit pe bolta lumii, al nostru curcubeu
Va bucura, în cer, Ochiul lui Dumnezeu!
(M.I. - Curcubeu peste ocean)
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Am avut privilegiul cunoașterii acestei sublime opere,
înainte de a vedea lumina tiparului, prin ajutorul pe care l-am
acordat autorului la redactarea ei și la realizarea copertelor.
Modestia autorului, care se desprinde din cartea sa, poate fi
cuprinsă în întrebarea retorică, pe care și-o pune și pentru care iam dedicat câteva versuri:
Cine e omul acesta?
Cine e omul acesta, cu-a lui viață complicată,
Care-i demn a-și constata umbrele din a sa viață?
Întinări și frumuseți le cunoaște, le măsoară,
Că de-a lungu-ntregii vieți vru pacea interioară.
.......................................................................
Știe să ierte și iartă, nu așteaptă rugăminți,
Oferă a doua „poartă” spre creștine pocăinți.
Este conștient că are propriile lui păcate,
Dar cu har și dăruire, pentru creștinism se zbate.”
............................................................
Îl felicit din suflet pe autor, Părintele Protopop Constantin
Alecse, atât pentru ideea de punere în pagină a fantasticelor sale
experiențe de viață cât și pentru sudoarea frunții de aducere la
nivel de detalii a unor amintiri impresionante.
Ansamblul amintirilor e de o mare complexitate și crează
stări sufletești contradictorii, cam de la amar la dulce, cu ieșiri
spectaculoase din situații triste și periculoase. Acesta este tipul de
roman care îmbină comedia cu drama și cu pildele nemuritoare,
care propovăduiesc credința în Dumnezeu.
Experiențele parcurgerii itinerarului vieții sunt aducătoare
de învățăminte pentru urmași, determinarea acestora să deschidă
ochii mari pentru un viitor modern și curat, fără desprindere, în
esență, de marea comoară de cultură, civilizație și credință, a
strămoșilor.
Ar trebui să-i reproșez autorului că mi-a creat stări de
aprindere ale sufletului, că am plâns de multe ori în timpul
studierii amintirilor sale, dar mi-a creat și momente de mândrie
că-mi este un cosătean – dâmbrocean care a știut să îndure
atrocitățile vremurilor comuniste și să iasă biruitor, așa cum
Sfântul Gheorghe a învins balaurul.
Pentru anumite perioade ale vieții, în care a trăit ca un
martir; pentru menținerea legăturii de suflet cu neamul lui cel
românesc, de pe plaiurile natale; pentru viața de misionar în
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beneficiul românilor de pretutindeni; pentru această minunată
carte, care-și urmează menirea și într-un serial „Preotul Imigrant”;
pentru și iar pentru multele calități de om și în principal aceea de
omul OM, Constantin Alecse, îmi exprim admirația și prețuirea.
Dragi cititori și dragi pasionați de film, nu scăpați ocaziile
de a citi cartea PUTEREA CREDINȚEI și a vedea filmul PREOTUL
IMIGRANT, din care aveți multe de învățat,
Vă veți amuza, veți lăcrima, vă veți lumina întru credința în
Dumnezeu și-l veți vedea pe Părintele Protopop Constantin Alecse,
ca și mine: Drept, Înalt și Preacucernic!
Mircea Iordache
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Sfântul Nicolae Velimirovici (1881–1956) - Citate
„Cuvintele îşi pierd puterea lor tainică şi dumnezeiască dacă
sunt rău întrebuinţate şi ajung ca moarte. Ca un pom din
miazănoapte sădit la miazăzi, care se veştejeşte şi se usucă.”
„Gadarinii l-au rugat pe Hristos să plece de la ei. Europenii
nu l-au rugat, ci l-au izgonit. Îl izgonesc prin tot ce le stă la
îndemână: prin şcoli, prin presă, prin politică, prin filme, prin
ghicituri ştiinţifice şi prin toată trufia lor culturală; Îl izgonesc şi
prin gânduri, prin cuvinte şi prin fapte – fiecare în parte, în grup
şi toţi laolaltă.”
„Caută mai presus de toate să te cureţi pe tine de reavoirea faţă de oameni. Pentru că, adunând rea-voire faţă de
oameni, aduni otravă – care, mai devreme sau mai târziu, te va
nimici ca om. Caută mai presus de toate să aduni bună-voire faţă
de oameni.”
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CUVÂNT DE BINECUVÂNTARE
„Bogat nu este cel care a dobândit multe, ci acela care a dăruit
multe.″ (Sfântul Ioan Gură de Aur)
Cu buna rânduială a ui
Dumnezeu și atenta purtare
de grijă a autorului, împletită
cu
eforturile
sporite
ale
colaboratorilor săi, iese de
sub tipar lucrarea de față
intitulată
„PUTEREA CREDINȚEI”,
În care se află Autobiografia
Preacucernicului
Părinte
Protopop Constantin Alecse.
Această lucrare este o
cuvântătoare mărturisire a
vieții omului, soțului, tatălui
și a preotului Constantin Alecse, care expune prin cuvinte alese,
gânduri și sentimente profunde, în imagini vii, viața, activitatea și
vrednicele împliniri ale Preacucerniciei Sale.
Prin această amplă „lucrare de suflet,” așa cum o numește
însuși autorul, Părintele Constantin Alecse, împărtășește cititorului
sufletul slujitorului și vocația jertfelnică a bunului chivernisitor al
darului primit de la Dumnezeu, acel dar al vieții dedicate în
totalitate familiei, Bisericii, neamului său, comunității și societății
în general. In capitolele cărții, urmărim desfășurarea vieții firești,
simple și umile, trăită sub ocrotirea dumnezeiască la orice pas.
Lecturăm în paginile acestor volume chemarea bunului
creștin, Constantin Alecse, născut și educat în patria mamă,
România, călăuzit spre exil în Europa, pentru studii, iar mai apoi
împreună cu familia ajuns în Statele Unite spre a sluji Biserica.
Aici, în Nord America, își îndeplinește responsabilitatea
omului de familie, soț și tată care a clădit un viitor mai bun pentru
familia sa în Lumea Nouă. Mai mult, își pune în valoare harul și
darul primit de la Dumnezeu în slujba Bisericii strămoșești prin
vocația exemplară de preot paroh și protopop, care, cu
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părintească grijă și dragoste a vegheat la făurirea și întărirea
comunității creștin – ortodoxe românești în sudul Californiei, la
Los Angeles, timp de peste trei decenii.
Am avut bucuria a-l cunoaște pe Preacucernicul Părinte
Protopop Constantin Alecse, chiar de la venirea în America și
încadrarea sa în Episcopia Ortodoxă Română din America. După
cum spune un proverb românesc, „ziua bună se cunoaște de
dimineață,″ așa a fost și în cazul Preacucerniciei sale. S-au
adunat multe amintiri frumoase, legate de Părintele Constantin,
de-a lungul a 35 de ani de conlucrare în Biserica și în comunitatea
noastră ortodoxă, românească, în America.
I-am admirat și îi admirăm: spiritul misionar și osârdia
atragerii și păstrării în unitatea credinței a comunității române din
Los Angeles. Cu timp și fără timp, cu zel și viziune, s-a dedicat
dezvoltării patrimoniului protoieriei Californiei, pe timpul slujirii ca
protopop în episcopia noastră prin: competențele formării tuturor
structurilor organizatorice ale Bisericii și protopopiatului; talentul
oratoric și comunicarea convingătoare și sinceră cu credincioșii
săi, prin predici, reviste, cărți și prin intermediul internet-ului.
Părintele Constantin a fost și este un vrednic slujitor misionar al
Cuvântului lui Dumnezeu. Folosind toate mijloacele moderne de
comunicare pentru propovăduirea Cuvântului Adevărului, pe
Hristos cel Veșnic, Părintele Protopop Constantin Alecse a fost un
inovator și promotor al credinței celei adevărate și mântuitoare
prin intermediul internetului, prin apariția în spațiul virtual cu
bloguri personale și site-uri educaționale și informative. Aceasta
arată curajul și vocația misionară, de a folosi cele mai moderne
mijloace de comunicare, spre tot lucrul bine plăcut Domnului.
Pe aceste considerente, putem afirma că Părintele Protopop
Constantin Alecse este foarte bogat, nu bogat în sensul cel
material și trecător, ci bogat în sensul duhovnicesc și veșnic, fiind
bogat, nu pentru că numai a primit har și binecuvântare din
belșug de la Dumnezeu, dar mai ales pentru că mult a dăruit și
mult s-a jertfit în viața și lucrarea sa de om, slujitor al oamenilor
și al lui Dumnzeu.
Acest cuvânt de binecuvântare al nostru este legat de omul,
Constantin Alecse, cu mulțumire pentru slujirea exemplară și
vrednică de sinceră apreciere și laudă.
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Nădăjduim că această autobiografie a Părintelui Protopop
Constantin Alecse, „Puterea credinței″ să fie un model de slujire,
inspirație și apreciere pentru cei care o vor lectura și care să
stârnească sentimente de mulțumire pentru o asemenea viață,
activitate și lucrare plăcute lui Dumnezeu.
Pentru toate împlinirile Părintelui Protopop Constantin
Alecse și pentru cartea sa „Puterea credinței″, îl rugăm pe Bunul
Dumnezeu să reverse har și pace din plinătatea Harului cel Veșnic
al Preasfintei Treimi spre sănătate, ajutor și mântuire, iar noi îi
împărtășim părintească dragoste și arhierești binecuvântări cu
sinceră mulțumire și apreciere pentru frumoasa colaborare și
slujirea devotată!
Slăvit să fie Domnul de vrednicii Săi slujitori!

+ Nathaniel
Arhiepiscop de Detroit și al
Episcopiei Ortodoxe Romane
din America
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Sfântul Nicolae Velimirovici (1881–1956) – Citate,
„Toată împărăţia naturii nu este nimic altceva decât o carte
despre împărăţia morală. Privită ca o astfel de carte, natura este
cu totul desăvârşită, din cele mai înalte sfere ale universului până
la ultimul atom.”
„Şi de dragostea mamei îţi vei aminti mereu, dar apoi o vei
uita. Şi pe prietenii răposaţi îi vei pomeni, dar după o vreme vei
amuţi. Şi de faptele tale bune îţi vei aminti, dar apoi le vei da la o
parte. Însă păcatul pe care l-ai săvârşit acum patruzeci de ani, în
fiecare dimineaţă îţi strigă: „bună dimineaţa,” şi în fiecare seară:
„la revedere!” Strigă şi va tot striga, şi nu va amuţi nicicând în
viaţa ta.”
„Oamenii nu cred în credinţa pe care o propovăduiesc puţincredincioşii. Oamenii privesc cu neîncredere ştiinţa predată de
neştiutori înfumuraţi. Oamenii se revoltă împotriva bogăţiei, când
aceasta este în mâna zgârcitului. Oamenii dispreţuiesc autoritatea
plinită de un om lipsit de vrednicie. Bolnavii nu prea îi cheamă în
ajutor pe medicii tuberculoşi.”
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VALORI NEPIERITOARE DIN GLIA NATALĂ,
Părintele Constantin Alecse
este parohul bisericii ortodoxe
române „Sf. Treime” din Los
Angeles, California – SUA şi
protoiereu al protopopiatului
Coastei Pacifice (ROEA), în
cadrul Eparhiei româneşti de la
„Vatra Românească”. Amintirile
frumoase şi gândurile luminoase
despre Părintele Alecse, încă din
timpul studiilor noastre comune
la Seminarul teologic „Kesarie
Episcopul” din Buzău, în anii 70
ai secolului trecut, le aşternem
şi pe hârtie, spre publicare, în
autobiografia sa, precum și în
cartea monografică a localităţii sale natale, Dâmbroca, din comuna
Sageata, judeţul Buzău.
Nimic nu este mai util şi mai convingător în existenţă, ca
om şi slujtor al lui Dumnezeu, decât aprofundarea raţiunilor
lucrurilor şi a perspectivelor vieţuirii ordonate, demne şi cinstite, în
„apele” curate ale obârşiei şi în adâncul gliei străbune, în care se
înrădăcinează neamul.
Satul natal, biserica botezului, şcoala, rudeniile după trup şi
după duh, datinele, tradiţiile, obiceiurile, educatorii, dascălii,
colegii, prietenii şi familia creştinească reprezintă repere şi valori
fără de care nu avem legitimitate şi nici demnitate, pe oricare
trepte socio-umane ne-am situa şi în orice loc am activa.
În cazul părintelui Constantin Alecse, toate aceste realităţi
originare spirituale şi culturale stau pe „altarul” inimii sale şi
grăiesc continuu, atât prin bogatele sale cunoştinţe, cât şi prin
faptele sale, cu adevărat demne de neamul căruia îi aparţine, de
Biserica în care slujeşte şi creşte neîncetat înspre desăvârşire.
Toate acestea sunt acum presărate, cu discreţie şi seriozitate, în
sufletele românilor noştri de pe Coasta Pacificului, patria lor
adoptivă, pe care o cinstesc întocmai ca şi pe cea originară. Ei

14

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

sunt acolo „punţi” luminoase între două popoare înfrăţite şi
apropiate, chiar dacă distanţele sunt atât de mari.
Cred că n-am fi avut prilejul unei atât de plăcute evocări:
omul şi obârşia sa, satul natal Dâmbroca, dacă „plămada” sa n-ar
fi fost „frământată” cu atâta sfinţenie şi răbdare de evlavioşii şi
neuitaţii părinţi ai misionarismului nostru de astăzi, de peste
Ocean, Părintele Constantin. Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă
şi omul adevărat se adeverește a fi asemenea pomului bun, care
prin roadele sale ne îmbogățește și ne bucură.
Aşa am avut bucuria să-l cunosc pe tânărul seminarist
Constantin Alecse în anul 1970, la seminarul nostru buzoian. Era
în anul terminal, al cincilea. Făcea parte dintr-o clasă ai cărei
viitori absolvenţi ni se păreau nouă, celor din anul începător, nişte
domni, în cel mai frumos înţeles al realităţii.
Aşa era pe atunci! Cei mici ne adresam respectuos colegilor
mai mari cu „Domnule elev”. Şi astăzi mă bucur de atmosfera care
era atunci între noi, între noi şi profesorii noştri, între noi şi părinţii
noştri. O atitudine de mult bun simţ. O convieţuire respectuoasă,
constructivă şi responsabilă, într-o şcoală cu totul aparte, dacă ne
gândim la perioada ateismului agresiv de atunci. Eram chiar cei
aleşi de Domnul, din familiile şi satele noastre, peste care nu
reuşise să se depună „rugina” indiferentismului şi a necredinţei,
cu toate că oamenii își făceau semnul Sfintei Cruci, de teamă, cu
limba în cerul gurii! În tăcere. Pentru că în ei pulsa sincer şi curat
credinţa în Dumnezeu.
Am avut parte de profesori mari, generoşi, demni şi
mărinimoşi la suflet. Şcoala noastră seminarială ne-a deschis larg
orizontul credinţei şi pe cel al cunoaşterii şi ne-a iniţiat în slujirea
devotată, profundă şi neşovăielnică. De aceea, poate, am
străbătut dificultățile, corect, fiecare în felul său, etapă cu etapă,
până în actualitate, în ţară sau în străinătate, fără a ne înstrăina
de ceea ce rămâne în noi, frăţietatea, prietenia, solidaritatea şi
conştiinţa apartenenţei la aceeaşi ,,mamă”, Biserica, şi la aceeaşi
„brazdă” a rădacinilor existenţiale, satul natal. Părintele
Constantin mi-a fost, în Seminar, mentor. L-am apreciat mult
pentru seriozitatea, pentru cultura sa şi pentru zâmbetul său prin
care m-a apropiat prieteneşte şi nu cazon, de la superior la
inferior.
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Mi-aduc aminte de convorbirile noastre, de plimbările
noastre prin parc, de meditaţiile până seara târziu, de nopţile de
pregătire pentru teze şi examene şi de neuitatele noastre
rugăciuni, în comun, atât seara cât şi dimineaţa, pe holul imens al
seminarului, în faţa icoanei uriaşe a Răstignirii Domnului, având
permanent candela aprinsă, dar şi de înălţatoarele slujbe de la
paraclisul din „trupul” palatului episcopal.
Îl văd şi acum pe colegul meu preferat citind mult, mai ales
după ce la sport şi-a fracturat un picior, iar eu nu mai ştiam cu
ce-l puteam ajuta, să revină la obişnuitul nostru program.
Timpul şi situaţiile ne-au oferit căi diferite în instruirea
teologică, din ţară şi din străinătate, cât şi în slujirea bisericească.
Preţuirea la timpul prezent, în orice împrejurare, rămâne nu
doar mângâiere sau consolare de moment, ci exerciţiu real de
comunicare prin rugăciune, fie şi la orele diferite ale fusului orar,
dar mai ales prin comuniunea frăţească şi prietenia, alimentate,
iată, şi cu astfel de iniţiative lăudabile ale Părintelui Constantin.
Crede, simte, trăieşte şi slujeşte ca şi noi cei de acasă, de la
Dâmbroca, de la Buzău şi de oriunde are prieteni şi fraţi de
aceeaşi credinţă şi de acelaşi neam. Străluceşte acolo în două
sensuri: bun român şi bun cetăţean american.
Ne oferă un exemplu de fidelitate faţă de familia sa de
acasă şi aşează satul la rangul de cetate a credinţei, a culturii şi a
tradiţiilor, pe care îl arată ca pe o icoană, spre venerare, multora,
de aici şi de acolo!
Aşa vor înţelege mult mai mulţi dintre noi să nu ne
dezrădăcinăm şi astfel vor îndrăgi, mulţi dintre americani, pe
oamenii cu adevărat oneşti, care poartă virtuţile neamului lor în
inimă şi rodesc bogat acolo unde au fost aşezaţi.
Din acelaşi sat Dâmbroca a odrăslit şi cel mai mare teolog
patrolog al Bisericii noastre, marele profesor Ioan Gh. Coman. A
strălucit şi dăinuieşte, de Dincolo, prin a sa vastă operă, pe „cerul”
sfinţeniei şi al frumuseţilor nepieritoare, deşi s-a scurs mai mult de
un secol de la nașterea sa.
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Să-l ajute Dumnezeu pe Părintele Constantin Alecse, în
mijlocul familiei sale din California, în lucrarea sa entuziastă şi
pragmatică, dar mai ales în credincioşia şi fidelitatea sa faţă de cei
ce trudim pe vatra străbună, cu pace, cu bucurie şi, mai ales, cu
bogăţia roadelor luminoase şi trainice.
Părinte Constantin, ştiţi şi reuşiţi prin fapte să rămâneţi
mereu în sufletele şi în preţuirea celor de acasă!
Ştim şi noi că avem loc în sufletul generos şi deschis al sfinţiei
voastre.
Vă felicităm, din inimă, pentru darul făcut satului natal şi
gliei, culturii şi sufletului românesc, deschis spre slujirea fraţilor
noştri de pe Coasta Pacificului.
Cu preţuire şi binecuvântare,
+ Casian
Arhiepiscopul Dunării de Jos

1. INTRODUCERE

17

CUVÂNT DE BINECUVÂNTARE,
Cu ajutorul lui Dumnezeu,
prin strădania iubitului nostru
Părinte Protopop Constantin
Alecse și a unor apropiați
colaboratori,
vede
lumina
tiparului cartea de viață și
rugăciune „Puterea credinței”.
Cartea
reprezintă
mai
mult decât o descriere a
propriilor trăiri. În ea, viitoarele
generații pot găsi experiențe
din multe laturi ale vieții,
putându-și imagina o scară a
valorilor credinței în Dumnezeu.
Este o realizare de excepţie care pune în lumină şi dă un
spor de valoare activităţii neobosite, depuse de autor în întreaga
sa viață, mai ales în calitatea de slujbaș al lui Dumnezeu și în mod
deosebit din perioada de slujire în California, la biserica „Sfânta
Treime”, în spiritul dragostei faţă de oameni, față de ţară şi
pământul strămoşesc, faţă de valorile nepieritoare ale neamului
românesc.
Cartea ne îmbie să conştientizăm faptul că nimeni nu se
poate mântui singur, ci numai împreună cu semenii săi. La
Judecata cea de obşte, doar faptele bune vor da mărturie despre
dragostea noastră faţă de Dumnezeu, confirmată prin dragostea
faţă de semeni.
Am sufletească mulțumire că autorul mi-a fost și-mi este un
devotat coslujitor întru credința în Dumnezeu și că în cartea sa
„Preotul Imigrant”, prezintă cu mare cinstire tradițiile neamului
românesc, dar și valorile impresionante ale poporului american,
ale Americii, țara care l-a adoptat atunci când au fost aplicate, în
țara de obârșie, legi potrivnice credinței.
Autorul dezvoltă, sub aura credinței creștin ortodoxe,
multiplele planuri ale vieții sale: viața sacerdotală; viața misionară
și pastorală; viața în administrația bisericească (mai ales în
calitate de protopop, în care este investit de peste 30 de ani);
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viața duhovnicească; viața culturală; îndrumarea tineretului;
implicările caritative. Poate costitui drept ghid de slujire creștin
ortodoxă, pentru slujitorii mai tineri.
Autorul folosește și „pilde nemuritoare”, cu mult șarm,
care dau profunde înțelesuri, transmițând cititorului credința și
dragostea pentru Dumnezeu.
Viațá, însăși, a Părintelui Protopop Constantin Alecse,
reprezintă o pildă nemuritoare, de bogăție spirituală și de dăruire
pentru apropierea semenilor de biserică, trăind alături de ei și la
bine, dar și la greu, sprijinindu-i duhovnicește și prin implicarea
efectivă pentru ușurarea greutăților vieții.
Impresionante sunt și abilitățile autorului de utilizare a
internetului în activitatea sa misionară de propagare a credinței
creștin – ortodoxe în comunitatea româno - americană, pentru
românii de „acasă” și pentru credincioșii din toată lumea.
Este de menționat și filmul cu titlul „Preotul Imigrant”, ce
urmează a fi realizat într-un studio holliwoodian.
Exprimându-ne bucuria deosebită pentru această lucrare
artistică și de credință și felicitându-l pe autor, Preotul Protopop
Constantin Alecse, să ne rugăm la Dumnezeu să binecuânteze
această creație, să-i binecuvânteze pe cititorii ei, iar nouă tuturor
să ne dăruiască spor și înțelepciune întru slujirea Bisericii lui
Dumnezeu, întru păstorirea bunilor credincioși din comunitatea
româno-americană, fără a uita de țara și poporul care ne-a dat
sevă de viață creștinească.
Cu părintească binecuvântare

+Irineu,
Episcop Vicar ROE
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CUVÂNTUL AUTORULUI
Nu credeam că voi reuși
vreodată să am osârdia a pune
într-o carte o importantă parte
a bagajului meu de existență
umană și de trăire spirituală.
Dumnezeu a vrut așa, m-a
inspirat și m-a îndemnat să
fac și această lucrare pe placul
Lui, și eu am încercat să-i
răspund: „Facă-se voia Ta,
Doamne!”
Simt în sufletul meu un impuls
de a conversa, pe această
cale, cu părinții mei, cu mine
însumi, cu toți cunoscuții mei
de-a lungul vieții, cu bunii mei
creștini, cărora le-am fost
duhovnic, cu noile generații de
slujitori întru Domnul, cu mai marii mei Ierarhi și nu în ultimul
rând, ca o rugăciune lui Dumnezeu
Izvorul nesecat de dragoste al părinților mei, m-a îmbogățit
spiritual și mă simt plin de recunoștință. Amintirea lor mi-a creat o
doză imensă de melancolie și trepidez la amintirea versurilor lui
Grigore Vieru:
Măicuțo, tu, vecie,
Nemuritoare carte,
De dor și omenie
Și cântec fără moarte!

O stea mi-atinge fața,
Ori poate-a ta năframă,
Sunt alb, bătrân aproape,
Mi-e dor de tine mamă!

Edificatoare sunt și cele cuprinse într-o dedicație,
„Ziua Tatălui”, de Mircea Iordache:
Pe roibul nostru nărăvaş
Și azi mă văd încălecat
Şi, ce frumos era la gârlă
Când duceam caii la scăldat,

Şi nechezau, se scuturau
Și-mi simţeam viaţa-naripată,
Dar cel mai fericit eram
Că tu... erai cu mine, tată!
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Multe vorbe de recunoștință am și pentru bunicii mei,
pentru familia mea, pentru biserica satului meu, pentru școala
copilăriei mele și cea a devenirii mele ca slujitor al lui Dumnezeu,
pentru bunii mei profesori și mai marii mei ierarhi, pentru
credincioșii care mi-au ascultat predicile, pentru, și pentru....
Aduc pioase mulțumiri domnului prof. ing. Mircea Iordache,
că și-a adus o deosebita contribuție la realizarea cărții, prin
tehnoredactare și prin contribuții personale cu multe dedicații
poetice și alte adausuri pentru completarea imaginii cărții.
Am gândit că nu puteam lăsa neîmbrăcate, în cuvinte și
imagini, gândurile și experiențele mele de viață, care pot ajuta cu
ceva la păstrarea valurilor vieții în albia înțelepciunii, iubirii de
oameni și a credinței creștin-ortodoxe.
Sunt un biet pelerin, trecător pe acest pământ și de altfel,
primul titlu ales pentru carte a fost: „Un prelat român, pelerin prin
America”, dar nu mă identifica întru totul, având în vedere că am
făcut „rădăcini” în America, am rodit cel mai mult, atât în plan
familial, cât și spiritual.
Am întitulat această carte „Puterea credinței”, pentru a
motiva devenirea mea, pornid de la „puiul de țăran‟ urgisit, până
la preotul imigrant pe tărâm american și drept recunoștință că în
America mi-am putut împlini visul de a sluji, peste 40 de ani, lui
Dumnezeu și, unde am cele mai mari împliniri ale vieții mele.
Cele trei volume ale cărții, dau trei fețe ale trăirilor mele,
din ele desprizându-se trei concluzii:
Volumul I – PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI, cuprinde etapa de
formare mea pentru misiunea de slujitor al Domnului, presărată cu
multiple canoane, create de sistemul comunisto – ateist , dar și
multe succese, cu împliniri mărețe;
Volumul II – MISIONARUL, cuprinde etapa de slujire
sacerdotală pe tărâm American. Aici mi-am dăruit toată dragostea
pentru semeni, prin slujire întru Dumnezeu, prin atragerea tot mai
mare a credincioșilor în Casa Domnului, prin îmbogățirea,
împreună cu aceștia, a patrimoniului bisericesc, prin aplecarea
asupra suferințelor credincioșilor și sprijinirea lor pentru ieșirea din
necazuri. De aceea, astăzi, pot spune lui Dumnezeu, cu multă
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satisfacție sufletească: „Binecuvântează Doamne, Biserica «Sfânta
Treime», căci ea reprezintă și «Templul meu de rugăciune»!”
Volumul III – CULISELE VIEȚII PASTORALE, se referă la
relațiile cu multe personalități religioase și laice, cât și la
întâmplări cu tâlc.
Când scriu această carte, mă aflu în prag de pensionare, dar
voi continua să slujesc la Biserica Sfânta Treime și să-mi dau toată
străduința a transmite generațiilor următoare adevăratul, curatul
sens al vieții, pentru a se putea face față valului poluant al
satanismului.
„Dacă nu poți vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbește cu
Dumnezeu despre ei!″. (Pr. Arsenie Boca).
Cartea cuprinde aspecte sociale, politice, educative, pilde
nemuritoare, cărora mie îmi place să le numesc „Sarea și piperul″,
dar poate fi considerată și ca o catedră de la care se predică
credința.
Iubiții mei cititori, numai Dumnezeu este „Alfa și Omega”,
iar eu sunt un „biet pământean”. Nu pot spune că această carte
este atotcuprinzătoare, căci conține trăiri simple, omenești, dar
dacă veți pătrunde în conținutul ei, veți avea stări sufletești
complexe, veți lăcrima, veți zâmbi, vă veți minuna, veți învăța din
experiențele mele și, cred că veți reflecta mai temeinic la Lacrimile
lui Iisus.
„Dumnezeu ne-a dat două mâini, două picioare, doi ochi,
două urechi, astfel încât dacă una păţeşte ceva, să ne slujim de
cealaltă. Dar dacă pierdem sufletul, de unde mai găsim altul?”
(citat din Sfântul Ioan Gură de Aur)
Preot Protopop Constantin Alecse

Protoiereu al Protopopiatului Coastei Pacifice (ROEA), în cadrul
Eparhiei româneşti de la „Vatra Românească”.
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ÎNALTĂ APRECIERE
Am cinstea, astăzi, să vorbesc de-o carte,
Ce merită din plin s-o port la căpătâi,
Că-n ea-i cuprinsă viața unui creștin aparte,
Credința-i păstrată cu dragostea dintâi.
Fluviul credinței, izvorând din copilărie,
Ghidat de bisercă, de bunici, de părinți,
Îngerii lui cei drepți, plini de mărinimie,
Ca izvoare sfinte, i-au deschis sfinte punți,
În zadar demonii negri uneltit-au adesea,
De a-l abate, mișelește, de la drumul său,
El, privind la Ceruri, și-a păstrat calea sa.
Simțind ca pe-o lumină, mâna lui Dumnezeu.
Așa, primul volum, „Printre Îngeri și demoni‟
Ținând busola vieții în crez și-n rugăciune,
Cu multă sârguință, căutând printre semeni,
Găsitu-și-a calea spre sfânta-i misiune.
Libertatea credinței i-a venit peste ocean,
Și chiar dacă demoni negri adusu-i-au noxe,
A devenit misionar, cu mult zel, mult elan,
Aducând mulți necreștini credinței ortodoxe.
De-aceea prinse-n carte volumul „Misionarul‟
Căci cu mijloace variate, la „Sfânta Treime‟,
Pe mulți i-a-ncreștinat, și n-a contat hotarul,
Că Dumnezeu i-a dat mult har în misiune.
A putut aduna din viață pilde nemuritoare,
Din întâlnirile celebre, din viața pastorală,
Și a creat volumul „Culisele vieții pastorale‟,
Sau „Sarea și piperul‟, prinsă pe-a vieții coală.
Cititorule, te-apleacă pe-această sfântă carte,
E unsă cu mir, cu binecuvântări și cu zicere,
Despre puterea credinței, de sfânta ei libertate,
Cu Dumnezeu înainte, și cu înaltă apreciere!
Mircea Iordache

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI
CAPITOLUL I

I.- AMINTIRI DIN COPILĂRIE

Se-nchină la Tatăl cel Sfânt / Ca lumea să fie mai bună,
Trei copilași, un singur gând/ Cu câte-o lumânare-n mână!
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Undeva prin România
Undeva prin România se află un sătuc,
Cu starea şi trecutul lui, care apare mic
Dar în Monografia sa e prezentat un suflet,
Suflet ce nu e mic deloc, ci e ca un răsunet,
A tot ce se numeşte sat, de suflu românesc,
A tot ce sătenii români pe lume preţuiesc.
Aşa e astăzi scris, pe mapamond, Dâmbroca,
Mesajul său are ca mit - Monografia sa.
Istoric, habitat, eroi, şi şcoală cea creştină,
Cât şi credinţa-n viitor şi-n pronia divină,
Prinse-s în astă carte fapte şi lumea le admiră
Şi românaşii noştri, toţi, de farmec se uimiră.
Căci are multă demnitate, trecutul şi-l slăveşte,
Prezentul şi-l prezintă clar, aşa cum se trăieşte
Şi invitând ca viitorul s-o ia pe calea dreaptă,
Că poate tineretul, astăzi, citind, se redeşteaptă,
Iar eu când scriu aceste rime, mă regăsesc în ea
Şi îmi revăd trecutul ţării, părinţii, copilăria.
MI
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I.1.- RĂDĂCINILE MELE
A.- BUNICII
1.- BUNICII DUPĂ MAMĂ
Bunica Gherghina – din Săgeata,
un izvor nesecat de basme,
Am simţit că bunica Gherghina era plină de dragoste şi
dăruire. Fiind mare distanţă dintre Dâmbroca şi Săgeata (cca 3-4
km), distanţă pe care o parcurgeam pe jos, nu mi-a fost uşor să o
vizitez des şi nu-mi amintesc dacă ea ne-a vizitat la Dâmbroca. În
vacanţe mergeam la bunica de la Săgeata, mai ales iarna, de
Crăciun. Parcurgeam drumul printre troiene, care, uneori, aveau
3-4 metri înălţime, dar se merita.
Bunica şi, mai cu seamă, mama Nastea, sora cea mare a
mamei, ne spunea la lumina lămpii cu gaz (mie, sorei mele si
verişoarei primare Miuţa, fata cea mare a sorei mai mici a mamei,
Ioana), la o lampă cu fitil de 8 sau de 12, poveşti cu Harap Alb şi
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Ileana Cosânzeana. Adesea improviza poveşti despre Moş
Crăciun, despre venirea magilor la ieslea „Pruncului”, prunc pe
care, zicea că Îl putem întâlni la Biserică în ziua de Crăciun. Vara
era diferit.
Îmi plăcea să merg cu bunica şi cu cele 2 mătușe (Nastea
și Ioana) la culesul strugurilor, a pepenilor şi a porumbului, de
pe tarlaua din capul satului a mătuşei Ioana.
Mătuşa Ioana fusese căsătorita cu Ion (i-am uitat numele
de familie), un săgetean care provenea dintr-o familie cu o bună
stare materială, fiind considerat unul din bogaţii satului.
După cum îmi aduc aminte,
avea o casă cam de invidiat şi de
aceea după colectivizare a fost
confiscată
de
primărie
şi
transformată în Căminul Cultural
al comunei, iar o aripă a casei a
fost preluată ca rezidenţă pentru
mai marii vremii.
În timpul colectivizării, bunica a
refuzat să se înscrie în colhozul
bolşevic.
Oare, maică, mai vin
americanii?

Casa bunicilor din Săgeata

Reconstituire: "Preotul Imigrant".

Când brigada de fanatici ai colectivizării mergea din casă în
casă, pentru a-i obliga pe ţărani să se înscrie în colectivă, bunicămea Gherghina (vrednică de pomenire), s-a baricadat în casă,
refuzând să deschidă uşa. Având o misiune de împlinit, „bravii”
activişti au intrat în casă pe horn si au forţat-o să pună degetul,
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înmuiat în cerneală. Atât de tare i-au apăsat degetul mare al
mâinii, pe cererea de primire în colectivă, încât i l-au scrântit.
La câteva zile după aceea, bunica şi-a dat obştescul sfârşit. Se
poate considera că, aceia au fost criminalii bunicii mele.
Eram copilandru de vreo 10-11 ani şi nu pricepeam prea
bine ce se petrecea, dar am rămas marcat de cele întâmplate
bunicii mele. Am participat la înmormântarea ei şi, mergând în
urma căruţei mortuare (mi-aduc aminte ca şi când ar fi fost ieri),
aşteptam să ajungem în Rai, după cum îmi vorbise părinţii
despre locul unde bunică-mea avea să fie primită pe vecie.
Mare mi-a fost dezamăgirea când, ajungând în cimitirul
vechi al satului, am văzut cu ochii mei (nu în vis) o groapă neagră,
dreptunghiulară, de vreo 2 metri adâncime, unde sicriul a fost
coborât, iar groparii, parcă, fără de milă au început să arunce
pământ cu lopeţile, pecetluind groapa, aşa cum scris este în
scriptură. Acel moment a fost crucial pentru mine. M-a obsedat
întrebarea: „Oare, acesta-i raiul unde se sălăslueşte bunică-mea,
după spusele părinţilor? Fără îndoială că am găsit răspunsul
întrebării mele abia după ce m-am format în şcolile teologice, dar
durerea acelei pierderi şi faptul că am receptat-o cu mintea mea
de copil, ca nedreaptă, în felul în care a decurs, nu s-a cicatrizat în
sufletul meu.
Fragment din poezia „Bunica” de Nicolae Labiş
„O sfântă din icoane cu faţă zâmbitoare,
Cu ochii de cărbune, cu părul ca de nea,
De-o bunătate rară, cu inima deschisă,
Curată ca şi crinul. Aşa-i bunica mea.
Circulă o istorioară:
Un om merge la doctor şi-l roagă pe acesta să-i dea un
medicament pentru boala sa.
Doctorul îi indică să meargă la băile de nămol, pentru două
săptămâni.
Bolnavul îl întreabă: „-Şiiii...mă fac sănătos?,
la care
doctorul îi răspunde: „-Oh, nu,nu te faci sănătos, însă te înveţi cu
pământul!”
Aşa ştie românul să facă haz de necaz.
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EXTRAS, CORECTAT, DIN CARTEA LUI GELU MOISE
(unchiul părintelui Constantin Alecse)

În fiecare vară tata ne suia în căruţă şi plecam în "marea
excursie", pe prundul Buzăului, sau în satul mamei, Săgeata. În
Săgeata, nu am prins în viaţă decât pe bunica mea, Gherghina. Pe
tata mare, din partea mamei, precum şi din partea tatălui, nu i-am
cunoscut personal și, tare mult aş fi dorit să-i cunosc, ocazie unică
în viaţă. Însă, cum spunea taică-miu: „-Aşa este voia Domnului!”.
Le-am cunoscut, însă, pe bunicile Smaranda, mama tatălui,
şi Gherghina, mama maică-mi. Obişnuiau să stea la umbră pe
prispa casei şi eu făceam ce făceam şi mă aşezam lipindu-mă de
ele, ştiind că aveau, acolo, ceva ascuns pentru mine: un măr, o
pară, sau pur şi simplu o afecţiune tainică. Îmi erau tare dragi, cu
părul lor complet alb, parcă erau nişte sfinte din icoane. Vorbeau
domol şi rar şi îmi erau dragi, deoarece mă mângâiau pe creştet
şi-mi spuneau: - Ai crescut mare nepoate şi eşti tare cuminte.
„Ce nemaipomenite afaceri îţi pot pune pe tavă nepoţii! Le
dau mărunţişul din buzunare, iar ei îmi oferă în schimb o plăcere
în valoare de milioane de dolari.” (Gene Perret)
„Bunicii ne cuprind micuţele mâini doar o vreme, dar inimile
pentru o veşnicie.” Anonim
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2.- BUNICII DUPĂ TATĂ
Bunica Smaranda – m-a învăţat că viaţa, înseamnă muncă
Aşa după cum am cunoscut-o, am reţinut câteva amintiri
despre unele lucruri care mi-au captat mai mult atenţia la vremea
aceea:
• Bunica se îndeletnicea cu muncile câmpului;
• În podul casei bunicii
am găsit o mască din al
doilea razboi mondial. Era
ceva care m-a impresionat
mult, nu atât de mult prin
„botul” măştii (cu cărbuni),
ci prin faptul că masca îmi
aducea
multe
întrebări
privind războiul şi, cum ar fi
putut o asemenea mască să
salveze ostaşii. Abia mult
mai
târziu
am
găsit
răspunsurile
la
acele
întrebări;
Bunica Smaranda, și fam. fiului

•
Îmi amintesc că, venind împreună de la muncile câmpului,
la intrarea în sat, mamaia Smaranda mi-a oferit un miel,
spunându-mi:
- Naşul tău este Paul Glineschi, însă eu îţi ofer acest
mieluşel fiindcă tu eşti, nu numai nepotul meu preferat, ci si finul
meu de suflet. Niciodată nu am înţeles ce-a vrut să spună, însă,
undeva, în adâncul sufletulului meu, am apreciat că mamaia
Smaranda se considera și un fel de „naşă onorifică” a mea.
Am păstrat o relaţie, foarte apropiată, cu bunica mea.
Vremurile ne-au făcut să petrecem mult timp împreună.
Pentru că niciunul dintre fiii săi (Enache și Costică) nu s-a
trecut la colectivă, biata bunică mergea zilnic, peste 8 km,
trecând apa rece a râului Buzău, la ferma „Gâdei”, lângă
Tăbărăşti (ing. Donica), să lucreze la ferma de pepeni şi fructe, ca
zilier. Îmi aduc aminte cu mare plăcere că bunicuţa mea scumpă
mă ajuta la culesul strugurilor, îmi oferea ardei copţi în schimbul
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borcanului cu miere de albine, de care aproape că mă cam
intoxicasem.
Îşi făcea mamaia, de la fermă, o „porţie pentru acasă”, că
inginerul Donica era un om înțelegător și permitea să se ia câțiva
struguri, acolo, că oamenii nu aveau de unde să ia pentru a-și
bucura familiile când ajungeau acasă, dar eu nu știam asta și
credeam că e furtișag și o certam pe bunica.
În drum spre casă, am întrebat-o pe bunica de ce a continuat să
ia struguri şi când a apărut inginerul, iar bunica mi-a răspuns:
„-Nu ştiu ce strigai tu, eu auzeam numai că trebuie să-l mai iau
şi pe „ăsta”!.
Tot în podul casei bunicii am găsit o lunetă militară. Tare mă mai
mândream cu ea la prietenii mei consăteni (wow!!!);
Bunica Smaranda era o femeie credincioasă, cu un suflet
de copil inocent. Ne iubea, în mod egal, pe noi nepoţii. Eu, fiind
singurul băiat, mi se părea că-i sunt nepotul favorit;
S-a dus
sărmana bunică, dar a ramas în rugăciunile
noastre. Fiind slujitor al bisericii de peste 40 de ani, o pomenesc,
fără încetare. Să-i fie ţărâna uşoară!
Unele reflecții privind bătrânețea
„Bătrânețea este o boală de care nu scapă nimeni?
Dimpotrivă, tinerețea este o boală din care ne revenim la
bătrânețe.‟ (Autor necunoscut)
„Când oamenii îți spun: «Ce tânăr arăți!» înseamnă că nu
mai ești tânăr.‟ (Autor necunoscut)
„Nu mă consider bătrân. Sunt doar un tânăr care suferă de
o boală: bătrânețea.‟ (Autor necunoscut)
„Unele vieți se aseamănă cu acele flori care înfloresc și
răspândesc parfumul lor pe înserate” (Autor necunoscut)
„Când omul îmbătrânește, intră în epoca metalelor: dinții
sunt de aur, părul de argint, iar picioarele de plumb.” (Autor
necunoscut)
„La bătrânețe povara experienței e atât de mare încât ne
tremură picioarele.” (Valeriu Butulescu)
„Lucrurile ar fi fost mult mai bune dacă bătrânii ar fi prețuiți
la fel ca și mobila veche.” (Autor necunoscut)
„A fi om al vremii tale înseamnă a îndrepta relele vremii
tale, nu a te adapta la ele sau a le promova.‟
(Mitropolitul Antonie Plămădeală)
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3.- CASA BUNICILOR
Acolo, în satul Dâmbroca, pe uliţa dinspre Vest (care acum
se numeşte Strada Iordache Neculai, pe partea stângă, la mai
puţin de 200 metri de „Casa felcerului Iordache”, lăsând în urmă
terenul viran (care astăzi este ocupat cu case), de la casa
felcerului, spre nord, se aflau 2 terenuri intravilane, unul lângă
altul, aparţinând familiei Voicu şi Smaranda Alexe, bunicii mei.
Aceste terenuri erau dreptunghiulare, înguste la drum, dar foarte
adânci spre Vest, ajungând până la Suhat (islaz), dar în zilele de
azi, islazul a devenit teren agricol.

.
Casa bunicilor Voicu și Smaranda Alexe

Pe unul din aceste terenuri, cel mai din Nord, se afla casa
bunicului meu, Voicu Alexe. În faţă, înşirată de la Est la Vest, era
o clădire arătoasă, cu antreu la intrare (o primă încăpere de cca
2-3 metri pătraţi), cu un cuier din lemn, fixat în perete, în care se
agăţau şuba, căciula şi pelerina de ploaie, care erau folosite după
vreme.
Se ţinea cont că aceste articole de îmbrăcăminte să fie
scuturate şi păstrate în hol. Din acest culoar, spre dreapta, era
prima cameră, dormitorul bunicilor. Nu am înţeles ce-I cu
existenţa acestei camere, fiindcă gazdele nu dormeau niciodată în
ea. Probabil că era Casa Mare (cum i se spunea) şi era ţinută
pentru oaspeţi de seamă şi pentru a se mândri cu ea. Nu avea
niciun fel de sobă, pentru încălzirea pe timp de iarnă. În hol, pe
stânga, se afla încă o ușă, ca aceea de la intrarea în dormitorul
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gazdelor. Amândouă ușile erau după model fran
franțuzesc, adică
erau în 4 canate. Patru geamuri de format mic, 60x40 cm avea
ușa, însă, din motive ştiute de gazde, erau acoperite cu perdele
prin care nu se putea vedea nimic. D
De intrai pe ușa din spate (la
Vest), în coridor, dădeai de o cameră ca cea a dormitorului (Casa
Mare), dar, era altfel alcătuită. Avea o sobă cu plită metalică,
care mai tîrziu a fost înlocuită cu o sobă de teracotă, de culoare
maronie, cu basoreliefuri de animale (o vacă, doi ur
urși, un cerb, si
câteva păsări zburătoare), naiv realizate. Aceasta era singura
cameră folosită aproape tot timpul.

Camera moderna, mobilier vechi

Cameră de zi, dar și de dormit

Pe timp de iarnă, aici, se strângeau to
toți membrii familiei,
părinţii mei, împreună cu noi copiii şi unchiul Costică Ion, mezinul
familiei, care, la rândul său, căsătorindu
căsătorindu-se cu Marița lui Ion
Dedu, adusese pe lume mulți
ți copii, mândria llor, astăzi fiind toți
realizați social și profesional. Unul dintre ei, verișorul meu Costel
este preot în comuna Bobocu, iar un strănepot urmează calea
teologică la seminarul din Buzău (Cum vine vorba, din bătrâni:
„Așchia nu sare departe de gard!”).
Acea cameră era, pe timp de iarna și în alte perioade
răcoroase, singura cameră încălzită și folosea pentru adăpostirea
familiei, ziua ca locuință
ță de zi, iar noaptea ca dormitor. Pe pereți
erau expuse carpete, cusute de mână sau țeste la război, în
motive florale şi culori vii, care aveau nu numai rol decorativ, ci
dădeau și senzatia că această cameră este călduroasă. Din
această cameră, printr-o
o deschizătură în peretele dinspre nord, în
loc de uşă fiind o perdea, se trecea într
într-un coridor, mai îngust
decât antreul de la intrare, dar ceva mai lung. Dacă o luai pe
acest coridor, pe partea dreaptă,
ptă, în perete aveam accesul la o
sobă, care se încălzea cu ciocani de porumb, sau de floarea
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soarelui și a cărei căldură se degaja în camera mai sus
menționată, iar în fundul coridorului era o micuță ușă,
rudimentară și rustic croită de tâmplar (care, sunt sigur că era
însuși unchiul meu, nenea Costică), dădea într-o cămară, unde
familia își păstra proviziile. Bine gândit și plănuit, cămara era spre
nord, astfel ca să fie răcoroasă vara și, tampon împotriva gerului
în camera de zi, iarna. Pe partea stânga a acestui culoar, în
peretele sudic se afla un șifoner camuflat și la capătul culoarului
era o ușă, fără geamuri, care dădea în curtea din spate, către
bucătăria de vară a familiei. Ambele uși, cea de intrare (de la
culoarul din față) și cea din spate, erau echipate cu un sistem
special de apărare, cu câte o bară de lemn, ancorată cu lanț de
2-3 zale, printr-un șurub gros, înșurubat cu nădejde în ușciorul
din spatele ușii, iar după zăvorârea ușii, această bară de lemn,
mai târziu înlocuită cu una metalică (cumpărată de la fierarul
satului, nea Fănică), având un sistem tot atât de rudimentar
croit, un fel de potcoavă de lemn ancorată în celălalt ușcior al
ușii, baricada ușa prin interior, pentru siguranță. De multe ori mă
întrebam despre scopul acestui sistem de siguranță, fiindcă, eu
nu-mi aduc aminte să se fi vorbit de hoți în acele vremuri, dar
bunicii, cred, ştiau că paza bună îi fereşte de primejdia rea. După
ce comuniștii au impus forțat colectivizarea, desigur că, odată cu
bolșevismul, am importat și hoția, dar şi tâlhăria după modelul
timpului: „Davai ceas, davai palton; davai ceas, davai moşie,
haraşo tovărăşie!” (Constantin Tănase).
Revin la casa bunicilor, care a fost moștenită de mezin,
adică de unchiul Costică. Ieșind din casa propriu zisă, spre fundul
grădinii, la mai puțin de 20 de metri distanță, se află bucătăria de
vară, construită pe beci/pivniță (o groapă, săpată cu o adâncime
de cca 3-4 metri), în care de se coborau vreo 5-6 trepte era o
răcoare ca de frigider. Beciul era considerat frigiderul acelor
vremuri şi în el se păstrau alimentele, în special cele perisabile
(cârnații prăjiți și conservați în untură, șunca afumată și chiar
unele legume și zarzavaturi, recoltate din grădină).
Beciul avea şi o dedicaţie specială, pentru butoaiele cu vin şi
damigenele cu ţuică. De acolo se scoteau mai toată toamna, iarna
și primăvara, băuturile întăritoare pentru oasele obosite după
truda câmpului, dar mai ales la sărbătorile sfinte şi la alte
prăznuiri. În beci intrai prin 2 uşi orizontale, care se deschideau
în sus, una spre stânga, și alta spre dreapta.
La ieşirea din beci trebuiau închise acele uşi, creindu-se un
fel de podea. Dacă nu ar fi fost închise se putea întâmpla
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nenorocirea, ca cel ce vine de afară, să cadă în hăul beciului şi
acolo putea să-i fie chiar capătul.
După cum am relatat mai sus, deasupra beciului era bucătăria
de vară, simplă. Era din chirpici, lipită cu un amestec de lut şi
balegă de cal. Pardoseala şi interiorul pereţilor erau, de asemeni,
unse cu lut. Pereţii mai erau daţi cu var, alb sau de un bleo
deschis. În bucătărie era o sobă cu plită, de tuci, la care se gătea
cu ciocani de porumb sau de floarea soarelui, iar uneori cu tizic
(un fel de turte uscate din bălegar şi paie). Prepararea unei supe
dura 2-3 ore. În podul bucătăriei era amenajată o hulubărie
pentru porumbei, cu uşile sub streaşina bucătăriei, ca şi uşile
pentru urcarea în pod. Pentru a urca în pod, trebuia să iei scara
de lemn, de la şură. În pod se ţineau şi unele rezerve de cereale
şi unele obiecte gospodăreşti. Scara era folosită de gospodari şi
pentru urcatul pe casă, pe şură sau în alte scopuri gospodăreşti.
Acolo, în podul bucătăriei bunicii Smaranda, am găsit o
mască cu cărbuni, și o lunetă militară, despre care am vorbit mai
sus. În fața casei se afla un agud (dud) bătrân. Când locuiam la
șosea, printre motivele vizitelor zilnice pe care le făceam la
bunica, era acel agud din fața casei.
Nu știu dacă din cauza sărăciei eram atât de amic cu
agudul, dar cred că nu am găsit în viața mea un agud cu fructe
atât de mari, cărnoase, gustoase şi de un negru spre violet, încât
chiar și buzele deveneau vinete de la culoarea lor. Ne urcam în
agud, asemenea veverițelor, mâncam până peste poate și nu ne
venea să mai coborâm, până când eram treziţi din acea visare
somptuoasă de bunica, sau de responsabilităţile ce-şi aşteptau
rezolvarea. Cred că nici măcar dudul în care s-a urcat Zaheu ca
să-L vadă pe Iisus nu dădea asemenea fructe! Mă opresc aici, cu
povestea despre agud, căci îmi lasă gura „apă”.
Sunt convins că în această casă a ființat prima școală
improvizată în sat 1905

Crucile bunicilor Smaranda și Voicu Alexe
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B.- FAMILIA

Părinții
ții mei: Anica și Enache Alexe

1.- TATĂL MEU - ENACHE ALEXE

Enache Alexe era fiu de ţărani
gospodari (Voicu si Smaranda
Alexe),
născut
în
satul
Dâmbroca,
comuna
Săgeata
SăgeataBuzău, la 5 febr 1922. Enache,
fiind primul născut (avea un
frate, Costică şi o sora mai mică,
Veronica,
căsătorită
cu
Ion
Pâslaru din Beilic
Beilic-Săgeata), a
murit pe data de 23 octombrie
2001, la Los Angeles.
Enache Alexe
(14 iulie,1948)

Tata a urmat numaii 4 clase primare, în satul natal. Îmi
aduc aminte că adesea glumeam, că are cu 2 clase mai mult
decât trenul. De mic copil şi-a
a pierdut tatăl şi, fiind cel mai mare
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dintre fraţi, a devenit stâlpul casei îngrijindu-se de mama sa, de
fratele Costică şi de sora cea mică - Veronica, câştigând existenţa
familiei prin truda câmpului.
Nici nu împlinise 18 ani când, începând cel de al doilea
război mondial, a fost înrolat în armată şi a luptat împotriva
inamicului bolşevic şi apoi împotriva nemţilor, ajungând pâna în
muntii Tatra. Era mândru de vitejia sa. În ultimul an al
războiului, pe când se afla într-o scurtă escapadă, de numai
câteva zile, în satul natal, cu o săptămâna înaintea începerii
postului mare din primăvara anului 1944, s-a căsătorit cu Anica
Dumitrache (care avea să fie draga mea mămică).
Soţii Enache şi Anica Alexe au fost binecuvântaţi cu 4 copii:
Paulina (1947), Constantin (1951), Ioana-Gina (1954) si MariaMia (1957).
Anii, din primele 2-3 decade de după război, le-au adus un
adevărat coşmar, ca şi anii din timpul războiului. Cum bine se
ştie, bolşevicii au acaparat puterea în România, şi forţat, au luat
toate proprietăţile în diferite moduri: confiscare, naţionalizare,
colectivizare). Părinţii mei au suportat cele mai crude tratamente
ale sistemului comunist. Enache Alexe a refuzat, toată viaţa lui,
înscrierea la colectivă, pentru care a plătit scump, atât el, cât şi
copiii săi. În anii 1960-1965, când comuniştii i-au confiscate
toate utilajele agricole, animalele şi ţarina din afara vetrei satului,
spre a-şi câstiga existenta, Enache a lucrat, mai întâi la o fermă
din apropiere, apoi, timp de peste 20 de ani, făcând zilnic naveta,
cu bicicleta, sau cu autobuzul, a lucrat în oraşul Buzău, pe rând,
la Fabrica de Sârmă, la Fabrica de Sticlă şi Oglinzi, apoi la
Fabrica de Zahăr, de unde s-a pensionat în 1987.
În 1988, la solicitarea familiilor copiilor (a sorei mele
Paulina şi a mea), stabiliţi în America încă din 1980, li s-au
acceptat vizele părinților noștri şi s-au stabilit în SUA, locuind în
Los Angeles cu familia fiicei mari, Paulina Ciocan, până când şiau dat obştescul sfârşit. Familiile noastre (a mea şi a sorei
Paulina Ciocan) le-au oferit cea mai bună îngrijere pentru trai,
sănătate şi asistenţă juridică.
Tata a fost un om credincios, cu frica de Dumnezeu,
înscrisă adânc în inima sa. A fost om rugător la Dumnezeu,
nelipsit de la slujbele bisericeşti, exceptând vremurile în care se
afla în boală şi suferinţă. A împlinit cu răbdare şi dedicaţie,
aproape călugărească, un întreg canon de rugăciuni zilnice,
practicând şi un canon al lui de rugăciuni şi mătănii la miezul
nopţii, până în ultimii ani de boala şi suferinţă. Era un mirean
binecunoscător al sfintelor predanii, cum puţini laici sunt
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învredniciţi de acest dar, un postitor exemplar. Niciodată în viaţa
sa pământească n-a încălcat lungimea celor 4 posturi şi n-a
mâncat „de frupt” în niciuna din miercurile şi vinerile de peste an,
zile de postire prin excelenţă.
A fost un cuminecant duminical al Sfintelor Taine,
pregătindu-se după rânduială, cu regularitate, pentru aceasta.
Din fragedă copilărie, din cele spuse, în vremurile normale,
dinaintea instaurării dictaturii comuniste, precum şi în primii ani
ai calvarului comunist, la sfârşit de săptămână, de trudă pe glia
strămoşilor (de luni seara pâna sâmbăta la asfinţit), ţăranul
Enache se întorcea în vatra satului, se îmbăia, în condiţiile de
care numai bătrânii satului îşi mai aduc aminte, iar duminica
dimineaţa se îmbrăca în straie de sărbătoare şi se pornea spre
biserica din inima satului, dimpreună cu soţia sa Anica şi copiii
lor, pe atunci încă mici, spre a participa la dumnezeiasca
Liturghie. După 3-4 ore de trăire duhovnicească şi după miruire,
se întorcea acasă pe aceeaşi cale, uliţa de mijloc, sau pe uliţa
întâi, care acum poartă numele „strada Iordache Neculai”, atunci
când dorea să-şi însoţească mama până acasă. Când ajungea
acasă se ospăta, cu nevasta şi copiii, din binecuvântările cerului,
îsi odihnea, pentru o oră sau două, trupul obosit de sclavnica
povară a câmpului, după care se aşternea la citit.
Citea cu sete din Biblie, din proorociile Vechiului Legământ,
din rugăciunile psalmodice ale lui David, din Sfintele Evanghelii şi
din Apocalipsa. Era, de fapt, obsedat de Apocalipsa. Si nu numai
că citea ca să cunoască, ci studia Scriptura şi o comenta duminica
următoare cu presbiterii satului. Era interesat de comentariile şi
predicile preoţilor Ghencea, mai apoi ale preotului Emil Stanciu, la
pericopele evanghelice şi apostoliceşti duminicale şi la feluritele
pasagii scripturistice, care-l preocupau cu pasiune, cu toate că...
era, aşa cum mărturiseam mai înainte, un simplu ţăran cu 4 clase
primare, un fiu al satului, fără multă şcoală, însă era om cu frica
de Dumnezeu.
La praznice, secondat totdeauna de soţie, cerceta Sfintele
Mânăstiri prin lungi pelerinaje, îmbogăţindu-şi casa tărănească cu
icoane, iconiţe şi cărţi de zidire spirituală, împărtăşind şi cu cei
din jur experienţa sa duhovnicească.
"Stresul se creează din grija exagerată. Din grijă şi iar din
grijă. Toate relele vin din această exagerată grijă…"
(IPS Justinian Chira)
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Din mini-albumul părinților mei
Enache și Anica Alexe

La mânăstirile: Răteşti,
Vladimireşti, Ciolanu... şi la
altele, a mers pe jos, cu carul
cu boi sau cu cai. Acelea erau
locurile sfinte ale României,
de unde Enache şi Anica Alexe
nu lipseau de la prăznuire.
Încă din tinerețe, s-a
implicat
în
administraţia
bisericii din satul natal, slujind
ani de-a rândul în consiliile
parohiale şi ajutând la buna
gospodărire a bisericii. Spre
sfârşitul vieţii sale, deşi a stat
căzut la pat, mai mult de un
an de zile, familia l-a purtat în
mai multe rânduri, pe căruţ,
la Biserica Sf. Treime,

din Los Angeles, unde slujeşte subsemnatul, ca să apuce a se mai
ruga „pentru ultima dată”, cum obişnuia să spună... şi să mai
aprindă o ultimă lumânare. S-a întâmplat că ultima rugăciune şi
ultima lumânare le-a închinat Domnului la sărbătoarea Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel, în anul 2001.
A fost un om bun, de familie, exemplu creştinesc pentru
cei din jur. Se îngrijea de soţie şi la rându-i, soţia s-a învrednicit
după aceeaşi măsură de îngrijirea lui, mai cu seamă în vremurile
de boală şi suferinţă. Ca părinte, era iubitor de copii, nepărtinitor
în împărtăşirea dragostei părinteşti, bun, blând şi îngăduitor, dar
şi direct şi hotărât în cultivarea valenţelor morale şi religioase în
sufletul membrilor familiei sale.
Îşi însemnase în calendar zilele de naştere ale tuturor
membrilor familiei, inclusiv ale nepoţilor şi le trimetea scrisori de
felicitare şi câte un dar pecuniar. Dormi în pace suflet blând şi
Domnul Iisus să te sălăşluiască în împărăţia Sa!
"Când un om reușește să iubească, în adevăratul înțeles al
cuvântului, se îndumnezeiește, devine asemenea cu Dumnezeu."
(IPS Justinian Chira)
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Tătica al meu - erou...
Într-o dimineaţă, prin primăvara anului 1962, în timp ce
tătica îşi prăşea porumbul, s-a trezit cu o ceată de inşi, condusă
de finul, cerându-i să părăsească tarlaua, căci acel pământ
aparţine colectivei. Eu am fost martor ocular la acel abuz. Din
cauza unor incidente anterioare cu „manechinii‟ colectivei, tătica
purta cu el un topor, pentru a-şi apăra bunurile moştenite din
moşi-strămoşi. L-am întrebat o dată: - Matale, tată, zici că eşti
om credincios. Explică-mi, vrei să faci vreo crimă, cu toporul, să
omori pe cineva, dacă te va ataca?
M-a impresionat mult
răspunsul lui şi mă macină şi astăzi:
- Costele, pământul ţării a fost
apărat cu preţul sângelui. Să apăr
acest pământ am luptat până în
Munţii Tatra şi, dacă va fi nevoie
sunt gata să-mi vărs sângele
pentru acest pământ sfânt! În
mintea şi-n sufletul meu, s-a lăsat
atunci o linişte divină şi am rămas
fără grai.
Revenind la întâmplarea cu
ciracii colectivei, parcă îl aud pe
finul, şeful lor: „-De azi înainte,
acest pământ aparţine colectivei”
şi, a făcut un gest ca „ciracii‟ să-l
imobilizeze pe tata.
Vreo 4-5 dintre ei, mai curajoşi, fac un pas înainte să
îndeplinească porunca, de a-l sălta pe tata, dar tata, ca un
adevărat Hercule, vânjos cum era, îşi ia toporul de la brâu, se
roteşte cu toporul în ambele mâini şi le zice asaltatorilor:
„- Încercaţi să vă apropiaţi, dacă nu mi-a fost să mor în Munţii
Tatra, apărându-mi ţara şi-mi este dat să mor, aici, la mine
acasă, apărându-mi tarlaua, apoi să fie voia Domnului!”
Eu eram speriat şi neputincios, dar vedeam vitejia
personificată în chipul ţăranului patriot, apărător al moştenirii
strămoşeşti, asemeni ţăranilor din răscoala de la 1907, zugrăviţi
în tabloul lui Octav Băncilă.
Tătuca aştepta deznodământul şi, numai băiatul lui Enache
să nu fi fost în acele clipe şi să participi la asemenea mizerii
bolşevice, în care bietul tata era singur împotriva a peste 30
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„ciraci‟,, care îl tâlhăreau de avere. Se mai roteşte o dată printre
ei, ameninţător cu toporul şi atu
atunci „finul”, zice către gaşcă: „Lăsaţi-l,
l, că e nebun, hai să mergem!” A fost o victorie temporară
pentru tata,
ta, în acele clipe, dar aveau să urmeze alte întâmplări
triste. Acum
cum înţeleg de ce fostul preşedinte al ţării, domnul
profesor Emil Constantinescu, în timpul mandatului domniei sale
a rostit: „M-a
a învins sistemul!”.
A fost o constatare tardivă, căci România a fost învinsă, în
fapt, de sistem, cu mai bine de cinci zeci de ani în urmă. Vorba
răposatului de tristă amintire când şi-a pierdut scaunul de
atotputernic: „Tovarăși,
și, agenturili străini vor să ne răpe
răpească
libertăţile democratice!”
Ce ar mai putea spune Majestate Sa, Regele Mihai, pe
această temă!?
Rudele din partea tatălui

Frații mai mici ai lui tăticu:
Veronica Pâslaru (stânga), și
Costică Ion Alexe (dreapta), și
mătușa Marița, soția unchiului
Costică (la mijloc)

Mămica, mătușa Veronica, Aurelia

O fotografie veche, de
30 de ani.
Ion și
Veronica Pâslaru la nunta
fiului lor.
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Ziua tatălui
Dedicație de Mircea Iordache

Tăticule, de ziua ta, sărbătorindu-ți anii tăi,
Alături de mămica mea, vei fi mereu în „paşii mei”!
Sunt fericit, mi-ai fost sortit şi definit de Dumnezeu
Să fii tăticul meu iubit, să fiu curat - sângele tău!
Ai aşezat deasupra mea aripa-ţi blândă, protectoare,
Mi-ai dat mereu iubirea ta, credinta ta nemuritoare.
Aş vrea să ştii, nu voi uita, cât viaţa îmi va sta sub soare,
Al tău sărut îl voi cânta, cu glas de dor şi sărbătoare!
Mereu ţi-ai înfrânat durerea şi-ai fost cinstit, curat şi demn,
Familiei i-ai fost puterea şi al credinţei sfânt îndemn.
Sunt mândru-n lume pentru tine, mă felicit, în felul meu,
Şi-aşa, .... adeseori îmi vine, şi-i mulţumesc lui Dumnezeu.
Mergeai în treburile tale, mămica rămânea acasă,
Să pregătească de-ale gurii, să pună bunătăţi pe masă.
Eu aşteptam cu nerăbdare, ca pe o sfântă desfătare,
Să vii să ne-aşezăm la masă, eu pe genunchiul tău, călare.
Nici nu vedeam pe chipul tău grimase de a zilei trudă,
Însă vedeam că mă priveai cu zâmbet şi cu vorbă bună,
Iar eu simţeam că parcă zbor, călare pe...genunchiul tău,
Înaripat cu drag şi dor. Mă alintai „- Băiatul meu!”
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Pe roibul nostru nărăvaş şi azi mă văd încălecat
Şi, ce frumos era la gârlă, când duceam caii la scăldat
Şi nechezau, se scuturau şi-mi simţeam viaţa-naripată,
Dar cel mai fericit eram, că tu... erai cu mine, tată!
M-ai învăţat cum se munceşte la câmp şi în grădină,
Suflet să pun în tot ce fac, ce-nseamnă o fântână.
Câte găleţi nu am cărat, grădina am udat-o,
Încât fântâna ta, tăicuţă, pe-o carte am postat-o!
Peste toate câte-am spus şi cât te preţuiesc,
M-ai învăţat să-nţeleg „Crezul” şi-n credinţă să trăiesc.
Parcă vă văd, tu şi mămica, cu câte-o lumânare,
Spre Casa Domnului, mergând, la rugă şi-nchinare.
De-aceea, azi, eu sunt ce sunt, văd Aura Divină,
În rugăciune pentru lume şi în credinţa creştină.
Mă rog, azi, Domnului Iisus, la bunul Dumnezeu
Să ocrotească sufletele: mămica şi tăticul meu!
Tăticule, nu te-aş schimba, cu toţi tăticii buni din lume
Şi, te păstrez ca pe un nimb, lumină-n suflet şi în nume.
Că m-ai crescut să îţi fiu drag, ţi-ai rupt adesea de la gură
Şi m-aşteptai cu dor în prag, ca pe-o cerească creatură!
Mă bucuram şi-ţi aminteam de străduinţa ta ardentă,
Din vremea când copil eram, când mă învăţai pe bicicletă.
Poate o coastă ţi-a crăpat şi oboseala ţi-a fost mare,
Dar nu te-ai plâns, nu m-ai certat, că erai plin de împăcare.
Şi câte-nvăţături mi-ai dat şi-n jocuri te prindeai, abil,
Mă îndemnai să fiu bărbat şi aveai suflet de copil.
Şi câte aş mai vrea să-ţi zic, să te slăvesc cu vorba mea,
Că-mi erai prieten şi tătic, că simt şi-acum dragostea ta.
Mă rog la bunul Dumnezeu, oriunde-ai fi, în spaţiu, 'n timp
Ca ocrotit să fii mereu, de tot ce-nseamnă demon tâmp.
Şi-n astă zi, când creştineşte, se venerează ziua ta,
Inima-n piept tare îmi creşte şi-ţi dăruiesc slăvirea mea!
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2.- MAMA MEA - ANICA ALEXE
Mama mea, Anica Alexe (Dumitrache), s-a născut la 13
noiembrie 1921, din părinţii Simion şi Gherghina DobreDumitrache. Mămica Anica a plecat la veșnicie pe data de 1 mai
2009.
Părinţii mamei, Simion şi Gherghina au fost binecuvântaţi
de Dumnezeu cu 3 fiice: Nastea, Anica şi Ioana.

Nastea s-a căsătorit la vârsta
de 16 ani, cu Oprişan Ispas (erou în
cel de al doilea război mondial).
Rămânând văduvă la o vârstă tânără,
Nastea
nu
s-a
mai
căsătorit
niciodată. Nici sora mai mica, Ioana,
nu s-a bucurat de prea multă fericire
la tinereţe, căci bărbatul ei a murit
la scurtă vreme după ce i s-a născut
cel de-al doilea copil, Marcela.
.
Mama - Anica Alexe

Pierzandu-şi tatăl, de pe când era mică, Anica, dimpreună
cu cele 2 surori au dus viaţă grea, la ţară, alături de mama lor,
Gheorghina, trudind pe tarlaua câmpului. Când avea 18 ani, Anica
a cunoscut un tânăr din satul Dâmbroca, la vreo 3-4 km de satul
ei, pe nume ENACHE ALEXE, care într-o duminică după-amiază,
veniseră cu câţiva flăcăi dâmbroceni, la horă în satul Săgeata,
nădăjduind să-şi găsească sufletul pereche.
Deşi avea puţină şcoală, flăcăul Enache era un bărbat
chipeş, serios şi cu multă frică de Dumnezeu. Pătrunşi de fiorii
dragostei, Enache şi Anica şi-au împărtăşit iubirea, care s-a
materializat mai târziu într-o căsătorie sănătoasă, ce a durat
aproape 60 de ani, până la mormânt. S-au cunoscut, s-au plăcut
şi, s-au iubit, pornind de la o iubire „la prima vedere”.
În timp ce Enache trudea la câmp, ANICA se ocupa de
gospodărie (îngrijirea animalelor şi păsărilor din ogradă, creşterea
copiilor, gătitul mâncării şi făcea, zilnic, mulţi kilometri, să ducă
lui Enache mâncare la câmp şi bucurându-se pentru câteva clipe
de servirea mesei împreună cu bărbatul ei, la umbra căruţei.
Sâmbăta seara, la sfârşitul fiecărei săptămâni, Enache se întorcea
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acasă, se îmbăia, împreună cu nevasta lui, în condiţiile în care am
arătat când am vorbit de tatăl meu. După cum am mai spus,
duminica, de dimineaţa, îmbrăcaţi îngrijit, cu lumânări în mână,
mergeau la Casa Domnului, luând şi copiii în credinţa lor pentru
înalte trăiri duhovniceşti. După colectivizarea forţată din 1962,
până în 1987, tata se deplasa zilnic la serviciul de la oraş, iar
mama Anica, fiind casnică, îşi împlinea vocaţia de soţie, mamă şi
gospodină. Dupa ce bărbatul a plecat pe veci la locul unde nu
este durere, nici întristare, mama Anica şi-a continuat viaţa în
casa fiicei mai mari, Paulina, a cărei familie a îngrijit-o cu multă
afecţiune.
Şi eu m-am străduit să-i alin necazurile, în urma pierderii
lui tata şi să o sprijin în tratarea trupului şi a sufletului. Ca şi
bărbatul ei, mama ANICA, aşa cum îsi reamintesc copiii si
cunoscuţii lor, era o femeie credincioasă, nelipsită de la slujbele
bisericeşti, chiar dacă în ultimii ani se gârbovise, şi-a împlinit cu
răbdare şi aplecare, aproape călugărească, canonul rugăciunilor
zilnice.
În ultimele 2 decade ale vieţii (alternativ cu tanti Măndiţa
Canciu), devenise „prescurăreasa bisericii”.
La Duminica Praznicului Floriilor, 12 aprilie 2009, mama
Anica a participat pentru ultima dată la Slujba religioasă, oficiată
de mine, fiul ei, în Biserica Sf. Treime din Los Angeles, California.
Mama ANICA a fost o adevărata mironosiţă, o soţie
desăvârşită, iubindu-și, şi îngrijindu-și soţul până la mormânt. Ca
soţie, mamă, bunică şi străbunică, a fost iubitoare și
nepărtinitoare în împărtăşirea dragostei faţă de familia ei, bună,
blândă şi îngăduitoare.
Ca şi tata, avea însemnate, într-un caiet, zilele de naştere
ale membrilor familiei şi era atentă să trimită felicitări, folosind
cuvinte simple, dar se putea distinge în ele multă dragoste.
Dumnezeu s-o aibă în pază şi s-o odihnească în corturile
dreptilor!
Calitatea de mamă, tată și copil, pot deveni
Cele mai mari blesteme, dacă nu e înțelegere,
Dacă părinții și copiii, credința n-o vor primi,
Dacă Iisus Hristos nu-i recunoscut, cu precădere.
M.I.
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3.- FAMILIA NOASTRĂ, EU ȘI SURORILE MELE,
Am fost al doilea copil (singurul băiat) al familiei Enache și
Anica Alexe.
Am avut o soră mai mare, Paulina Ciocan, plecată la
Domnul în +2014, și două surori mai mici, Ioana Ploscar (Gina),
și Maria Stanciu (Mia), ale căror mini-biografii vor fi prezentate
mai jos:
Se spune adesea că o fotografie face mai mult decât 1000
de cuvinte. Într-adevăr într-o viață de om, fiecare dintre noi
acumulează sute, sau poate mii de fotografii, îndeosebi în
vremurile de astăzi.
În anii copilăriei mele nu a fost așa și, cu atât mai mult în
vremurile părinților și ale bunicilor noștri.
Pe vremea străbunicilor, încă, nu se inventase aparatul de
fotografiat. M-am străduit, pe cât a fost în a mea putință, să
colectez câteva zeci de fotografii din anii copilăriei mele, și mai
apoi, cu părinții și surorile mele. Drept tribut, în memoria
scumpilor mei părinți, și a sorei Paulina Ciocan, vă prezint un
mini-album al părinților mei Enache și Anica Alexe, pe care-l
puteți accesa, dând un click pe fotografia de mai jos:

Familia Constantin și Paulina
Ciocan

Familia protopop Constantin Alecse
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Familia Ioana (Gina Alexe)
Ploscar

Familia Maria (Mia Alexe) Stanciu

EXTRAS, CORECTAT, DIN CARTEA LUI GELU MOISE
(unchiul părintelui Constantin Alecse)
PĂRINȚII
Tata era un om tare credincios, credinţă pe care a insuflat-o
şi copiilor lui. O dau exemplu și pe mama, care, ca şi tata,
respecta cu sfinţenie toate sărbătorile. În cursul săptămânii,
miercurea şi vinerea, ţinea post, indiferent cât de mult muncea la
câmp, unde erau de multe ori lucrări grele.
Acasă, mama ne aştepta cu masa pregătită. Toţi copiii ne
spălam pe mâini şi fiecare dintre noi ne aşezam la locul nostru.
Însă, nimeni nu începea să mănânce, deoarece începea un frumos
ritual. Tata făcea un semn şi cu toţii se sculau în picioare. Unul
dintre copii spunea "Tatăl nostru", după care tata încheia cu
următoarea frază: "Îţi mulţumim Ţie Doamne că ne-ai dat aceste
bucate". După care se aşezau să mănânce. Dacă unul din cei mai
mici plescăia prea tare era de ajuns ca tătica să-i arunce o privire
dojenitoare, că împricinatul rămânea cu dumicatul în gură.
Încet, încet, în sufletul tatălui s-a cuibărit o mare dorinţă.
Să-l facă pe băiat preot. A scoate pe unul dintre copii preot sau
învăţător, era una din marile dorinţe ale ţăranului acelor vremuri.
Așa s-a orientat tata la ultimul său copil, Costel, care aşa, cum
constatase tata era unicul băiat, şi foarte deştept. A discutat cu
preotul din sat, care atunci era preotul Ghencea, spunându-i că
atunci când Constantin va termină serninarul, iar preotul Ghencea
se va retrage, de bătrâneţe, la pensie, tânărul Costel să-i ia locul.
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RUDELE
Prima faţă care s-a căsătorit a fost tuşa Manda, fiind şi cea
mai mare. Ea a avut doi băieţi şi o faţă: Enache, Costică şi
Veroana. Ei erau verii mei cei mai mari şi pe ei i-am cunoscut cel
mai mult. Enache era cu opt ani mai mare decât Costică, iar
acesta îi spunea lui Enache, nenea.
De mici au fost nedespărţiţi şi aşa au rămas până când
Enache a plecat din România. Costică spunea despre Enache:
- Ştie nenea ce spune şi ce face şi-l urmărea orbeşte,
Au crescut mari şi s-au căsătorit și ei. Enache cu o fată din
comuna Săgeata, pe nume Aurica, iar Costică cu o fată din sat pe
nume Marița. S-au aşezat fiecare la casele lor. Enache şi-a
construit o casă arătoasă la şosea, iar Costică a rămas în casa
bătrânească. Au început să vină şi copiii. În final lui Enache i-a dat
Dumnezeu patru copii dintre care trei fete şi un băiat, iar cu
Costică, Dumnezeu a fost mai darnic, i-a dat şapte copii dintre
care cinci fete şi doi băieţi.
Cu atâtea suflete la masă, amândoi munceau din greu şi
erau foarte buni gospodari.
Însă, după venirea la putere a partidului communist, acesta
le-a adus numai greutăţi.
COLECTIVIZAREA
A început marea "operă" de colectivizare a agriculturii. S-au
pus amândoi de acord şi Enache i-a spus lui Costică:
- Costică, orice s-ar întâmplă, noi la colectiv nu ne trecem!
- Nu ne trecem nene, a răspuns Costică,
A început atunci mare necaz pentru ei. În final mai
rămaseră în sătucul acela, numai câțiva care nu s-au trecut la
colectiv.
Înainte de a începe "opera" de colectivizare, partidul
comunist a spus:
"-Tovarăşi, ţăranul român trebuie lămurit ca să înţeleagă marile
avantaje ale colectivizării agriculturii!".
A fost instruit un număr de activişti, care umblau ca
bezmeticii prin satele din Câmpia Română.
Cu toţii repetau că papagalii:
- Tovarăşi, munca la colectiv aduce mari avantaje şi, enumerau:
1. Dispar răzoarele şi se recuperează mari suprafeţe de teren,
2. Arăturile se vor efectua cu tractoarele şi vor fi de calitate, nu ca
acum cu pugul, tras de cai,
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3. Și celelalte lucrări agricole vor fi executate mecanizat,
4. Transportul cerealelor la silozuri se va efectua cu maşini auto şi
tractoare cu remorci,
5. Toamna vor fi pregătite ogoarele, astfel că, va creşte mult
producţia,
6. În final, vom avea colective bogate şi vom asigura hrană
muncitorilor de la oraşe și, mai înşirau ei multe altele.
Ţăranii acceptau cu greu să se înscrie în colectiv, însă
partidul a folosit metode diabolice. Pentru intimidare au trecut la
categoria socială "chiaburi" și pe fruntaşii satului, printre care şi
pe tatăl meu şi, mult i-a mai torturat. Unii dintre ei au fost
arestaţi. Unii, chiar, au murit în închisorile comuniste.
La noi în sat a fost arestat cel mai gospodar ţăran, Ion
Spirea, împreună cu fiul său şi torturaţi multe luni până când au
fost eliberaţi. Când au auzit ei că la Dâmbroca erau câțiva ţărani
încăpăţânaţi, care nu vor să se înscrie la colectiv, au luat problema
în serios și au început să ducă o asiduă muncă de lămurire.
Enache, care le ţinea piept, învăţase foarte bine marile
avantaje ale muncii în colectiv, însă, în zadar. În final s-a format o
comisie cu un mare activist de la judeţ, comisie din care mai făcea
parte şi secretarul de partid, învăţătorul, miliţianul şi alţii.
I-au chemat pe Enache şi pe Costică la sediul comunei şi au
început discuţiile.
Marele activist i-a luat încet şi i-a întrebat:
-Cum vă cheamă?
- Enache şi pe fratele meu, Costică,
- Măi, tovarăşe Enache şi tovarăşe Costică, voi aţi auzit de marile
avantaje ale muncii în comun?
- Am auzit, tovarăşe instructor, a răspuns sigur pe el Enache.
- Şi care sunt alea dacă zici că le ştii?
A început Enache să înşire cu toată convingerea toate
marile avantaje, după care marele activist de partid îi spuse lui
Enache:
- Bravo! Vezi că ştii, mai spune. Şi Enache spunea mai cu foc alte
avantaje.
De când a început să-l lămurească să se înscrie în colectiv,
învăţase pe de rost toate avantajele. Activistul făcea în continuare
precizarea:
- Vezi mă, tovarăşe Enache, că sunt numai avantaje?
Un singur lucru n-a înţeles marele instructor: că Enache îi
cânta în strună. Să te ferească Dumnezeu de viclenia ţăranului
român. Această trăsătură mi-a precizat-o și un prieten, scriitorul I.
S., care a trăit şi el în mediul de la ţară.
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Activistul jubila de bucurie, fiind convins că i-a lămurit pe
Enache şi Costică şi le-a spus:
- Veniţi amândoi şi semnaţi cererile de intrare în colectiv!
Enache a răspuns, atunci, categoric:
- Nu semnăm, tovarăşe instructor.
- De ce nu semnaţi, mă?, a spus acesta foarte derutat.
- Pentru că în colectiv este necuratul, anticristul!
- Așa este, a precizat şi Costică!
- Cum necuratul? a întrebat activistul foarte nervos.
- Pentru că pământul nu este al meu şi este un pământ sfânt.
- Cum sfânt, mă? s-a răstit el.
- Așa este, a precizat Costică. Este sfânt!
- Spune primare, nu este el proprietarul pământului?
- Este tovarăşe instructor, el figurează în cartea funciară.
- Ba nu este al meu - a răspuns Enache foarte hotărât.
- Dar al cui este, mă?
- Mie mi l-a dat în primire tata, bunicii şi străbunicii mei şi eu sunt
obligat să păstrez acest pământ şi este un pământ sfânt, deoarece
pentru el a murit în războiul cel sfînt, pentru întregirea neamului,
de la 1916, tata mare din partea tatei. Eu am obligaţia să-l
păstrez, să-l apăr și să-l dau mai departe.
Era o scenă deosebită. Nenea Enache a prins curaj,
deoarece numai el a sesizat pe faţa învăţătorului un mic zâmbet şi
o uşoară aprobare din cap, când pleda el atât de frumos şi
convingător despre pământ. Interesanta scenă se desfăşura ca în
piesa lui Delavrancea "Apus de soare", când domnitorul Ştefan cel
Mare grăia: "-Moldova nu este a mea, nici a voastră, nici a
urmașilor voștri, ci a urmaşilor urmaşilor voştri, Amin!",
Marele „neisprăvit‟ n-a înţeles un lucru: că avea în faţă lui
un adevărat ţăran, dârz, hotărât și cu credinţă în Dumnezeu.
Activistul s-a înroşit de mânie, s-a sculat în picioare şi a strigat la
ei:
- Afară neisprăviţilor, vă pedepsesc eu pe voi!
Apoi s-a adresat preşedintelui G.A.C.ului:
- Îi dai afară de pe moşie şi le dai cel mai prost teren ca să se
sature şi să nu-mi mai spună mie de sfinţi!
Fraţii au părăsit sala şi comisia, oarecum, speriaţi.
Costică i-a spus la ieşire lui Enache:
- Nene, ăştia or să ne aresteze!
- Pentru ce Costică? Ce rău am făcut? Avem unsprezece copii şi ei
vor copii mulţi. Să vină să mă aresteze că pun mâna pe topor, ca
la răscoala de la 1907!, a zis Enache.
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Enache era un ţăran deştept, ştia ce vrea. Vorbea rar şi
foarte tacticos. El avea o vorbă pe care am auzit-o foarte des
pronunţată: "Așa a vrut Dumnezeu",
Costică îl respecta pe Enache şi nu ieşea din cuvântul lui. El
spunea mai mereu:
- Deştept mai este nenea!
A trecut puţin timp şi neisprăviţii ăia s-au ţinut de cuvânt, ia scos din moşia satului şi le-a dat cele mai proaste terenuri şi, la
mare distanţă.
Aceste terenuri erau sărăturoase, cum spuneau ei, iar când
ploua bălteau de apă.
……………………………………………………………………………..
Enache şi Costică s-au sculat a două zi foarte devreme şi au
plecat la oraş, la târg, şi au vândut boii.
Când s-au despărţit de ei, amândoi erau cu ochii în lacrimi.
Au venit acasă foarte trişti, iar nenea Enache s-a recules primul şi
a spus: "Aşa a vrut Dumnezeu".
Acum munceau cu ziua pe unde găseau.
Familia
(Mircea Iordache)
Familia e o elementară formă de organizare
E prima comunitate ce aduce omului atașare,
Cât și prima autoritate, care-l învață dozare,
Ea stabilește ale societății valori fundamentale.
Creștinul se consideră că-și iubește aproapele,
Ori, cel mai aproape este soția, respectiv soțul,
Deci dragostea profundă, își face clare apele.
Biserica sfințește familia, cununând legământul.
Căsnicia, să fie fericită, constă dintr-un triunghi,
Laturile lui sunt: femeia, bărbatul și Dumnezeu,
Reușita în căsnicie înseramnă a găsi un unghi
De vedere, comun, cu aceeași iubire mereu.

„Credinţa în Dumnezeu este haina ce ajută în orice situaţie,
indiferent de... ‹vremea de afară›‟. definiţie de Sanda Tulics în
Şoaptele Luminii
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De ce-ai plecat, revino?!

Cuvintele nu-și mai au loc, durerea e prea mare,
Căci moartea cu al ei soroc, lovit-a mult prea tare.
Îți plângi de milă că nu poți să o oprești din drum,
Din calea celor dragi s-o scoți, să o prefaci în scrum.
De ce plecat-ai Paulina pe-un drum fără sfârșit?
Noi, te vom jeli întruna, Doamne, cât te-am iubit!
Încercat-am cu de toate să oprim al morții drum
Și-ai suferit peste poate, încotro pornești acum!?
Te știe bunul Dumnezeu, c-ai fost suflet supus,
Noi, ne vom ruga mereu, să fii primită Sus!
Acolo Sus, când vei sui, părinții noștri… vrei,
Să-i întâlnești și să le spui că ne este dor de ei!?
Acolo sus ai și-un pui, ce, prematur, a plecat,
Poate că plecarea lui, prin moarte te-a chemat!
În urmă multe-ai lăsat, doruri, dureri și frică,
Și doruri îndurerate, frate, surori, soț, fiică!
Ai lăsat în urmă urme și povești de neuitat,
Pentru noi, tu, vei rămâne, un suflet adevărat!
Ai fosf fiică, ai fost soră, ai fost mamă și bunică
Ai fost soție și noră, prin felul tău unică!
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Nepoții te vor jeli, le va fi dor de tine,
Ades te va pomeni, la noi, „Sfânta Treime”!
Rămâi, o, dulce amintire, suflet bun și curat
Icoană caldă de iubire, cu-al tău dor nemăsurat!
Te vom păstra în noi mereu, icoană de iubire,
Și-L vom ruga pe Dumnezeu, cu buna-ți pomenire!
Adio dragă Paulina, măicuță scumpă, buno,
Indurerați, strigăm acum:„De ce-ai plecat, revino?!”
Mircea Iordache

Destinul
Destinul este o forță sau voință supranaturală,
Care ar putea hotărâ în mod fatal și irevocabil
Tot ceea ce se petrece în viața omului, o iveală,
Predestinare, hărăzire, sorocire, rost inevitabil,
Omul e un căutător înrăit de multe răspunsuri,
Suntem însă limitați în a afla tainele universului,
Avem doar dileme fără răspunsuri, ne'nțelesuri,
Dar apare ideea de divinitate, forță a destinului.
O variantă ar fi să o luăm în sens strict religios,
Să se opună soarta alegereii între bine și rău,
Pentru-a schimba lumea avem prea puțin cronos,
Primul pas, să ne întoarcem cu fața la Dumnezeu.
Domnul ne dă destin, „crucea‟ ce-o putem duce,
Ne dă speranța și bucuria că o vom putea purta,
Destinul este ca obstacolele să le putem învinge,
El e destinul conștiinței, care ne poate reprezenta.
Omul şi destinul său reprezintă ceva inseparabil,
Se provoacă și se crează reciproc, ca și un ecou,
Destinul este ecoul lui Dumnezeu, și este infailibil,
Avem doar un destin, și-n cer doar un Dumnezeu.
Mircea Iordache
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4.- CASA PĂRINTEASCĂ NU SE VINDE ŞI .....TOTUŞI
Casa veche
Despre casa părinţilor mei, aflată pe terenul bunicilor şi
moştenită mai târziu de unchiul Costică, nu prea-mi amintesc.
Singurul lucru despre care-mi amintesc, fiind acela al translării ei
din acel loc, la şosea, unde ne-am mutat. Pe locul rămas viran,
tătuca semăna porumb, iar între acel loc şi casa unchiului Costică
mai era un loc viran, aparţinând fiicei mijlocii a bunicilor, Veronica,
căsătorită cu Ion Pâslaru, din Beilic, dar şi mătuşa Veronica a lăsat
acel teren în moştenire fratelui ei, Costică, care cultiva pe el tot
porumb.
Unchiul Costică şi-a dat obştescul sfârşit prin infarct cardiac,
într-o primăvară, în timp ce prăşea porumbul de pe tarlaua aceea.
Îmi amintesc că, pământul, în acea zonă a satului, era foarte
fertil şi creşteau lanuri de porumb foarte frumoase, demne de
admirat.
Mergeam la terenul lui tătica, cu caii Murgu şi Negru, şi-i
călărem, nu numai pe terenul nostru ci şi pe câmp, pe după oboare,
mergând zeci de kilometri.
Prima minune din viaţă, am întâlnit-o cam prin anul 1960,
când prin niște pârghii și mișculațiuni impovizate, dar ingenioase, cu
ajutorul a 2-3 săteni, tatăl meu deplasa o hardughie de casă pe o
distanţă de 500-600 de metri, de pe locul moștenit de părinți, de
lângă casa bunicilor, până la șosea (folosindu-se de un set de cca 6
butuci cilindrici, ce se rostogoleau, fiind aduși pe rând din spate, în
față, în timp ce „pocesiunea” progresa, prin tracțiunea cailor, (patru
la număr, dintre care doi erau împrumutați de la Vasile Geambaşu),
ca și când s-ar fi respectat o diagramă matematică, de unde-mi este
și credința că Arhimede era român!? Despre asta voi vorbi în cele
ce vor urma.
Casa bunicilor a rămas și va rămâne în memoria mea
totdeauna, drept casa copilăriei mele, deși casa părinților mei (cea
mutată la șosea), era mult mai mare, mai somptuoasă, cu
tendinţă de modernism: electricitate, gard modern de beton și porți
din fier forjat, boltă de vie între casă și bucătăria de vară (cu
pivniță). În spatele curţii era o parcelă de vie altoită, împrejmuită
cu gard de sârmă.
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Pârjolul
Sunt iarăși încredințat că aici, în această casă s-au împlinit
cele istorisite de mătușa mea, Marița lui Costică Ion (fratele tatei),
despre colectivizare și focul din sat, cum, atât de elocvent descrie
Mircea Iordache în cartea satului: „La colectivizare eram şi gravidă
cu ultima fetiţă. După ce s-a tereminat focul, au venit şi pompierii,
dar tot ce am avut în curte a ars, până la colţul casei. Aveam o şiră
cu paie, aveam ciocani. A venit, de pe a treia uliţă, un şomoiog de
paie cu jar. Şi acum mi se „zburleşte‟ părul pe mine. A ars tot. N-a
mai rămas nimic, nimic. Am vândut vaca, pentru a lua ceva pe ea,
că nu mai aveam ce să-i dăm de mâncare. Costică nu era acasă, că
lucra pe şantier. Aveam copii mulţi şi trebuia să meargă la lucru.
Venea cu sacul, cu pâine neagră, din aia de 6 lei/bucată. Tăbărau
toţi copiii pe el și, luau fiecare câte o pâine. Aşa i-am ţinut în viață.
El lucra la Braşov... În toiul focului, miliția ne-a păzit o săptămână
la ușa casei: pe mine, că eram gravidă, copiii – toţi cu mine, iar la
geamuri stăteau miliţienii care-mi spuneau „De ce ai nevoie, doar
strigă, să nu ieşi afară, îţi dăm noi ce-ți trebuiește, numai să ne spui
ce-ţi trebuie!”.
Vorbind despre focul de care amintește mătușa mea, Marița,
eu, pe atunci copil de 11-12 ani, pot da mărturie, că am fost martor
ocular al acelei întâmplări. Pentru mine era a doua participare la
ceva care-mi apărea ca mister, dar a fost real şi mi-a marcat
copilăria. Îmi aduc aminte de scena focului, despre care vorbește
mătușa Marița. Era imediat după colectivizarea forțată a satului.
Probabil prin anii 1962-1963. Părinţii mei se mutase cu casa la
șosea.
Stingerea focului a fost ceva inedit pentru mine, căci focul a
mistuit cel puțin 15% din sat. Mulțumesc Domnului că părinții își
mutaseră casa la șosea cu 2-3 ani înainte de pârjol și pe tarla se afla
porumb verde și mai erau încă 2-3 locuri virane până la „Casa
Iordache”, altfel ar fi fost şi mai mare prăpăd. Îmi scapă detaliile.
Nu știu dacă eram la cules de agude, la casa bunicilor, însă
reţin, de parcă s-ar fi întâmplat ieri, flăcările îngrozitoare care
veneau, parcă cu viteza fulgerului, către casa bunicilor. Vagă îmi
este amintirea despre pompieri şi maşinile lor, dar îmi amintesc bine
că la stiingere participau vreo 4-5 pompieri. Erau oameni tineri, cam
la 20-30 de ani.
„Credinţa în Dumnezeu include credinţa în
sincronizarea lui Dumnezeu.‟ citat din Neal A. Maxwell

timpul

şi
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Au început să înșire de-a
lungul uliței, de la locul
„focului”
până
la
apa
Buzăului,
niște
tuburi
circulare, flexibile, de cca 10
centimetri în diametru și pe
1000 metri lungime, având
un sistem de conectare,
simplu și eficient, ca un fel
de sistem de irigare, care
urma să aducă apa de la râu,
Pompierii în slujba satului Dâmbroca
la locurile incendiate.
Pentru mine era extraordinar să constat energia,
dedicația, spontanietatea și mobilitatea acelor pompieri.
Cunoșteam ulița, și-i cunoșteam foarte bine văgăunile râului
Buzău, căci mergeam zilnic la scăldat. Așa că am devenit aproape
„ad-hoc” ghidul pompierilor. În timpul când ei înșirau și conectau
acele tuburi circulare de plastic, eu alergam înaintea lor ca să le
arat calea spre râu.
Să fi tot durat întregul proces de instalare a echipamentului
„salvator”, de la locurile incendiate până la râu, vreo oră, pe un
km. distanţă. Doi dintre pompieri, aflaţi la râu, aveau cu ei 2
pompe (întotdeauna aveau și una de rezervă). Au pornit prima
pompă, care împingea apa pe acele țevi, numai Domnul știe, câţi
litri de apă pe minut. Pompierul principal, mi-a cerut să alerg, pe
cât pot eu mai repede, să verific dacă toate conecțiunile mufelor
sunt în rânduială, să merg la locul focului, să constat dacă apa
ajunge la colegii lor, care de pe scări, țineau jeturile cu presiune
de apă, ațintite asupra acoperișurilor din stuf și să revin, cât pot
de repede, să le raportez situaţia. M-am simțit foarte important,
de parcă tot satul depindea de mine. Devenisem pompier, fără
diplomă... Nu am observat defecţiuni de conectare la mufe şi apa
avea presiune în jeturile pompierilor care stingeau focul. După
câteva minute de uimire și de apreciere a calităţii tehnologiei de
salvare, cu adrenalina la maximum, decid să mă întorc la râu, să
le raportez că totul e bine. Nu apuc să fac sânga-n prejur și, dau
nas în nas cu adjunctul celui care se afla cu pompa la râu şi mă
trimisese în « misiune ». Nedumerit, dar și intrigat de faptul că a
venit și el la locul incendiului, l-am întrebat de ce m-au trimis
într-o astfel de „misiune” și ce trebuie să fac acum, dacă și el,
„profesionistul” a făcut ceea ce eu fusesem trimis să

56

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

împlinesc!!!... Răspunsul a fost simplu, și la subiect: „am vrut să
scăpăm de tine, băgăciosule, ca să nu ne mai încurci în lucrarea
noastră – ai înțeles ?!!”. - Să trăiți, am înțeles! Această lecție am
învățat-o atunci și constat că este de actualitate și astăzi.
Majoritatea românilor au crezut și încă cred și astăzi că se pricep
la toate. Ce poți să faci, te întreabă patronul. De toate!, este
răspunsul românului...
În lumea civilizației vestice ți se cere să ai expertiză
numai într-un domeniu (nu în toate), însă, potrivit scripturii, în
domeniul expertizei tale, „slujba ta, fă-o deplin!”.
Revin la mărturisirea mătușii mele Marița. Mă cutremur
și acum de mărturisirea ei despre foc și de pătimirile familiei
pentru neacceptarea intrării în colectivă. Doamne Sfinte, câtă
nedreptate!
Vis-a-vis de casa unchiului Costică se afla casa („un
mini-palat”!) a celui care, direct, sau indirect a contribuit la
dezmoştenirea unchiului, a noastră şi a altor săteni. Şi când te
gândeşti că părinţii mei l-au cununat, i-au ţinut lumânările la
cununie.
Nu l-am văzut nici să participle la oprirea incendiului, de
la unchiul meu şi gândeam că, în timp ce vecinii sufereau, finul
nostru (care prin cununie devenise copilul spiritual, al tatălui
meu), poate că chefuieşte cu mai marii de pe la judeţul de partid.
Aceleaşi „caractere” sunt tari pe poziţii şi astăzi, la 26 ani de la
aşa zisa revoluţie şi dau lecţii de conduită morală, sau sfaturi
despre credinţa creştină.
Reflectând la astfel de lucruri, concluzionez că vocația mea
a fost întotdeauna să fiu lider. Dacă mi-am dorit vreodată să fiu
altceva decât sunt astăzi, a fost aceea de a deveni pompier, ca să
fiu în slujba semenilor, să salvez vieți, proprietăți și în general,
să ajut la orice, oamenii, animalele, păsările şi tot ce reprezintă
faună şi floră, adică, creația vie a lui Dumnezeu. Nu a fost să
fie.
Casa nouă, de la şosea
Am vorbit mai sus despre casa bunicilor, pe care o consider
ca pe prima casă părintească, căci acolo mi-am desfătat copilăria
cu tot ce poate fi mai frumos. Cunoşteam toate cotloanele şi
eram la vârsta în care îmi da ghes imaginaţia, de a-mi ascunde
sufletul prin pod, prin agud, pe la frumoasele povestiri ale
bunicilor, dar şi de a-l lăsa slobod pe după oboare, uneori chiar
călare pe Murgu.Despre casa părinţilor, de lângă cea a bunicului,
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am spus că o reţin doar din acea uimire ce am avut-o când a fost
tractată cu patru cai, pe butuci din lemn. Casa părintească, de
drept, am avut-o la şosea, pe un teren, pe care tătica îl
cumpărase de la o rudă a noastră. Terenul avea dimensiuni mai
mari (era mai lat şi mai lung), decât locaţia anterioară a casei.
Ea a fost aşezată la câţiva metri, distanţă, faţă de gardul
de la şosea şi tot cam aşa faţă de gardul cu vecinul din stânga
casei. Vecinul era cam sărăcuţ şi nu prea gospodar. Copiii
vecinului cam dădeau iama prin grădina noastră, pe la struguri.

Casa nouă de la șosea

Avea cam aceeaşi schemă cu casa bunicilor (descrisă mai
sus), dar era mai încăpătoare şi avea o cameră în plus. Se intra
din curtea de lângă şosea, pe un antreu principal. În antreu, pe
peretele din dreapta, spre Vest, era o uşă fără geamuri, cu
încuietoare, zisă şi broască, care dădea într-o cameră micuţă, lată
cam de doi metri. Eram tare mândru că părinţii ziceau: „Asta-i
camera lui Costel!”, deci a mea.
Camera mea avea o somieră, la al cărei căpătâi era un raft
cu 10-12 cărţi, „speriate” şi înegrite de scurgerea vremii. Nu le
ştiu provenienţa. Cu timpul s-au adunat mai multe cărţi (40-50),
căci îmi plăcea să procur de pe unde puteam, mai ales în
perioada seminariatului. Aceea era biblioteca casei şi în mod
deosebit a mea, căci eu le citeam cu nesaţ în tot conţinutul lor.
Mai apoi am fost foarte ocupat cu manualele disciplinelor
de învăţământ şi materiale bibliografice necesare pregătirii de
specialitate, iar cărţile beletristice le luam numai la «frunzărit».
În acea cameră, cred că, mi-am petrecut cel mai mult
timp din zi şi din noapte, în perioada cât am stat acasă cu
părinţii.
În spatele camerei mele se afla cămara, de aceeaşi
lăţime cu camera mea, că doar se afla în continuarea ei.
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Din numita cameră „a lui Costel”, dădea o uşă, pe peretele
din Nord, tot fără geamuri, într-o cameră mai mare (avea spaţiu
aproape de două ori mai mare decât camera mea şi cămara, la un
loc), care avea două geamuri, unul către şosea şi unul spre
curtea interioară. După un anumit timp de la construcţie, camera
aceea a primit destinaţia de depozit pentru grâu. Grâul acoperea
cam jumătate din suprafaţa camerei, fiind pus pe o prelată şi
aerisit, des, cu lopata, să nu se încingă şi să mucegăiască.
Camera era ca o trezorerie în care se păstra „aurul galben”
de grâu, al familie noastre. De aceea, geamurile erau cu obloane
interioare solide, din lemn, drept pază contra hoţilor. Ziua,
obloanele şi geamurile se deschideau, pentru o bună aerisire.
Într-un anumit fel şi această cameră era considerată a mea
şi, în concluzie, ambele camere formau locuinţa personală „a lui
Costel”, după cum mă alintau părinţii.
Părinţii au visat tot timpul că mă voi realiza ca preot al
satului Dâmbroca, îmi voi întemeia o familie şi le voi fi stâlp la
bătrâneţe. După cum se ştie, numai parţial li s-a împlinit visul,
căci preot am ajuns, dar nu în sat ci în îndepărtata Americă. Aşa
s-a făcut că bătrâneţile părinţilor au fost sprijinite de mine, dar în
Los Angeles – California.
Revenind la antreul, sau livingul (cum i se spune azi), care
oferea intrarea „oficială” în casă, lăsând la o parte uşa din
dreapta, urma o altă uşă, cu geamuri, acoperite cu perdea prin
interior, care dădea într-o cameră mare, care folosea şi drept
cameră de zi şi drept cameră de noapte.
În rest nu mai descriu, căci celelalte aspecte pot fi găsite la
descrierea casei bunicilor, doar spaţiul culoarului era mult mai
mare. Altceva, mai deosebit, se poate spune despre soba din
camera folosită de părinţi pentru zi şi noapte. Acea sobă încăzea
două camera, adică şi pe „a lui Costel”. Camera asta a mea, era
încălzită numai la nevoie, căci era un sistem de blocarea trecerii
căldurii spre ea, cu o placă metalică, cam de 60x60 cm. şi care
culisa pe o şină, dar era cam greu de mişcat.
Camera de zi, menţionată, avea 2 geamuri: unul mare, în
3 canate (spre curtea interioară a casei) și, un altul, în peretele
din sud, foarte mic şi rotund, probabil de numai vreo 15-20 cm în
diametru, plănuit astfel încât hoţii să nu încapă prin el dacă
încercau incursiuni de jefuire a casei. Aceea era cea mai mare
cameră a casei. Era mai lungă decât celelalte şi, iarna erau
amplasate în ea trei paturi (să încapă mai mulţi mebri ai familiei,
pentru economie de lemne). Patul părinţilor era amplasat sub
geamul acela mic şi rotund, iar celelalte două paturi (pentru alţi

1. 1. AMINTIRI DIN COPILĂRIE

59

membri ai familiei, erau plasate de o parte şi de alta a sobei de
teracotă).
Pe peretele de est, cum intrai din antreu, vegheau câteva
icoane, iar în dreptul geamului se afla o mică măsuță, pe care
măicuța, o dată pe lună, când pleca la treburile câmpului, lăsa 2
ouă și 1-2 lei, ca ofrandă pentru preotul satului, atunci când
venea cu sfințirea casei. Era ca o lege nescrisă, ca la începutul
lunii, toate ușile casei să stea descuiate, astfel ca părintele și
dascălul să intre în casă, să stropeasca toți pereții casei cu
aghiasmă de la Bobotează, prin intonarea imnului Sfintei Cruci
„Mântuiește, Doamne, poporul tău…!”, după care dascălul colecta
ofrandele de pe masă, chiar dacă gazdele nu erau acasă. Pe acea
mică măsuță, de Paști și de Crăciun, familia servea bucatele
pregătite pentru prăznuire.
Din casă, prin ușa culoarului dinspre sud-vest, dădeai întrun spațiu deschis de vreo 3-4 metri lăţime, până la peretele
grajdului. Mai târziu, acest spațiu, dintre casă și grajd, a fost
închis, improvizându-se bucătăria de iarnă a familiei.
Grajdul nu era prea mare şi avea două iesle. Cum se intra
dinspre curte, pe stânga se afla ieslea celor 2 cai, iar pe dreapa,
după ușă, era ieslea celor 2 vaci de lapte (la scurt timp a mai
rămas una, căci cealaltă s-a umflat şi a crăpat mâncând prea
multă lucernă). Podelele pentru sălășluirea animalelor erau un pic
înclinate, pentru a fi uşor de curăţat şi pentru a se menţine
uscate. Lângă grajd, în continuarea lui, se afla șopronul și șura
pentru furaje.
Şopronul adăpostea, mai ales pe timpul sezonului rece,
cele câteva găini şi iarna cele 4-5 oi. Tot în ograda cu oi şi păsări
aveam şi o cocină pentru porci şi, de obicei ţineam mai tot timpul
doi porci de prăsilă, un vier şi o scroafă.
Toată dotarea cu animale şi păsări a ţinut până în anul
1962 (anul colectivizării forţate), când ni s-au confiscat toate
animalele, dar şi demnitatea de a ne trăi viaţa.
Între şură şi gardul de unde începea terenul cu vie se afla
„pălătuțul” în care se trona pentru supliciul „uşurării”. Desigur că
se afla cam la vreo 10-15 m de casă, pentru a nu suporta
anumite consecinţe ale uşurării.
E de la sine înţeles că suportam adesea unele necazuri,
mai ales iarna, când trebuia să facem pârtie prin zăpadă şi viscol,
pentru a ajunge la „tron”. Aveam o lopată special pregătită şi un
„prăpădit” de felinar, pe timp de noapte.
Pentru noi, copiii, era simplu, când simţeam că burta ne
bagă la înghesuială. ţâşneam, adesea desculţi....„tutuca”
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(fuguţa), ne rezolvam interesele şi nici că aveam probleme cu
răceala.
În faţa casei, cam pe la jumătate şi la distanţă faţă de casă
de vreo 5-6 metri, tăicuţa a mai ridicat o coşmelie, cu intrare
dinspre casă, având două geamuri, unul spre şosea, celălalt la
stânga uşii de intrare.
Acea coşmelie se numea bucătărie şi merita denumirea de
bucătărie de vară, dar reprezenta mai mult, căci era o cameră
bine clădită şi ca dormitor de vară.
Bucătăria avea o sobă cu plită, cu ochiuri, ca la aragaz,
numai că acele ochiuri erau încălzite de flăcările focului din sobă.
Bucătăria mai avea o măsuţă, 2-3 taburele (scaune fără
spătar) şi un pat, unde noi, cei mici dormitam în timp ce măicuţa
pregătea mâncarea. Uneori, pe la miezul nopţii eram sculaţi să
mâncăm, dar somnul ne adormea până şi foamea din noi şi
preferam să dormim, în loc să înfulecăm ceva mâncare.
Sub bucătărie se afla beciul, cu înălţime de vreo 2,5 m. şi
cu volum cca 15 mc. Se intra în beci printr-o cămară aflată în
Sudul bucătăriei.
Sub streaşina şopronului, tătica a construit o colivie
pentru porumbei şi eu aveam răspunderea să închid seara uşa
coliviei, spre a nu lăsa mâţelor calea spre un festin „sângeros”,
iar dimineaţa deschideam din nou.
Eram prins într-un ritual, mai ales când aveam vreo 15
drăgălaşe zburătoare, încât mă simţeam bine în calitate de şef al
lor, dar nu pricepeam de ce nu puteam să le conduc şi în zbor.
În zbor era libertatea lor deplină, după cum vine şi vorba
că uneori ne simţim liberi ca pasărea în zbor. Le mai dădea
târcoale câte un erete, iar eu când îl vedeam, fiştecam în anumit
fel şi ei mă înţelegeau şi veneau ca vijelia şi aterizau pe prispa
coliviei, plonjând cu o precizie pe care nu o puteam înţelege, apoi
gângureau ca un fel de protest şi ca semn că tare s-au speriat.
Tot aşa eram de intrigat, cum de avionul poate zbura, fără să dea
din aripi.
Cred că porumbeii aveau o putere mare asupra mea, de ami îmbuna, şi mai mult, sufletul.
Înţelegeam mai multe de la ei decât de la explicaţiile unor
dascăli ai mei. Îi vedeam cum, prin preajma coliviei se înfoiau unii
împotriva altora pentru a cuceri vreo porumbiţă, sau pentru a
impresiona porumbiţele cu penajul şi cu uruitul lor. Mai greu de
înţeles ce anume discutau, dar erau uşor de înţeles preocupările
şi temerile când se împerecheau, când cloceau, când se temeau
de pericole, etc...
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Lângă bucătăria de vară, spre şosea, cam pe 100 mp., se
afla grădinuţa de legume (roşii, vinete, catraveţi, gogoşari, ardei
iuţi, fasole pentru păstăi..).
Mai aveam în curte şi o boltă cu vie altoită, pe o lungime cam cât
a casei, care crea şi un umbrar paradisiac şi-mi „lasă gura apă”,
când mă gândesc la strugurii copţi, mari şi parfumaţi. În curtea
casei, sub umbrar şi, cu strugurii aceia frumoşi, în mână, îmi
imaginam că aşa cam arată raiul.
Curtea era compartimentată în două, cu plase de sârmă,
înalte de 1,5 m. În faţă, spre şosea, până la colţul grajdului era
curtea mică (bătătura – cum i se mai zice), iar în continuare,
până dincolo de capătul dinspre sud al şurii, se afla grădina
animalelor şi acel « palat », despre care am vorbit mai sus.
Păsările şi oile, erau lăsate slobode, pe timpul zilei, în acea
curte. Paza lor era aigurată de Azorel şi Grivei, dar pe Grivei l-a
otrăvit un fiştecine, căruia-i stătea-n gât. Pe timp de zi, câinii nu
erau lăsaţi slobozi, ci îi legam cu nişte lanţuri care glisau pe câte
o sârmă lungă de cca 8 m. Mereu aveam grijă să-i hrănesc şi să
le pun apă de câte 2-3 ori pe zi. Fiecare avea cuşca lui, unde se
adăpostea noaptea, pe timp de intemperii şi pe timpul arşiţelor
mari ale verii.
Vecinul, care, cred că era ceva rudă cu noi, din familia
Iosif, a cărei poreclă era Beţivaru, nu prea stă bine în amintirea
mea, căci înjura mai tot timpul şi foarte urât, de Dumnezeu, de
Paşti, de Cruce, şi alte înjurături foarte vulgare.
Dincolo de al doilea gard din plasă de sârmă se afla gădina mare,
în care aveam acea vie altoită, din care m-am înfruptat cu nesaţ.
Grădina mare era împrejmuită cu un gard de sârmă, înalt de
vreo doi metri şi avea o suprafaţă cam de 8 ari. Erau 8 rânduri de
vie, care produceau boabe ce semănau cu mărgele mari de
chihlimbar şi a căror savoare rămâne neuitată în mine.
Concluzionând despre casa părintească de la şosea, o
percep şi acum ca integrată organismului meu.
Camerele ei, le reţin ca pe camerele inimii mele, iar toate
acareturile şi toate facilităţile îmi apar ca nişte căi prin care
circulă sângele adolescenţei mele şi seva împlinirii mele ca om.
Voi fi veşnic alături de sufletele bunilor mei părinţi, de ale
vietăţilor pe care le-am îngrijit, de visurile adolescenţei mele şi
voi călca, fără pizmă, departe de acele suflete care au făcut rău
familiei mele şi care nu au ştiut şi nu ştiu să se pocăiască cu
credinţa în Dumnezeu. Casa părintească nu se vinde şi totuşi
soarta a dispus despărţirea de ea, dar nimeni nu o va putea
cumpăra sau să o ia din inima mea.
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Omagiu bătrânilor satului
Bătrânii, care nu mai sunt
Au mers la Domnul, Sus,
Şi ne-au lăsat cu legâmânt,
Credinţa în Domnul Iisus.
Zilele le-au fost canoane,
Prinse-n foame şi război,
Şi-ngenunchind la icoane,
Vărsat-au
au lacrimi pentru noi.
Să-i cinstim de mii de ori,
Să-i slăvim ca pe eroi,
Cu tradiţii şi-obiceiuri,
Să îi păstrăm în noi.
Bătrânii de azi sunt iazuri,
Cu tot ce au strâns în ei,
O mulţime de necazuri,
O mulţime de nevoi.

Privesc trişti către apus,
Văd că nu mai au temei,
Cu ce le-a rămas de spus,
Cu ce-a mai rămas din ei.
Dar spune-o vorbă mare,
Venită din străbuni,
Că, cine bătrâni n-are,
Să-şi cumpere, că-s buni!
Bătrâni au fost şi vor mai fi
Cât este lumea pe pământ,
Iubiţi-i, voi, oameni buni,
Prin faptă şi prin cuvânt!

Mircea Iordache

Bătrânii satului la „radio șanț‟
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C.- BISERICA SATULUI –
ALTARUL COPILĂRIEI MELE
Biserica din Satul Dâmbroca,

Biserica Adormirea Maicii Domnului, din Dâmbroca

Nu-mi dau bine seama de unde mi-a venit atâta drag de
Biserică şi de credinţa în Dumnezeu.
Poate că Sfânta Treime a sădit în mine gena acestei
credinţe, dar sigur ştiu că strămoşii şi moşii mei au trăit în frică şi
credinţă creştină, faţă de Cel de Sus. Tot timpul copilăriei am
admirat pioşenia părinţilor mei şi am fost atras de Biserică şi de
toate canoanele bisericeşti. Chiar dacă uneori am fost marginalizat
şi chiar bruscat pentru „apucăturile” mele, am mers la Biserică şi
m-am rugat. „Iartă-i Doamne, că nu ştiu ce fac!”
Aşa erau vremurile pe atunci, sau aşa zisele „cutume‟
ateiste.
Eram copil şi mă lăsam prins şi eu, ca alţi copii, în plasa
plăcerilor specifice copilăriei, dar, când era vorba de Biserică, nu
prea mai aveam puncte comune.
Cele mai frumoase amintiri din anii copilăriei le păstrez în
tezaurul meu eclesiastic şi anume, participarea la slujbele
duminicale, slujbele din săptămâna patimilor, slujba Învierii, la
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Sfintele Paşti, care începea pe la miezul nopţii şi doream să fie
fără sfârşit.
Dascălii bisericii, presbiterii veneraţi ai satului, rezemaţi cu
coatele de spetezele stranelor, parcă se întreceau între ei şi pe ei
înşişi, în intonarea canonului „Ziua Învierii”, care în sine-şi dura
cam 2 ore, înainte de începerea Liturghiei Pascale, care şi ea dura
vreo 2 ore.
Prin zori de zi, înainte de răsăritul soarelui, obosiţi, dar şi
încărcaţi de harul Învierii, cu lumânări şi candele aprinse, fiecare
credincios se îndrepta spre casa lui, pentru a se odihni câteva
ceasuri, după care, pe la orele prânzului să revină iarăşi la biserică
pentru slujba celei de a doua Învieri. Era ceva magic, absolut
divin, să vezi o mare de lumini ieşind din biserică, mergând pe sub
clopotniţă. Ajunşi în uliţă, oamenii o luau unii la dreapta, alţii la
stânga, mergând gânditori şi cu speranţe că Iisus le-a ascultat
slava şi rugile. La o sărbătoare de Sfintele Paşti, când am ajuns la
capătul uliţei, la şosea, privind înapoi, am văzut cum uliţa
principală a satului devenise, chiar şi numai pentru o jumătate de
ceas, din zori de zi, ca un „bulevard feeric luminat”, fără artificii şi
lămpi electrice, ci numai cu lumânări si candele sfinte. Realizam
că chemarea lui Iisus: „Veniţi de luaţi lumină!” a fost primită cu
credinţă şi luminile Lui ne luminau, divin, uliţele satului. Îmi venea
să strig: „Este Paştele Domnului, Paştele…!”. Tot aşa de plăcute,
sufletului meu, erau deniile din Săptămâna Sfintelor Pătimiri.
Tresar şi acum, amintindu-mi de slujba deniei din Joia Mare,
când preotul ne citea din scripturi (cele 12 evanghelii), sau din
Vinerea Sfântă, când credincioşii cântau în balconul bisericii,
îngereşte, ritualul plângerilor (prohodul Domnului Hristos). Sunt
convins că până si profesorii şcolii, care aveau misiuni ateiste, sub
pretextul venirii la biserică pentru a nota care dintre şcolari
participă la slujba prohodului şi să-i pedepsească prin scoaterea
la Careul Şcolii, pentru abateri de la conduita comunistă, simţeau
fiori la o astfel de cutremurătoare slujbă divină. Impresionante
amintiri am şi de la „Paştele Blajinilor”, care se sărbătoreşte în
ziua de luni, după Duminica Tomii.
Din raţiuni practice „Paştele Blajinilor”, la noi în sat, se
sărbătorea în Duminica Tomii. Ţărăncile noastre, bunici, mame şi
surori, în straie de sărbătoare, aduceau la biserică în coşuri
frumos decorate cu pânze şi ştergare înflorate, bunătăţi ca la
Paşte: ouă roşii, cozonaci, pască şi alte bunătăţi culinare pascale.
Le aşezau pe aleea bisericii, dintre clopotniţă şi intrarea în
biserică, lăsând un culoar, astfel ca Părintele, la sfârşitul
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Liturghiei, să vină afară şi să le binecuvânteze. Coşurile, cu
bunătăţile pascale, erau în memoria celor răposaţi.
Praznicul mai este cunoscut şi sub numele de Prohod,
Paştele Morţilor sau Lunea Morţilor şi este cea mai importantă
dintre toate zilele în care se comemorează morţii şi li se dă de
pomană.
La Crăciun, trăirea duhovniceasca avea aceeaşi intensitate,
ca şi la Sfintele Paşti. Biserica nu avea voie să distribuie sătenilor
nici cele mai inocente materiale de colportaj bisericesc şi mai ales
Biblii. A avea o Biblie în casă, în vremea comuniştilor, era
echivalentul posedării unor arme interzise de lege. Doar preotul şi
biblioteca bisericii, aveau în pangar un catehism, o mică biblie,
Sfânta Scriptură, care atunci când se reedita, o dată la cca 3
decenii, fiecare biserică de la ţară primea pentru distribuire doar
4-5 exemplare, care nici pe departe nu erau de ajuns pentru
localnicii satului. Aşteptam, cu deosebită bucurie, praznicul
Crăciunului, să ni se vorbească de Naşterea lui Hristos.
În biserică, la sfârşitul utreniei şi a Sfintei Liturghii,
părintele Ghencea ne povestea cu mult har: cum venirea lui
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în lume, acum 2 mii de ani, a fost
prevestită de prooroci, în Vechiul Legământ; cum S-a născut
Hristos în ieslea cea săracă; cum vitele din grajd Îl încălzeau prin
suflul lor, pe pruncul Iisus; cum magii I-au adus daruri şi cum noi,
prin prezenţa în Biserică, comemorăm toate aceste acte
mântuitoare. În timp ce ne istorisea, trăind el însuşi,
duhovniceşte, aceste evenimente legate de Naşterea Domnului, ne
exemplifica în chip vizual, arătând către Sfintele Icoane ale
Naşterii Domnului, evenimentele descrise.
Acestea se întâmplau cam cu 50 de ani în urmă. Cred că
ceea ce face lumea modernă de astazi, prin prezentări vizuale de
slideshow-uri, pps-uri, video-clipuri, in scopuri educative, sau
comerciale, se inspiră din practica bisericii de peste 2000 de ani,
de a prezenta vizual, prin iconografia bisericii, împărăţia lui
Dumnezeu şi eshatologia mântuitoare a lui Hristos, Domnul.
Nu degeaba, se zice
că „icoanele reprezintă biblia
neştiutorilor de carte”.
Deşi nu aveau biblii în casele lor, țăranii cunoșteau scripturile,
prin venerarea Sfintelor Icoane.
La Crăciun, după slujbă, toţi membrii familiei se adunau la
casa părintească unde se înfruptau cu caltaboşi, cârnaţi de casă,
sarmale, şi alte bunătăţi, pe care numai gospodinele noastre
românce ştiau să le pregăteasca. E trist să constat că în vremurile,

66

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

„moderne”, de azi, nu se mai găseşte timp pentru întruniri ale
familiilor, cu toţi membrii lor.
Crăciunul, aproape în aceeaşi măsură cu Paştele, este
considerat Sărbătoarea Sărbătorilor şi Praznicul - Praznicelor.
După odihnă de una, două ore, noi, prichindeii casei, mergeam la
săniuş. Dar, despre plăcerea asta, voi povesti mai încolo.
Îmi reamintesc cu multă plăcere şi de anii pregătirii mele la
seminarul teologic „Kesarie Episcopul”, din Buzău, de unde, ori de
câte ori mă reîntorceam în vacanţă, în satul natal, duminica şi la
prăznuiri împărăteşti, mergeam la biserică, citeam la strană şi,
tare mă mai făleam când mi se aduceau laude cât de frumos am
cântat Apostolul. Mă „umflam în pene‟, cum ar spune românul.
Atunci, nu mă mai temeam de „spionajul‟ profesorilor. Practica
spionajului era pentru mine o chestie de domeniul trecutului,
îngropat definitiv, şi fără putinţa de a se mai întoarce. Devenisem
stăpân pe destinele mele.
Cum aş putea uita vreodată timpurile normale şi amintirile
frumoase ale participării noastre la sfintele slujbe, când, la
„momentul iertării”, înainte de citirea Crezului (Simbolul
Credinţei), eram învăţaţi, de către părinţii noştri, prin exemplul lor
personal, să mergem la fiecare vârstnic, din strană în strană
(strane care erau plasate de-a lungul pereţilor bisericii, special
pentru cei vârstnici, sau cei cu anumite infirmităţi fizice), să le
sărutăm mâna, şi să le cerem iertare.
Deşi nu erau feţe bisericeşti, venerabilii presbiteri ne
sărutau pe creştetul capului în semn de binecuvântare. Aproape că
nu-mi vine să cred că au apus acele vremuri minunate ale
profundului respect pentru cei vârstnici. Bine se mai zicea „cine nu
are bătrâni, să şi-i cumpere!”. Se mai zice şi azi aşa ceva, dar
este departe de a se mai ţine cont de aplicarea în practică.
Bătrânii satului îi aveam ca modele vii de credinţă şi trăire neaoş ortodoxă.
Pentru trăirea şi propagarea credinţei bisericii drept măritoare, pentru aceşti vârstnici, nu existau excepţii, sau abateri
neortodoxe.
Postul era ținut ca post. Nevenirea la biserică era
considerată de ei ca un păcat greu, iar lenevirea duhovniceasca
(adică, a fi „căldicel”, după cuvântul Apocalipsei), o biciuiau fără
menajament.
În timp ce scriu aceste rânduri, îmi trece prin minte o
întâmplare ce pare hazlie, însă vă spun că este adevarată. Eram în
biserica, la finele Sfintei Liturghii, în vacanţa de vară a anului
1969. Un venerabil presbiter al satului (Nicolae Bârsan, dacă nu
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mă înşel), un senior al stranei, mă abordează în prezenţa altor
verhovnici ai satului cu o întrebare încuietoare „-Auzi tinere
seminarist, nemernicii ăştia de necredincioşi spun că americanii sar fi dus pe lună cu o maşină zburătoare. Ia spune-ne, tu ce
crezi?".Cu puţinele mele cunoştinţe laice (de stiinţă şi tehnică),
dar cu bunişoare cunoştinţe teologice (fiind în ultimul an la
seminarul
teologic),
am
răspuns
afirmativ,
explicându-i
venerabilului bătrân, de vârsta patriarhală, cum că nu există
incompatibilitate între ştiinţă şi religie, că luna este cel mai
apropiat corp ceresc de pământ, pe care Dumnezeu l-a creat, ca
de altfel întregul univers şi (ştiinţa exactă), să străbată spaţiul,
purtând 2 astronauţi, în carne şi oase (Neil Armstrong şi Buzz
Aldrin), până la lună şi ca atare, părerea mea de teolog este că
într-adevăr la 20 iulie 1969 omul a ajuns pe lună, aşa după cum
vorbea mas-media.
Cu stupoare, oarecum sfidându-mă pentru răspunsul
neaşteptat, bătrânul, stăpân pe sine-şi, îmi glăsui răspicat: „-Auzi
tinere, păcat că te-a dat taică-tu la seminar, ca să devii popă,
dacă şi tu, ca teolog crezi în bazaconiile astea aiurite. Dacă chiar şi
cei chemaţi să apere credinţa sunt aburiţi de atei, atunci chiar că
sfârşitul este aproape.‟ I-am sărutat mâna, i-am cerut iertare că iam dezamăgit aşteptările şi i-am promis că la întoarcerea mea la
seminar, mă voi duce la părintele meu duhovnic, ca să-i cer să mă
ajute, să mă îndrept, să mă lumineze. Ce-a urmat, nu mai
conteaza. Am înţeles, cu mult mai târziu, însemnătatea cuvintelor
„corectitudine politică” („politically correctness”).
Ironia soartei a făcut ca din iunie 2009 (adică 40 de ani
mai târziu, de la aterizarea pe lună a astronautului Neil
Armstrong, să am onoarea să de a face parte din acelaşi „bord
director” eu din partea companiei de capital comun (joint venture)
„peeker energy corporation” (în calitatea de mandatar), iar
renumitul astronaut de la NASA, Neil Armstrong (în calitatea de
mandatar, din partea corporatiei „Spectrum Aeronautical”) din San
Diego, până la data decesului său, la +25 august 2012.
„Acea convingere profund emoţională a existenţei unei
puteri de judecată superioare, care se dezvăluie în universul
incomprehensibil, formează ideea mea proprie de Dumnezeu.‟
.
(Albert Einstein)
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Revenind, însă, la povestirea despre biserică, la incidentul
„religie/ştiinţă”, cred că moş Nicolae Bârsan a socotit că
subsemnatul sunt greşit informat şi cam naiv, însă sunt absolut
convins că m-a iertat pentru ceea ce a considerat el atunci a fi o
„apostazie” a unui tânăr teolog, de viţă ţărănească. Doamne, câte
amintiri legate de biserică şi cele sfinte îmi mai vin în minte şi
simt nevoia să le depăn aici!. Cred că tortul, fără cireaşa de pe el,
nu ar avea savoarea desăvârşită. De aceea, cu îngăduinţa
cititorului, îmi permit să mai amintesc despre o întâmplare
frumoasă. Duminica, după slujbă, spre seară, tinerii mergeau la
hora din sat, iar bătrânii se adunau la „podişcă”, împreună cu
rudele şi vecinii. Despre ce vorbeau, nu ştiu, însă bănuiesc că
vorbeau despre sat, despre biserică, despre truda câmpului,
despre scripturi, sau Domnul ştie, poate despre greutăţile vieţii şi
boli. Noi, copilandrii, dacă nu era horă în sat, ne adunam la islaz
să jucăm oina, ţurca, sau alte jocuri improvizate. Ceea ce conta
mult era că trebuia să ajungem la destinaţie, pe una din uliţele
satului. Cu ocazia deplasării îi vedeam „pâlcuri, pâlcuri” pe
verhovnicii satului, adunaţi „la podisci”. Am fost crescuţi şi educaţi
ca să-i salutăm, să-i respectăm şi să-i venerăm pe bătrâni. Eram
învăţaţi să nu-i deranjăm din ale lor preocupări, de aceea trebuia
să trecem pe cealaltă parte a uliţei şi, când ajungeam în dreptul
lor, să ne oprim, până când fiecare dintre ei îşi aţintea privirea
asupra noastră şi eram foarte dornici să le spunem un respectuos
„-Sărut mâna”, iar ei ne răsplăteau plecăciunea cu al lor salut „-Să
trăieşti, nepoate…!”
Spuneam la început că, poate Sfânta Treime a sădit în
mine gena credinţei creştine şi este tare curios faptul că am
devenit, peste ceva ani, pastorul bisericii, cu hramul „Sfânta
Treime”, din Los Angeles – California, SUA.
Citate Gandhi
• Un jurământ este un act pur religios care nu poate fi făcut
într-un atac de pasiune. Poate fi făcut doar cu o minte purificată
şi calmă, cu Dumnezeu ca martor.
• Sunt credinţele nişte lucruri simple ca şi hainele pe care un
om şi le poate schimba cum vrea şi le îmbracă aşa cum vrea?
• Înainte de tronul Atotputernicului, omul va fi judecat nu
numai după faptele sale, ci şi după intenţiile sale. Pentru că numai
Dumnezeu ne poate citi inimile.
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D.- ŞCOALA SATULUI –
A.B.C.- ul DEVENIRII MELE
Din căutările domnului Mircea Iordache, pentru cartea
monografică a satului Dâmbroca, rezultă că şcoala satului
Dâmbroca a luat fiinţă cam în 1905, funcţionând în casa bunicului
meu, după tată, Voicu Alexe. Primul învăţător al şcolii a fost
Constantin Vâjiac, din Bobocu, care a funcţionat până în 1908, iar
din 1908, până în 1916 a funcţionat Florea Stănescu, din
Găvăneşti.

Școala general a satului Dâmbroca

Ar fi fost interesant dacă în arhivele școlii ar fi păstrate
documente din care să se ştie și numele primilor elevi: câți elevi
avea acea școală improvizată, ce cărți și rechizite au fost folosite

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

70

de către învăţătorii de atunci, etc. Din relatările monogra
monografice aflăm
de asemenea că:
a construit prima şcoală cu o clasă, cancelarie şi
- în 1910 s-a
coridor;
a mai adăugat încă o sală de clasă, la nord;
- în anii 1943–1945, s-a
- în 1961, pe măsură ce s-a
a trecut la şcoala de 8 ani, s
s-au
construit în partea de sud a localului vechi, încă două săli de clasă,
separate şi culoar de intrare, după mărturiile domnului prof.
Constantin Enuș,
ș, fost director al școlii (1957
(1957-1972)
Am contribuit la zidirea școlii

Constantin Enuș,
directorul școlii

În 1961, subsemnatul frecventam în
clasa a III
III-a. Îmi aduc aminte, ca prin
vis, de turnarea temeliei și începerea
lucrărilor de zidire, de „șantierul” școlii,
de ridicarea celor 2 clase. Erau numai 2
23 zidari, care ridicau acele săli de clasă.
La mobilizarea dascălilor școlii, părinții
copiilor au fost chemaţi, ca, prin rota
rotație,
să pregătească mâncare, zilnic, pentru
ziditorii școlii. Cu toate greutăţile și
lipsurilor din familie și lipsa de educație
în gastronomie, părin
părinții își doreau ca
odraslele lor să aibă o școală, în satul
lor, să aibă parte de o educa
educație mai
bună, decâ
decât au avut ei.

ții au răspuns afirmativ apelului școlii de a
De aceea, cu toții
pregăti mâncarea pentru acei lucrători. La zidirea școlii, am
participat și noi, copiii. Încărcam găle
gălețile cu mortar, le legam de
frânghii, iar zidarii le ridicau până la schela unde se aflau, pentru
zidirea cărămizilor, care trebuiau să fie plăstuite după normele de
construcție
ție de pe atunci, destul de rudimentare. Întrucât părinții
trebuiau să meargă zilnic la munca câmpului, mămicile copiilor
găteau pe pirostrei (chirostrei- în dialect local) şi,... cu ciocani de
porumb sau de floarea soarelui, era fiartă mâncarea.
Îmi aduc aminte că, într
într-una din zile, a venit rândul
părinților
ților mei să ducă mâncare şi a pregătit mămica de-ale gurii
pentru lucrători. Cu sacrificii, tata a tăiat unul dintre cei 7
porumbei, adăpostiți
ți în colivia de sub streașina bucătăriei de
vară, deasupra beciului (avusesem opt porumbei, însă o afurisită
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de mâță îi făcuse parastas unuia dintre ei, cu o zi înainte). A
jumulit-o mămica pe biata „gâgâlice” de fulgi, în apă călâie, a
curăţat-o de măruntaie, a fiert-o vreo 2-3 ore, amestecând în apa
fiartă noima de mirodenii ce avea prin casă și așa, mai din nimica
toată, a ieșit o supă de pasăre (cititorul își poate imagina câtă
carne era în supă, de la un biet porumbel, ceva mai mare decât o
vrabie, care, cu oase și cu fulgi cu tot, cântărea vreo două sute de
grame).
La condițiile de atunci, aceasta masă era considerată
foarte „consistentă”, un adevărat răsfăț. Mama a pus-o într-un
sufertaș şi a vârât-o în beciul bucătăriei, pentru a doua zi. A mai
fiert, biata măicuță și vreo 2-3 ouă (cred că era câte un ou pentru
fiecare lucrător), pe care le cumpărase de la magazinul
improvizat, în fața casei, de nenea Fanachi, de pe ulița principală,
aproape de biserică (un negustor grec ce avea și grădină de
zarzavaturi și legume în prundul Buzăului), a copt vreo 2-3
gogoșari, a pus de-o mămăligă, specialitatea țăranului și, cu vreo
două roșii din grădină, a încropit (încrochit, în dialect local) un coș
cu mâncare pentru zidarii școlii. Pe fundul coșului a întins măicuța
un ștergar țărănesc, iar în coș, pe lângă mâncare, a mai pus un
ciobalic (linguroi de lemn pentru pus supa în strachină), 3 linguri
de lemn, străchini (castroane de lut) și un micuţ drop (bulgăraș de
sare grunjoasă), căci sarea fină era cam scumpă. La crăpat de
ziuă, înainte de a pleca la muncile câmpului cu tata, măicuța m-a
trezit din somn, să-mi aminteasca unde se afla coșul cu mâncare
(pe vatra sobei) și sufertașul cu supă de pui (în beci). Mi-a zis să
nu mă scol prea târziu, că întârziu la școală şi să nu uit de
mâncarea lucrătorilor. Mi-a cerut şi să rânesc la vacă, să-l dezleg
pe Zorel (paznicul casei) și să deschid portița coliviei porumbeilor.
Fiind copil ascultător, am împlinit cu sfințenie cele poruncite de
măicuța.
În primele 4 clase, primare, cred că eram numai vreo 15
copii în clasă. Fie toamnă, fie iarnă sau primăvară, fie ploaie,
zapadă, sau zăpușeală, abia așteptam să mă întâlnesc cu colegii.
După cum, atât de frumos descrie domnul Mircea Iordache, în
cartea satului Dâmbroca, clasa unde studiam era o încăpere de
doar câțiva metri pătrați, încălzită pe timp de iarnă cu o sobă din
tablă (godin – cum i se zicea), care avea deasupra nisip. Nisipul se
încălzea şi noi copiii cât şi învăţătorii, ne încălzeam la sobă. Când
era timp frumos, suna clopoțelul de dimineața (de regulă pe la
orele 7:30 am), semnalizând începutul programului școlar. Ne
aliniam în Careul din curtea, din spate, a școlii, pe clase, ca un fel
de omagiu adus steagului, dacă nu mă înșel.. Deh, eram patrioți
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de la vlădică, până la opincă! Nu-mi mai aduc aminte ce recitam,
sau ce cântam. Toți veneam îmbrăcați în uniforme de școală.
Astăzi, când văd programul de înregimentare, manipulare și
spălare de creier a tinerei generații din Coreea de Nord, imaginația
mă poartă cu 50 de ani în urmă, la școala din Dâmbroca, la cultul
oficial de începere a programului zilnic școlar, în spirit comunist.
Imaginile mi s-au cam estompat, legat de orele de clasă şi
de colegi, dar îmi amintesc că mi se spunea că sunt un elev silitor.
Eu, recunosc că, eram cam „tocilar” şi că, numai prin muncă
asiduă, mă menţineam printre cei premianţi. Eram cuminte, îmi
vedeam de ale mele și aveam o fire meditativă, contemplativă,
visătoare, aşa după cum mă autoapreciam. Nu ştiu precis la ce mă
gândeam, dar doream să-mi văd părinții fericiți, când deschid
carnetul meu de note.
Îi admiram pe dascălii şcolii şi, mi-i luam ca modele de
viaţă, visând, atunci, că voi deveni ca dânșii. N-a fost să fie. Mai
târziu, buchisind asupra limbilor clasice, greaca arhaică, latina și
aramaica (ebraica biblică) am regăsit termenul „dascăl” ,
„învățător” , „rabbuni”, și astfel mi-am deslușit menirea. Am
devenit un „rabbuni”, învățător și salvator de suflete, vocație pe
care o profesez de aproape 40 de ani (aproape o viață de om!).
Am fost făcut pionier, dar...
Cer iertare că amintirile mă copleşesc şi, trebuie să mă
întorc la unele aspecte, scăpate, ale vieţii de elev.
Dacă un elev era mai „răsărit” în rândul turmei, era făcut pionier
în cadrul unui ritual. Era o mare onoare pentru cei aleși. Dilema
cea mare era aceea că, în timp ce bieții purtători ai cravatei de
pionier se considerau onoraţi, unii dintre părinții celor cărora li se
acorda această „onoare”, considerau cravata un simbol al
diavolului și acceptarea ei drept o înrolare voluntară în armata lui
Anticrist. Fără știrea părinților, acceptasem și eu așa „onoare”.
La școală purtam cravata, iar în drum spre casă,
trimiteam acest simbol la culcare, în străfundul ghiozdanului,
peste care turnam cele 2-3 cărți pe care le aveam şi caietul de
lecţii. A doua zi, înainte de a ajunge la școală, scoteam cravata din
ghiozdan, de la „naftalină” și o puneam la gât. Azi așa, mâine așa,
până într-o zi când domnul director observă că al meu trofeu
(cravata) era boțit, ca și când ar fi dormit vaca pe el. Într-un final,
a trebuit să recunosc faptul că îmi este frică de părinți şi de aia
acasă nu arăt cravata.
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Mă număram și eu printe ei.

Dezonorat în Careu. Mi-au
au „săltat” cravata
Fastul de oferire a cravatei, s
s-a repetat în Careu, însă de
data aceea am fost umilit, public. Domnul di
director mi-a luat
cravata, în văzul tuturor, dându
dându-mă exemplu negativ, ca fiind
crescut într-o
o familie retrogradă.
Părinții
ții mei erau oameni credincioși, cu frică de Dumne
Dumnezeu și
participau cu toată regularitatea la slujbele biserice
bisericești duminicale.
Este uşor de înteles că nu mergeau singuri la biserică, ci îîși luau
cu ei și copiii, adesea împotriva voinței lor. Eu, singurul băiat din
familie, eram aproape forțat
țat de tăicuța s
să mă duc la strană.
Începusem deja să buchisesc psalmii, de
deși eram așa de micuț,
încât abia ajungeam la înălțimea
țimea stranei. Întâmplarea ce doresc să
o împărtășesc
șesc cu cititorii acestor umile rânduri, este o experiență,
trăită în aceeași
și perioada (prin anii 1
1961-1964).
Venise o directivă de „sus” ca to
toți copiii țăranilor care merg
la biserică să fie pedepsiți,
ți, însă trebuie să le fie găsit un motiv
plauzibil. Cu o amărăciune în suflet, încă mai păstrez acea
amintire dureroasă, chiar și după 50 de ani.
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Domnul director se mărturisea drept ateu. De altfel era un
om de mare ispravă. Administrator de școală, cum rar se mai
găsesc şi dascăl de un profesionalism exemplar.
Era într-o zi de luni.
Cu o zi înainte, duminică, părintele
Ghencea ne-a vorbit, cu har, despre Dumnezeu şi măreția
împărăţiei Sale, iar domnul director ne vorbea despre religie ca
fiind otrava societății.

La Careu – scenă din filmul Preotul Imigrant

Palma domnului director
Ce contrast…!. Mărturisesc cu toată sinceritatea că mi-a fost
frică să scriu ceea ce domnul director ne dicta. Acela a fost
momentul. Contrariat de cele auzite în clasă, faţă de învăţăturile
de la biserică (cum zice scriptura „Ce mărturie ne mai trebuie?”),
am rămas înmărmurit în bancă.
Plimbându-se printre rândurile de bănci, domnul director, se
apropie din spate, de banca unde ședeam eu şi văzând că nu scriu
în caiet cele dictate de dânsul (numai eu ştiam ce frică aveam de
Dumnezeu), îmi aplică o corecţie peste ceafă (parcă şi acum o
simt) și, cu o voce imperativă spune: „Scrie derbedeule, că doar
nu te-o face tac-tu popă!”.
„Când Iisus este cunoscut şi ascultat cu adevărat, atunci se
face pace şi în suflet, şi în familie, şi în ţară, şi în lume."
(IPS Justinian Chira 1921 – 2016)

1. 1. AMINTIRI DIN COPILĂRIE

75

Câtă ironie a sorții şi ce
minune a lui Dumnezeu o fi fost,
că tătica m-a făcut, chiar,
popă? A doua zi de dimineață, în
cadrul ritualului din Careul
Școlii, la începerea programului
școlar, sunt iarăși chemat în fața
tuturor copiilor, din cele 4 clase
elementare, câte avea școala pe
atunci
și,
am
fost
aspru
admonestat pentru abateri de la
morala comunistă şi pentru
indisciplină.
Petru Gioroiu, actorul ce-mi joacă .
rolul elevului

Elevii și profesorii școlii prin
rin clasa
a VII - a (1964-1965)

Educația începe la grădiniță. Vedeți
despre grădiniță (aici)

Amintirile mele sunt amestecate, unele frumoase, de
neuitat, altele, nici că mi-aș
ș mai dori să îmi aduc aminte. Menirea
noastră și vocația speciei umane este, cred eu, să trăiască
frumosul, să uite greutățile
țile vieții și neajunsurile ei temporare ș
și să
cultive amintirile vrednice.
Pe linia acestor precepte, îmi aduc aminte cu atâta plăcere
de momentele memorabile ale vie
vieții mele de școlar. În afara
incidentelor negative, de care am făcut amintire mai sus, am mult
mai multe amintiri plăcute (numeri
(numeric, cam la puterea a patra) de
care sunt mândru, ori de câte ori sunt în postura de a le împărtă
împărtăși
cu semenii mei.
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Detalii despre învațământ, conduita învățătorilor și
discipolilor, realizările lor „academice” , premii și distincții, etc., au
fost descrise, atât de elocvent, de autorul monografiei satului
Dambroca, domnul Mircea Iordache, în capitolui IV, al numitei
lucrări, în subcapitolul „ȘCOALA – punctul „e” - Mărturii despre
şcoală”.
Personal, agreând, sută la sută, descrierile din monografie,
găsesc de cuviință că este avenit să împărtășesc, cu cititorii,
celălalt aspect al vocației și menirii școlii, promovarea tradițiilor și
obiceiurilor strămoşeşti.
Desigur că, în monografia satului Dâmbroca, distinșii
dascăli, soții Constantin și Maria Enuș, au punctat, pe scurt,
anumite aspecte ale domeniului enunțat. Consider însă că nu au
accentuat de ajuns pe sacrificiile, care ei, dascălii și formatorii
noștri de opinie, le-au făcut, personal, pentru promovarea acestor
valori și valențe.
Obiceiurile frumoase ale școlii
Îmi aduc aminte, cu atâta plăcere de: serbările școlii, la
sfârșit de an școlar, unde cei mai buni dintre cei buni, erau
premiați; de corurile școlii, încropite din elevi de la cele 4 clase
primare (mai târziu din cele 8 clase elementare); de performanța
acestor promițătoare vlăstare; de competițiile culturale între
școlile locale, Banița, Săgeata, Dâmbroca şi Scurtești. Câtă
satisfacţie spirituală să fi nutrit școala noastră când, într-un an, pe
care nu-l mai reţin bine, într-o competiție pan-județeană,
Dâmbroca noastră a obținul locul II (la poezie, dramă, dans și
cântec).
Șii eu participam ca membru al ansamblului de dansuri, ba chiar și
solist vocal. Îmi reamintesc interpretarea cântecului „Românașului
îi place… sus la munte, sus la munte la izvor…!” Grupul vocal, de
amatori, al școlii, care a interpretat superb „A ruginit frunza din
vii…!” (pentru care a obținut premiul II). Plecăciune umilă
dascălilor și felicitări colegilor competitivi…
Dezvoltarea școlii
Cu câțiva ani mai târziu, prin 1964-1965, s-au mai construit
la școala din Dâmbroca încă vreo două săli de clasă, în partea de
nord, ajungând să aibă: 6 săli de clasă, cancelarie, două coridoare
de acces pentru elevi, grup social şi o magazie pentru lemne și
obiecte de inventar. La acea dată, toate au fost construite numai
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prin eforturile cadrelor didactice, ale sătenilor şi ale celor din
conducerile unităţilor economico–administrative din comună. Sala
cea mare, pe stânga de la intrare (din vechea clădire, după ce se
trecea prin fața cancelariei, chiar la intrare) devenise instantaneu
„sala culturală” a satului, o sală premergătoare căminului cultural
modern. În acea perioadă, pentru prima dată în istoria satului
nostru, venea o „caravană cinematografică” să prezinte
localnicilor, pe un ecran mare de pânză, improvizat pe peretele din
fundul clasei, un film modern.
O premieră pentru Dâmbroca. M-am străduit mult să-mi
aduc aminte numele filmului, dar nu mi-a reuşit. Era un film
italian, turnat prin 1960, (multumesc domnului „Google”), avea o
poveste relativ simplă.
Acţiunea se desfășura în timpul celui de-al doilea razboi
mondial.
Cesira şi fiica sa, Rosetta, de 13 ani, au părăsit Roma în
timpul bombardamentului, cu puţin înainte de invazia Alianţei
asupra Italiei. După câteva zile Benito Mussolini a fost detronat iar
Generalul Badoglio, pus la comandă şi la conducere. Din păcate
destinul celor 2 nu a fost deloc frumos, că au fost supuşi la
batjocure şi torturi de către soldaţi.
Pe atunci nu înţelegeam nimic din cele întâmplate.
Se punea și un tarif de intrare.
De unde să iei bani? În
timp ce filmul rula, noi „cârlanii” satului, timp de 2 ore cât rula
filmul, eram cu ochii „căscaţi” pe la geamurile clasei unde se
petrecea acțiunea, dar eram alungați şi alergați de membri ai
caravanei din 10 în 10 minute, zicându-ne: „Ce beliți mă ochii prin
geamuri și nu plătiți biletul de intrare!?”. Era ușor de zis, dar
numai pentru ei.
Citate despre învăţătură

•
Fără muguri, învăţătură se zaharisește. Vasile Ghica
•
Adeseori, numai întunericul ne învaţă să preţuim
lumina la justă ei valoare. Valeriu Butulescu
•
Înainte de a învaţă să nu jucăm de-a viaţă, învăţăm să
ne jucăm de-a şcoală. Valeriu Butulescu
•
Învăţătură faptelor este mult mai vrednică decât cea a
cuvintelor. Sfântul Vasile cel Mare
•
Fiecare zi ne învaţă ceva nou. Euripides
•
Cel care neglijează învăţătură în tinereţe, pierde
trecutul şi este mort pentru viitor. Euripides
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Au apărut „tuleii” iubirii,

Colegul Neculai Pandele și eu

Timpul a trecut și o dată cu el
am început și noi, copilandrii, să
ne maturizăm. Fetele erau mai
precoce decât băieții şi trimeteau
bilețele băieților. Mulți dintre
băieții, cărora începeau să le
crească „tuleii” sub nas, nu prea
înțelegeau mesajele. Alții, ca de
exemplu, colegul Pandele şi
colega Aneta, lui Bratosin (rog a
nu se confunda cu Atena
Bratorin-Stoian, cântăreață de
muzică populară), și-au început
de pe atunci relația lor, care, mai
târziu, a dus la căsătorie.

Ei s-au maturizat mai repede decât noi, ceilalți. În fotografia
din stânga, noi adolescenții, Neculai Pandele și subsemnatul, eram
cam singurii din sat care ne mândream cu bicicletele noastre.
Eram, probabil, prin clasa a VI-a sau a VII-a.
Disciplina preferată
În perioada anilor 1965 - 1966, când școala a trecut în
regim de 8 clase, eram numai vreo 12 – 15 colegi. Una din
disciplinele preferate de elevi era educația fizică. Fetele aveau
program de alergare organizată în curtea școlii și exerciții fizice,
bine definite, în timp ce băieții, sub înaltul patronaj al dascălului
iubit (idolul lor), Radu Enuș, băteau mingea de fotbal, pe terenul
din fața școlii, teren care se învecina cu terenul bisericii, la SudVest, fiind despărțit numai printr-un gard de paiete deteriorate,
unele dintre ele gata să cadă. Cu dreptate mărturisesc că eram
cam „stângaci” la multe lucruri, iar în ce priveşte sportul eram
total în afară. Odată am vrut să dau și eu un gol, să dau cu
piciorul în minge, dar m-am încurcat rău și mi-am dat cu „stângul
în dreptul”, și asta m-a lămurit să nu mai încerc vreodată. Eram și
eu de folos pe teren, că, de câte ori unul dintre sportivi trăgea
câte o minge, care plonja în curtea bisericii, subsemnatul eram
urgent acolo. Aruncam mingea înapoi peste gard, în teren,
reproșând jucătoriolor „Cum de îndrăzniți să profanați curtea
bisericii cu o păcătoasă de minge!?”… Era ca o glumă.
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Prin anul 1966, eram în clasa
8-a gimnazială. După
serbarea din luna iunie, de sfârșit de an, aveam să facem
întâlnirea noastră de „la revedere”, de la școala noastră dragă din
Dâmbroca. Aveam să ne vedem fiecare de viața noastră, sau, cum
zice scriptura, să ne risipim fiecare pe căile sale. Din fotografia de
„absolvent” al școlii gimnaziale, se întrevedea ieşirea la suprafață
a unei mustăcioare a adolescentului din mine, simbol a apropierii
maturizării şi timpului când viitorul trebuia să mi-l pecetluiesc
singur.
La revedere școala din Dâmbroca, amintirile rămân,
Începusem să-mi trăiesc tinereţea şi maturitatea, dar am
mai păstrat un timp o doză de naivitate. Încă visam să ajung
aviator. Am adorat şi profesia de dascăl.
În calea acelor „aspiraţii‟ au stat părinţii, că mă băteau la
cap să merg la seminar, idee de care nici nu vroiam să aud,
fiindcă știam cât de mult am avut de suferit în anii școlarizării
mele pentru simplul motiv că eram luat la biserica, cam cu sila, de
către părinții mei. După câte îmi aduc aminte, am avut doar 3
prieteni, pe plaiurile natale: pe Nicu Iordache (fiul felcerului din
sat, Iordache Neculai), care adesea mă invita să ascult la radio, la
el acasă, meciuri de fotbal (o mare tortură pentru mine, fiindcă,
așa cum mărturiseam mai sus, eram fără talent în ale sporturilor);
apoi Pandele Nicolae (știu că a devenit mai târziu cadru militar), și
fiul milițianului comunei Săgeata, de asemenea, cu aptitudini
sportive, însă miliţianul, tatăl său, tare mult și-a dorit să facă din
el un „om”, un „cineva”.
„Zarurile” viitorului au fost aruncate, dar împrejurările mau determinat să spun „Doamne, dacă mi-l salvezi pe tata,
preot mă fac, așa după cum și-a dorit!”
Incepusem să-mi pun întrebarea: „Ce am să mă fac în
viaţă?” Şi, deodată, zarurile au fost aruncate.
Părinții mei au hotărât să se sacrifice și să sacrifice totul
pentru mine, numai ca eu să intru în liceu, la Liceul Bogdan P.
Hașdeu, din Buzău. Au cheltuit cât era necesar să merg la Buzău
şi, împreună cu băiatul milițianului din Săgeata, să fac meditație
cu un professor din Buzau, o cunoștință a milițianului, care-l
medita și pe fiul său. Cred că am mers la meditație vreo 2-3
săptămâni, până când tatăl meu a fost internat, de urgență, la
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spitalul din Buzău, un spital de pe bulevardul principal al orașului.
Starea sănătății sale, când am ajuns eu acolo, era foarte gravă.
Totdeauna mi-am venerat tatăl şi atunci, venind la spital,
de la ora de meditație (pentru admiterea la liceu), am constatat
situația medicală critică în care se afla. Am zăbovit ceva timp, în
rugăciune, la căpătâiul său, apoi, într-un târziu, sărutându-mi tatăl
pe frunte, am părăsit spitalul. Ieșind în stradă, la numai câteva
sute de metri de spital, pe cealaltă parte a străzii, mergând spre
centrul orașului, am văzut o biserică catolică, îngrădită cu gard de
fier forjat. Porțile îi erau încuiate. Acela a fost momentul
convertirii mele. În fața porților închise ale bisericii catolice, am
văzut un prelat catolic, ce tocmai trecea pe bulevard, prin fața
bisericii, îmbrăcat într-o dulamă clericală, cu pălăria în mâna
stângă, îngenunchind, numai cu piciorul drept, în fața porții, iar cu
mâna dreaptă închinându-se în chip catholic, apoi ridicându-se și
mergând mai departe. Scena m-a cutremurat. Acolo, și atunci Iam promis Domnului: „Doamne, dacă mi-l salvezi pe tata, preot
mă fac, așa după cum și-a dorit!”. M-am întors înapoi la spital, și
mi-am mărturisit convertirea.
Peste 4 zile tata a fost externat din spital, a mers acasă și,
dimpreună cu mama și subsemnatul, am mers la părintele Staicu
(sper că îmi aduc bine aminte numele), parohul din Săgeata, să-i
cerem sfat cum să mă înscriu la seminar și ce material trebuie să
studiez. Părintele ne-a oferit o mică biblie, mi-a sfătuit părinții să
meargă la seminar și să mă încrie. Examenul la seminar era
plănuit pentru luna Septembrie, cândva, pe la jumătatea lunii.
Examenul la liceu, pentru care eram „meditat” avea loc cu 3
săptămâni înainte, pe la mijlocul lunii august (1966).
În timp ce eu mă pregăteam de examenul de admitere la seminar,
cu numai 2 săptămâni, înainte de examenul plănuit pentru
admitere la
Liceul „B. P. Hașdeu”, am primit înștiințare că
dosarul meu pentru examenul de admitere la liceu este
„incomplet” fiindcă nu cuprindea și scrisoarea de la primărie, că
părinții mei sunt trecuți la colectivă. Părinții mei nu erau trecuți în
colectivă. Nu aveam nicio șansă să fiu acceptat la examenul de
admitere la liceu, pentru că părinții nu erau înscriși la colectivă…
Am stat cu sufletul la gură, timp de 3 săptămâni, înainte să dau
examenul la seminarul din Buzău, temându-mă că și cei de acolo
vor solicita o astfel de scrisoare.
Din fericire, nu au cerut un
asemenea document.
„Credinţa în Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, este şi credinţa
în Sfânta Treime.‟ citat din Serghei Bulgakov
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Da domnule director, voi fi preot!
Era într-o zi pe la mijlocul lui septembrie 1966, o zi în care
plecam din Dâmbroca, cu autobuzul, spre Buzău, ca să dau
examenul de admitere la seminarul „Kesarie Episcopul”. Așteptam
în statia de autobuz, din fața casei, cursa de 8:00 dimineața.
Țanțoș, îmbrăcat cu pantaloni gri, semi-evazați și o bluză albastră,
tricotată (preferata mea), pe care parcă ostentativ, pe dinafară,
atârna o cruciuliță poleită cu aur. Aşa așteptam autobuzul.
Nu peste mult timp, parcă, de nicăieri, a apărut și fostul
meu director. Acum eram călători egali în fața legii și a cutumelor
sociale.
-Alecse, mă întreabă domnul director, unde mergi?.
-La Buzău domnule director, merg să dau examen la seminar…!.
-Deci, spuse el, mergi să devii preot…!,.
-Da, domnule director, preot voi fi…!.
Și preot am ajuns, slujind biserica lui Hristos de aproape 40
de ani, în afara ţării. În anul 2012, după mai mult de 45 de ani,
destinul a vrut, să mă regăsesc cu domnul director, să mă
reconectez cu domnia sa, chiar dacă numai telefonic.
Colaborând la lucrarea monografică a satului Dâmbroca, la
îndemnul domnului Mircea Iordache, am fost binecuvântat să-l
contactez telefonic pe domnul director Constantin Enuș. Timp de
aproape o jumătate de oră ne-am deschis sufletele, ne-am
destăinuit păsurile și ne-am vindecat rănile trecutului. Pentru mine
pot mărturisi, fără vreo părtinire, că domnul prof. Constantin Enuș
rămâne cel mai distins director al școlii dâmbrocene. Asta nu
înseamnă că, palma ce mi-a dat-o, cu generozitate peste ceafă,
acum 50 de ani de ani în urmă, încă nu mă doare.
Asta îmi este o chestie de principiu: iert definitiv şi îmi pare
foarte rău că nu pot uita!!! (Istoria neplăsmuită)

Deşi
Deşi
Deşi
Deşi

pare
pare
pare
pare

abstractă, credinţa este concretă,
imposibilă, credinţa este adevărată
grea, credinţa ne aduce odihnă.
oarbă, credinţa e plină de lumină.

Deşi are origini divine, e în oameni prezentă
Și, cu toate că are eshatologie transcendentă,
Credinţa se plineşte în fapt, aici pe pământ,
Omul lipsit de credință este un om pierdut.
MI
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Educaţia

Educația este o artă care îl face pe om etic,
Are abilitatea de a distinge ce și cât cunoști,
Valoarea ei e să faci ce trebuie, cu simț logic,
Și, drumul întrebărilor să poți să ți-l croiești.
Rădăcinile onestității stau într-o bună educație,
Educația presupune capacitatea de a asculta,
Fără a-ți ieși din fire, a-ți pierde din smerenie,
Doar ignoranții o disprețuiesc, n-o pot suporta.
Educația școlii continuă ce s-a început acasă,
Cristalizează iluzia optică, prin studiul cărților,
O atestă teoretic, îi face pe copii să cunoască
Fără a înțelege și, să accepte nevoia definițiilor.
Educația întregii lumi este mai presus de orice,
A unui popor se judecă după ținuta de pe stradă,
Cred că educația constă în pasiuni de nota zece.
Educați și credincioși, și Domnul vrea să ne vadă.
Că educația înseamnă și formarea întru credință,
Înseamnă a învăța dăruirea și ce-nseamnă iubire,
Să-i mulțumim lui Dumnezeu cu multă umilință,
Și să-L rugăm să ne ierte pentru orice rătăcire!
Mircea Iordache
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I.2.- PROBLEMELE EXISTENŢIALE
A.- EVOLUŢIA VIEŢII SATULUI
1.- VIAŢA SATULUI ÎN ANII '50
Am deschis ochii vieţii direct într-o lume speriată şi
nedumerită faţă de tot ce se petrecea. Calicii credeau că le-a pus
Stalin mâna-n cap, altfel nu s-ar explica de ce, cu fanatism,
scandau lozinci: „Stalin şi poporul rus, libertate ne-a adus! Stalin,
Stalin, Stalin!” Iar la moartea lui Stalin, copiii plângeau, dar şi
mulţi oameni mari. Treaba era de aşa natură, că dacă nu erai cu ei
să strigi sloganuri, puteai ajunge uşor la „mititica”. Doamne, cum
de a fost atât de orb, poporul meu!? Oamenii gospodari începeau
să simtă că, tot ce agonisiseră prin moştenire, prin recompensele
date, de regele Ferdinand, participanţilor la primul război mondial,
prin sudoarea muncii, ajungeau la discreţia tagmei jefuitorilor
comunişti.
Era întoarsă lumea cu josul în sus.

Griveiul cel mic și rău

Conducerea tuturor sectoarelor vieţii a fost preluată de niște
analfabeţi, trădători şi torţionari.
Parcă diavolul şi-a băgat coada în sufletele multor oameni.

84

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

Liderul satului, al cărui nume nu merită men
menţionat, era
analfabet ca pregătire şcolară (cred că avea cu două clase mai
puţin decât trenul, deci era de valoarea trenului mărfar.), dar şi în
comunicare verbal.

Barza și sătenii Dâmbrocii

Sub șopron: colivia porumbeilor

Căruța gospodarului

Roboteală prin bătătură

"Spiritul și viziunea materialismului ateu pervertesc toate
valorile, căci le pun în serviciul egoismului și tiraniei. Este dovada
că valorile umane nu sunt absolute prin ele însele, ci pre
prețuiesc în
funcție
ție de duhul, sensul și măsura în care sunt folosite
folosite. Numai în
Hristos totul e adevărat, bun și folositor. În afara Lui, totul este
dezastru" ( Valeriu Gafencu)
„Omul
Omul religios începe cu credinţa în Dumnezeu, iar omul de ştiinţă
sfârşeşte cu credinţa în Dumnezeu.
Dumnezeu.‟ Emil Cioran
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Silvica lui nea Enache Dedu

Culmea era că acel om dădea sfaturi „înţelepte” şi era
aplaudat de copii, la şcoală! Cineva mi
mi-a povestit că prin 19481949, la şcoală se dădea copiilor, un fel zeamă de lapte praf şi
copiii, nemâncaţi cum erau, serveau acele lături, cu grăunţele
coapte pe care le aveau zilnic în ghiozdan. Erau uimiţi şi spuneau
acasă că „tovarăşul ne-a
a dat, tovarăşul a zis, tovarăşul a făcut” şi
aşa mai departe, dar părinţii se uitau cam chiorâş, fără s
să
comenteze, că ştiau ei de ce.
Prin anii 1958-1962,
1962, începea
începeau să se implanteze, prin ţară,
colhozurile, după model rusesc (munca
(munca-i a voastră şi veţi beneficia
de ea prin reprezentanţii voştri) şi, urma să se final
finalizeze prin
colectivizare
izare forţată şi dezmoştenire.
Despre aceste aspecte ale acelor vremi ştiu de la bunici şi părinţi,
dar mai apoi aveam să-mi
mi dau singur seama ce au reprezentat
acele vremuri pentru satul Dâmbroca şi pentru întreaga ţară.
Părinţii mei aveau să sufere mult, din considerentele arătate mai
sus.
Am spus acestea, pentru a arăta contextul în care sătenii
noştri se străduiau să mai păstreze
ăstreze da
datinile şi tradiţiile. Viața
trebuia să-și urmeze cursul. Înainte
nainte de colectivizare, dar și după,
satul şi-a
a păstrat trăirile religioase, sp
spirituale și tradițiile populare
dar, treptat, treptat, a fost dirijat către „Cântarea României şi a
conducătorului ei iubit (!)”
Tot din perioada dinaintea colectivizării forţate, din anul
1962, îmi mai reamintesc despre clăcile organizate, cu rudele şi
vecinii, la culesul viei, pentru deşfăcatul porumbului, pentru
bătutul de floarea soarelui şi unele adunări, pentru tors, pentru
împletit, pentru croşetat, etc, aşa după cum descriu dna Prof.
Elisabeta Popp, sau dna Smaranda Sares „Claca se organiza de
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obicei pentru deşfăcatul porunbului de foi. Se făceau gogoşi, se
fierbeau grăunţe, se bea vin, se cânta; se dădea ajutor la cules
via, se musteau strugurii, se făceau chefuri, etc (vezi Monografia
satului Dâmbroca).

Mi-e dor de voi, consătenii mei
Mi-e dor de voi, bătrâni ai satului copilăriei mele!

Echipa de filmare "Preotul Imigrant"
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2.- VIAŢA SATULUI ÎN ANII '60
Civilizaţia avansa şi în satul Dâmbroca, dar, cu ce preţ? Se
rupea de la gura bieţilor ţărani, pentru datoriile faţă de ruşi,
datorii impuse de marele URS, dar şi pentru aducerea satelor la
cazanul comun al colectivizării. Au fost concepute planuri
cincinale, în care erau prevăzute şi obiective îndrăzneţe, de
industrializare a ţării şi de crearea condiţiilor pentru dezvoltarea
industriei (electrificare, modernizarea arterelor de circulaţie,
irigarea suprafeţelor cultivate...). Sloganurile la ordinea zilei
arătau că: forţa conducătoare a RPR este clasa muncitoare;
dezvoltarea patriei are la bază dezvoltarea industriei, cu pivotul ei
Industria Constructoare de Maşini. Aceste ţeluri erau bune, dar
prin forţarea notei, se trecea peste cadavrele bietei ţărănimi şi în
general cu sacrificii mari din partea tuturor românilor.
Asfaltarea
La începutul anilor '60, când aveam deja casa la şosea, am
fost plăcut impresionat de asfaltarea şoselei. Ce plăcut era să nu
mai fim asaltaţi de norul de praf, care ne invada casa, de câte ori
trecea câte o maşină pe drum şi când vântul se amesteca în
spulberarea prafului de pe şosea. Trebuie să recunosc că,
asfaltarea şoselei şi electrificarea satului, au fost dintre puţinele
lucruri bune aduse de tăvălugul comunist.
Sunt sigur că tătica a perceput, ca un adevărat vizionar, cu
mult înainte, schimbările care urmau să se înfăptuiască (că
şoseaua va fi asfaltată şi că va avea un acces mai bun la
mijloacele de transport) şi a făcut mutarea la şosea, când puţini se
gândeau la facilităţile care aveau să se împlinească.
Nu ştiu câtă inspiraţie, concentrare psihică, soroc, sau
binecuvântare divină a avut tătica, însă, mutarea casei la şosea a
fost o realizare imensă. Poate că tătica să fi fost profet sau poate
voia sorţii
Nu cred în reîncarnare, în predestinaţie sau în intervenţia
OZN-urilor, în zicerea „Dumnezeu sau nimic”, şi nu accept ideea:
„fanatic, fără leac”. Din fire, sunt progresist şi un „băgăcios, fără
leac”, mereu cu întrebări: cine, ce, de ce, cum....
În privinţa mutării casei la şosea, nu am reuşit să-mi
răspund la vreuna din întrebări. Poate că răspunsul ar fi ca al
oricărui neştiutor: „aşa a fost să fie‟.
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Azorel fratele lui Grivei îmbătrânit

Aceeași ogradă ca și-n anii 1950

Înainte de asfaltare
şoseaua era pietruită, pe
distanţa
de
la
intrare
dinspre Stănceşti, până la
ieşirea spre Borduşani (500
m.) şi nu ne înglodam în
noroi, dar praf tot ieşea.
Terminarea asfaltării s-a
întâmplat prin 1962. Simt
şi astăzi mirosul acela de
smoală, mai ales de când
ploua şi ieşeau aburi din
Șoseaua Principală
asfaltul încins, în zilele
fierbinţi ale verii.
Când priveam cu luneta aceea militară, pe care o găsisem în
podul casei bunicilor, observam şoseaua pe lungime de 1
1-2 Km.,
cum apa îi dădea un luciu ca de oglindă şi mă minunam. Îi
mulţumeam lui Dumnezeu că,, nu prea era circulată şi că arăta
bine. Puţine mijloace de transport ffoloseau şoseaua: caleaşca
„tovarăşului‟ preşedinte al Consiliului Popular Comunal, rata
(autobuzul), de navetă a sătenilor care lucrau pe la oraş şi
căruţele sătenilor, când plecau la oraş. Şi câtă viteză am bă
băgat eu,
cu bicicleta, pe şosea! Îmi era clar că acea facilitate era mai mult
pentru maii marii de la judeţ şi pentru „aleşii
„aleşii‟ locali, să nu se mai
hurducăiască pe drumul acela de ţară, dar oricum, a adus şi
comunismul ceva bun. Sunt sigur că de nu ar fi fost comun
comunism,
facilităţile puteau fi mai mari, căci
căci, peste tot în lume a pătruns
modernismul, aşa cum era el la acele vremuri.
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Electrificarea satului
Nu ajunsesem să cunosc invenţia lui Edison şi aproape
credeam că e invenţia lui Lenin, altfel de unde ne venea învăţătura
de la şcoală, că becul este „lampa lui Ilici”. Pănă şi valorosul bec
devenise membru al partidului bolşevic.
Mărturisesc că eram uimit şi mă întrebam, cum de e posibil
ca o sârmă să dea lumină la lampă şi încă ce lumină! Cum şi ce
anume se scurge prin sârma aia? Nu vedeam ţevi prin care să se
scurgă vreo substanţă lichidă, solidă sau gazoasă şi, oare cum
reuşeşte acea lampă, căreia i se spune bec şi, care este mult mai
mic decât o lampă cu gaz, să producă lumină incandescentă, ca a
soarelui (că de încercam să o privesc, nu puteam, orbeam).
Introducerea curentului a fost
făcută mai întâi pe şosea, iar la
şcoală şi prin sat a mai durat
ceva vreme. La şcoală, un
premodernism a fost apariţia
petromaxelor,
care
luminau
aproape
ca
becurile,
dar
filamentul lor era ca o pânză din
mătase şi care se ardea când
aveai mai multă nevoie de
lumină.
Ori, becurile făceau să se vadă şi noaptea, aproape ca ziua.
M-am consolat că nu trebuie să înţeleg minunile pe care le face
Dumnezeu spre luminarea oamenilor.
Ce minunat a fost când aveam în fiecare cameră câte un bec
şi prin rotirea unui întrerupător se producea lumină ca ziua!
Urgia…colectivizării
Dacă ar fi să glăsuim ca în Scriptură, am formula: „Prin anul
1962, după Hristos, ieşit-a poruncă de la Cezarul, şeful
bolşevicilor, să fie finalizată colectivizarea agriculturii, în toate
ţinuturile Imperiului Rus, cu precădere pe pământul sfânt „Grădina
Maicii Domnului”, adică în Valahia!” Şi în anii precedenţi lui 1962,
s-au încercat căi de „lămurire” a ţăranilor de a opta pentru
colectivă. În anul 1961 au început presiuni mari şi, cu toate că
tătica umbla cu toporul la brâu să-şi apere avuţia, mărşăluitorii
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satanei, au reuşit să-i ia vaca de lapte, de la gura copiilor, în timp
ce sora Paulina se întorcea cu ea de la păscut.
Ce o fi simţit sora mea atunci, când au venit bandiţii şi i-au răpit
văcuţa pe care o crecuse şi o îngrijise şi, cu care îşi depăna visele.
Ce o să le spună părinţilor când va ajunge fără vacă acasă? Câtă
supărare o să-i facă măicuţei?
Mai apoi au început să vină perceptorii, de 2-3 ori pe lună,
să ne numere animalele, păsările şi chiar ouăle din cuibar. La
început venea unul, apoi câte 2-3, să confişte din ogradă ce aveau
ei chef, sub motivul că nu am plătit dările la stat. Toate venirile
lor se petreceau când părinţii se aflau la câmp, la munci, în arşiţa
soarelui şi noi, copiii, nu aveam cum să ne opunem.
Noi, eram paznici buni împotriva spoitorilor, care veneau în
cârduri, precum ciorile la nuci. Vreo doi încercau să ne
lămurească, că pentru un ciur de mălai ne spoiesc ceaunul de
mămăligă, iar 2-3 puradei, controlau prin ogradă şi ciordeau: un
pui, un ou sau ce le pica în mână. Ce să ne facem noi, cei doi
copilandri: eu de 11 ani şi sora Paulina de 14 (celelalte două surori
se aflau în grija bunicii, la casa din mijlocul primei uliţe).
Într-o vineri, la începutul anului 1962 (ziua fiind plănuită şi
veţi vedea de ce), ne trezim cu o ceată de nemernci şi nu mai ştiu
ce epitet să le atribui. Îmi apăreau atât de hidoşi şi fioroşi şi
împreună cu sora, Paulina, am rămas înmărmuriţi. După ce cu o zi
înainte ne otrăvise dulăul cel mare, unii îl alergau pe Azorel şi îl
băteau, încât bietul căţel s-a refugiat în cuşcă, schelăind încet de
durere şi mârâind, de frică.
Ce a urmat, a fost de groază. Cei 20-30 de barbari au
început a alerga prin curte să prindă păsările, alţii să lege cei doi
porci pe care-i aveam de prăsilă, alţii au deschis larg porţile şi să
care toate utilajele agricole. Parcă se aflau la întrecere şi probabil
că aşa a început „întrecerea socialistă” şi cuceririle „revoluţionare”,
asumate de mahării neispravnici ai ţăriii. Ce nu pricepeam, şi mai
mult, era că ceata de „bandiţi‟ era condusă de o rudă a noastră.
Mai mult ca sigur că directivele veneau de la mai marii
bolşevici, dar zelul de împlinire a poruncilor era al lor, creindu-şi
satisfacţii din nimicirea „duşmanului de clasă”, aşa cum era
considerat orice om gospodar care nu era de acord cu murdăria
comunistă.
Din vremea comunistă,
Colectivizarea forţată a ţărănimii (începând din 1949) a
afectat 12.000.000 de ţărani; sate întregi au fost mitraliate şi

1. 1. AMINTIRI DIN COPILĂRIE

91

nimicite cu tunurile - provacând 30.000 de victime. Deportările
masive din perioada 1949 - 1960 s
s-au soldat cu încă 200.000 de
ţărani morţi în lagărele de muncă sa
sau închisori.
Rezistenţa
ezistenţa armată din munţi (1946 - 1958), unică in lagărul
comunist, a maii adăugat un număr de victime
În
n cele 120 de închisori şi lagăre de muncă, au murit între
150.000- 200.000 oameni.
Cifrele globale ale holocaustului roşu în România: sunt
diferite. Numărul total al deţinuţilor: - 2.000.000 ( Filip Păunescu
- "Cunoaşterea şi combaterea comunismului", Libertate
Libertatea, anul 8,
nr.72 - martie 1989); - 3.000.000 (Cicerone Ioaniţoiu)
Numărul total al morţilor în regimurile Gheorghe GheorghiuDej, Ceauşescu, Iliescu (revoluţie, Târgu
Târgu-Mureş, mineriade, etc.)
este greu de stabilit; se descoperă mereu noi gropi comune pe
lângă lagărele de muncă şi închisori.

Și milițienii vin la pradă

Hai... cu toții la prăduire!

Și... luați tot ce găsiți!

Luați și grămada aia de lemne!
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Ești gata să te-nscrii în colectivă?

Am învins... Avem colectivă...!

Știu, mătușă c-a fost greu!

Mamaie Gherghină, așa a fost...!

Acea privelişte îngrozitoare m
m-a urmărit toată viaţa şi mă
rog la Dumnezeu să mă ierte, că deşi eu iert acele nelegiuiri, nu le
pot uita şi asta înseamnă că păcatele le mai am, chiar dacă
dacă-s pe
jumătate.
Dar, ei, acei nemernici, azi se mai pot considera oameni vrednici
de cinste,, pentru comportarea lor
lor? Dacă m-aş referi numai la
situaţia acelei zile, când ne-au
au tâlhărit, cum ne
ne-ar putea privi în
faţă, când ne-au
au atacat pe noi, doi copilaşi nev
nevinovaţi, mutilândune sufletele?
Oare ei au simţit vreodată acea groază, să poată realiza
starea de rău ce ne-au provocat?
rovocat? Ce spun, în rugăciunile lor, lui
Dumnezeu despre păcatele ce le
le-au săvârşit în viaţă, pe care în
faţa consătenilor nu şi le recunosc? Cred c
că, mai mult decât atât,
ei cred că au făcut bine, dar n-au
au fost înţeleşi de oameni.
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Au lăsat doi copii neputincioşi, cu ochii „în soare”, speriaţi şi
plângând, că au rămas cu ograda goală. Ce le vor spune părinţilor,
când vor veni de la câmp şi câtă tristeţe şi ură vor vedea pe
chipurile lor?
Ne gândeam şi la moarte de om şi mai rău decât atât, să
nu-l pierdem pe tătica, căci el, la mânie scotea toporul de la brâu
şi dacă mergea după ei, erau mulţi şi pe motiv de autoapărare,
puteau să-l omoare pe tătica.
De asta am vrut tot timpul să scap de gândul că m-am
născut în satul Dâmbroca şi numai insistenţele consăteanului
Mircea Iordache, care m-a lămurit că în sat au rămas şi oameni de
treabă, care au suferit la fel de mult ca familia mea şi au şters cu
buretele toate neisprăvniciile trecutlui, dar sufletele lor îi
marginalizează pe torţionari.
Am regrete că nu era pe timpuri iPhone-ul, şi să fi luat cu
el imagini, din care ar fi ieşit un documentar, sau chiar un serial,
foarte apreciat şi la Hollywood.
Aşteptam părinţii de la câmp şi ne gândeam ce le vom
spune despre acea nenorocire, dar la asfiţitul soarelui apar singuri,
foarte obosiţi şi îndureraţi, căci la revenirea de la câmp, cu căruţa
şi cei doi cai(Murgu şi Negru), la intrarea în sat au fost aşteptaţi
de acei tâlhari, care s-au năpustit asupra căruţei şi i-au împins jos
pe părinţii mei, aruncându-i în şanţ, după care i-au îmbrâncit şi şiau însuşit căruţa cu caii. Mai târziu am aflat că Murgu a murit.
Probabil că şi el era opozant al colectivizării şi a fost tratat ca
atare. Negru, care era un cal mândru, frumos, cu o stea albă în
frunte şi cu pinteni precum cismele albe ale comandanţilor de
cavalerie, căci era corcitură între un cal regesc şi un cal arab, a
fost folosit la şareta preşedintelui de CAP, care trecea adesea pe la
poarta noastră şi mi se redeschidea rana din piept. Gândeam că
asta doreau, să ne arate cine sunt ei şi să ne umilească tot mai
mult.
Când i-am văzut pe părinţi venind pe jos, de parcă se
sprijineau de garduri, îmbătaţi însă de durere, am alergat
plângând şi printre lacrimi spuneam sacadat: -Tătică, mămicuţă,
ne-au prădat, ne-au luat tot, tot, tot, erau mulţi din ăia de alde
„spaima ciorilor” aşa erau de fioroşi, dar în acelaşi timp glumeau
între ei, că „hai mă, să-l facel om!”
- Ştiu, zise tătica, frecându-şi nervos pumnii şi încleştându-şi
fălcile de mânie, ştiu, doar ne-au prăduit şi pe noi de cai şi căruţă,
iar pe noi ne-au aruncat în şanţ. Nu mai plânge! Cum este cu
Păulica? Dar, lasă că vorbim acasă. Dumnezeu este cu noi, nu ne
lasă, ne va deschide alte căi…” Acestea sunt ultimele amintiri
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străvezii despre colectivizarea „binecuvântată”, şi despre „lumina”
ce ne-a venit de la Răsărit.
Încerc, rugându-mă la Dumnezeu să-mi ia acest păcat al
neuitării acelor vremuri şi acelor aşa zişi oameni care ne-au
pricinuit necazurile menţionate, dar nu pot, deşi încerc de peste
50 de ani să le uit.
Printre neuitările mele, rănile cele mai profunde, aşezate în ordine
cronologică au fost:
* Palma aplicată după ceafă, pe când aveam 8-9 ani, de
către directorul şcolii din sat, poruncindu-mi: „Scrie derbedeule, că
doar nu te-o face tăică-tu popă!”. Era vorba de o pledoarie ateistă,
pentru care eu nu vroiam să iau notiţe.
* Scena din vara anului 1961, când tătica prăşea pe lotul
de lângă casa bunicii şi au venit aceiaşi bandiţi să-l scoată afară
de pe locul lui, spunând că-i lotul colectivei, dar la care au eşuat şi
au plecat, zicând : „- Hai să plecăm, că ăsta-i nebun!‟
* Scena descrisă mai sus, cu prăduirea bunurilor de către
ceata bolşevică.
Chiar de nu am participat la război, am amintiri şi nu
trebuie să mă bănuiţi de plăsmuiri, susţinând că eu nu eram
născut în timpul războiului. Explicaţia este că, pe zi ce trece, acele
momente triste, din anii 1961-1962, la peste 50 de ani de la
săvârşire îmi sunt foarte vii în memorie. Acele vremuri îmi apar,
azi, ca „bomboana de pe coliva amintirilor mele triste‟. Păi ce,
aşa cum s-au desfăşurat acele evenimente nu pot fi considerate ca
război? Mult timp am folosit expresia privind acele amintiri, ca
«amintiri din război !»
În zbuciumata şi în mare parte trista mea copilărie, în
Dâmbroca, mi-a fost dat să trăiesc un asemenea război, deschis
împotriva lui Dumnezeu, a conştiinţei umane şi a dreptului la
cuvânt (împotriva „derbedeului” care nu scrie), război împotriva
„răzvrătitului‟ care-şi apărase ţara, mergând până în munţii Tatra,
riscându-şi viaţa, apoi apărându-şi moştenirea în fața duşmanilor
interni şi tot aşa s-a întâmplat şi cu războiul contra ţăranului
pravoslavnic. Acesta din urmă a fost războiul împotriva: întregii
naţiuni, a istoriei, a valorilor păstrate din moşi-strămoşi, adică
împotriva naturii create de Dumnezeu, în folosul speciei umane,
atunci când a spus lui Adam şi Evei: „Mergeţi şi vă înmulţiţi şi
stăpâniţi pământul!”
De data asta au acţionat duşmanii din afară, la îndemnul
nelegiuitului demon, luptător împotriva lui Dumnezeu, prin
uneltele trădătoare de neam şi de tot ce reprezintă o Românie
creştin-ortodoxă.
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Dezmoştenirea
Previziunile gospodarilor, legate de hoţiile comuniste, aveau
să se adeverească în primăvara anului 1961, când s-a făcut
exproprierea
a terenurilor agricole, din afara vetrei satului. Familia a
rămas fără moştenire sub motivul că va veni colectiva pest
peste toţi şi
că i se va da un lot agricol, pe cine ştie unde, însă va trebui să
aştepte directivele de sus, de
e la marii partidului comunist.
Casa o aveam la şosea şi
şi-mi era foarte dragă (cum spun
bănăţenii, „faină casă”), căci nu era în sat casă ca a noastră
noastră,
nouă, spaţioasă, cu gard de fier forjat, zugrăvită în praf de piatră,
în culoare albastru închis. În vara anului 1968, eu am văruit
văruit-o,
căci, fiind seminarist prin anul III, pe perioada vacanţelor de vară
lucram ca zilier prin Bucureşti şi am că
căpătat ceva experienţă.
A aşteptat tătica să primească lot
lotul promis de Sfatul
Popular al Comunei,
omunei, dar nu a stat cu o mână în sân şi cu una
întinsă, ci s-a
a ocupat de terenul din vatra satului, cu porumb, să
poată
oată asigura cât de cât traiul n
necesar a şase persoane, dintre
care patru copii. Aşteptarea pentru primirea unui lot de pământ ii-a
fost zadarnică şi mai mult decât atât ni s
s-a luat în 1962, la
colectivizarea forţată şi bruma de avere care o mai aveam.
NOTĂ: Multe dintre fotografiile de mai sus se doresc a fi o
reconstituire a colectivizării for
forțate, și au fost făcute în Satul
Dâmbroca, luna mai,
ai, 2016, când au avut loc filmările pentru
documentarul "Preotul Imigrant".

Și totuși...
și... bine era la clacă
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Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu,

Viața te va iubi dacă o iubești și tu,
E ca și cum ai interpreta un solo-vioară,
Pe măsură ce cânți înveți instrumentuꞋ,
Nu-i va fi rob cel care învață să moară.
Viața vine a transforma constant în lumină
Și în flacără ceea ce suntem și tot ce-ntâlnim,
De-o trăim pentru alții, trăirea-i cu noimă,
E-un dar pe care-l merităm doar de-l dăruim.
Conștiința vieții e mai prețioasă ca viața,
Esențială e trăirea vieții și, nu a sa durată.
În trecut și-n viitor vieții să-i privim fața,
Prezentu-i un diapazon, cu trăirea-i vibrant!
Viața este un muzeu cu oameni de ceară,
Care fug speriați de umbre, topindu-se,
În clipa asta există, apoi... gata să piară,
Niciodată, când cade cortina, știindu-se.
Trăiește-ți viața ca și cum faptele tale
Ar trebui să devină legi universale!
Poți ajunge suta, dacă renunți la toate
Acele lucruri care ți-ar putea fi fatale.
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu,
În credință poartă-ți calea și felul de a fi,
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu!
Mircea Iordache
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B.- DUPĂ COLECTIVIZARE ZBATERI PENTRU SUPRAVIEŢUIRE
Sora mea Paulina, pâinea casei
Ce aveam de făcut după
ce ne-au luat tot din ogradă şi
eram patru guri la masă?
Am mai spus că două
dintre surori erau sub aripa
bunicii, dar şi acolo era
prăpădul
după
trecerea
barbarilor. La început, Paulina
a lucrat la fermă la Gâdeni. Mai
târziu a fost ajutată de tanti
(ţaţa, cum se spunea la ţară)
Florica, care avea o cunoştinţă
la Buzău şi, Paulina a fost
trimisă să înveţe croitoria. A
muncit din greu sărmana sorămea.
Făcea
naveta
săptămânală,
cu
rata
(autobuzul). La sfârşit de
săptămână venea acasă cu
câte un sac de pâine.
Constantin și sora Paulina
(un model de dăruire)

Deşi pâinea se dădea pe cartelă, fiind raţionalizată,
patroana ei avea cunoştinţe şi făcea rost de pâine şi astfel aveam
asigurată pâinea cea de toate zilele.
Lunea dimineaţa mergea la staţia de autobuz pentru plecarea la
croitorie. Pentru soră-mea era o mândrie, că ajunsese la oraş şi că
urma să aibă o meserie, care-i asigura viitorul.
Nu mai era în situaţia de ţărancă necăjită, care să robească
din zori în noapte şi agoniseala să-i fie luată de acei, zică-le lumea
cum a vrea!
Cărăuşul de nisip
Multe a învăţat tătica pe timp de război: că merită să fii
patriot şi să aperi pământul ţării, dar mai ales a învăţat să lupte
pentru dreptate şi pentru supravieţuire. Aceste învăţăminte l-au
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ajutat să nu se văicărească şi să caute soluţii de asigurarea
existenţei şi a mers, după cum se spune „cu Dumnezeu înainte!”
Aşa s-a făcut că a găsit o portiţă, angajându-se să care
nisip de la râul Buzău, tocmai la Brăila, cale de o noapte şi o
jumătate zi, de mers cu căruţa. Făcea acel transport de 2-3 ori pe
săptămână şi primea câte 100 lei pentru fiecare transport şi
neamţul, proprietarul unei mici fabrici de tuburi din beton pentru
canalizare şi pentru fântâni, plătea fără a cântări marfa.
Am mers şi eu, de câteva ori, cu bietul tătica şi am înţeles
cât era de greu, dar tătica o considera ca pe o afacere profitabilă,
având în vedere că salariile erau cam la 400-500 lei pe lună.
Mă lua şi pe mine la
încărcatul nisipului de pe
prundul râului Buzău, dar
îmi cerea să nu fac efort
prea mare, căci am viitorul
în faţă, dar el muncea de
se spetea, de parcă ar fi
fost rob.
Cărăușul de nisip

Poate că se gândea mult la viitorul meu şi la anii care
urmau, că numai el putea să mă sprijine de a ajunge ceva în
viaţă, în aşa fel ca să nu mai sufăr ca el.
Şi fetele, trebuie să le aşeze la casa lor, să nu le ia drept nepoate
de-ale lui „zdreanţă”, care nu ştiu a munci şi-s crescute fără de
Dumnezeu. Umplea bine căruţa, că nu vroia a se face de râs faţă
de angajator. Drumul era tare greu, mai ales până la şoseaua
asfaltată, care ducea la Brăila, la care se ajungea cam în două
ceasuri. După aceia mergea cam 8-10 ore pe timp de noapte.
Când mergeam împreună, stăteam amânbdoi pe bancheta din faţă
şi mâna caii la galop, aşa cum se arăta în filmul american „O
noapte întreagă pe şosea asfaltată”, către destinaţia ce urma să
ne plătească munca şi sacrificiile.
Eram curios să văd localităţi noi şi fascinat de aspectul lor şi
de luminile electrice, de puţin timp instalate. Mă minunam şi de
maşini şi mă întrebam cine or fi acei fericiţi, pe când tătica
muncea din greu să ne poată întreţine. Cam pe la miezul nopţii,
tătica îmi cerea să mă culc: „-Intinde-te aici pe nisip, în spatele
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canapelei, că mai avem mult de mers!” şi mă învelea cu un ţol
(pătura ţăranului). Îl ascultam, treceam la somn și, dormeam
„buştean‟ cam 4-5 ore.
Mă întrebam şi mă întreb, tătuca cum rezista să stea treaz.
Îmi dau seama că nu avea încotro, căci responsabilitatea de cap al
familiei, de a-şi hrăni familia şi a o proteja, era prea mare şi
somnul fugea de el, fiind categoric refuzat. În timp ce căruţa
mergea, tătica avea treabă, se muncea cu gândurile, cum să facă,
să fie bine, când atâtea piedici îi stăteau în cale şi apoi câtă
dezamăgire că după ce şi-a riscat viaţa şi a riscat-o şi pe a
familiei, a ajuns să cerşească de muncă. „Am să dau în brânci, dar
pe Costel tot îl fac preot. Să moară ateii satului de ciudă şi, apoi,
poate or veni americanii şi ne-or întoarce la vremuri bune. Mă
cam prinde somnul. Dar, ce, caii cum merg şi cară povara asta de
nisip, iar eu să dorm? Oare ei ce-or gândi ? Poate că gândesc la
grajdul lăsat acasă şi la ceva tărâţe? A, am uitat, caii n-au
gânduri, ci numai instincte! Cel mai mult le admir instinctul de
ataşament faţă de mine. Mă slujesc cu supunere. Cred că
Dumnezeu a pus mai multă bunătate în sufletele cailor şi ale
câinilor, decât în ale multor oameni de azi, altfel nu văd cum că
aceste animale sunt atât de credincioase stăpânilor. O, ce aer
plăcut, amestecat cu lumina zorilor!”. „ -Scoală-te Costele că se
vede Brăila! Cam într-o oră ajungem la domnul Zimermann!”
„Vai, ce nume haios de român, îmi ziceam, dar, de fapt,
sunt şi români cu nume străine care conduc ţara: Ana Pauker,
Teohari Georgescu, Ioan Gheorghe Maurer, Iosif Chişinevschi şi
alţii. Ce mai contează, când şi mulţi, cu nume de români, aveau
altă etnie, fie prin acoperirea adevăratei etnii, fie prin sufletul
înstrăinat.‟
Am deschis pe rând câte un ochi şi mă simţeam ca după un
somn bun, legănat de car şi fără să fi avut vreo teamă de ceva,
căci tătica era cu mine şi mă proteja, chiar şi de grija că lui ar
putea să i se întâmple ceva rău. Printre gene îmi pătrundeau
razele proaspete ale soarelui şi imaginile tot mai disticte ale
Brăilei.
Cred că de pe atunci s-a inventat globalismul. Comuniştii
spuneau: „Toţi pentru unul şi unul pentru toţi!”, sau cum aş
traduce eu: „Egalitate între toţi, între muncitori şi hoţi!” Globaliştii
de azi, cu obrăznicie, spun: „Voi nu contaţi decât ca număr!”
Eram fascinat la intrarea în Brăila, de fabricile multe şi de
zgomotul motoarelor care împresurau oraşul. Mi se întâmpla
pentru prima oară când mă aflam într-un oraş mare, cu fabrici
multe.
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Neamţul, sau evreul la care trebuia să mergem, era
aproape de intrarea în oraş, pe partea stângă a străzii principale.
A tras tătica la poarta patronului, cam pe la ora 7,00, a bătut la
poartă şi a apărut un bărbat, cam la 30 de ani, care a deschis
poarta şi tătica a tras la locul prevăzut pentru descărcare, după
care s-a apucat să descarce. După un timp iese pe uşa principală a
casei, îmbrăcat în pijama, un bărbat roşcovan, cam la 50-60 ani,
de talie mijlocie, cam chel şi vioi şi, care nu-l ia în seamă pe
tătica, ci era preocupat de orătăniile lui (pui, găini, cocoşi, raţe...).
A deschis o portiţă din plasă de sârmă, care dădea într-un ţarc
pentru păsări şi, într-o românească, stâlcită pe nemţeşte, îşi
îndemna păsările: „La gradina...la gradina! Şi, păsările i se
supuneau, de parcă ştiau pe nemţeşte.
Cam într-o oră tătica a terminat de descărcat, iar neamţul
ieşind iar din casă, vine la tătica şi-i zice :
-Enaci, ai aici 100 de lei, cum ne-am înţeles! Ia, spune-mi cine-i
copchilandrul ista care te-a însoţit?
-Este băiatul meu, domnule Zimermann.
-Oh, iah, e băiatul tău ! Şi, cum îl cheamă?
-Îl cheamă Costel, domnule Zimermann.
-Ah, Costel!! Atunci, Costel, zise patronul, ia de la mine 25 de lei
şi, să rămâi un copil bun, să-ţi respecţi tatăl şi să-ţi faci un viitor
mai bun în viaţă!
Am luat banii şi i i-am dat lui tăticu. El i-a primit şi mi-a
zis:
- Sunt banii tăi, ce vrei să-ţi cupăr de ei?
– O bicicletă, tată, dar oare este de ajuns banii ce mi i-a dat
domnul Zimerman?
– Da, desigur, dacă mai pun şi eu suta asta de lei, obţinută pentru
căruţa de nisip.
Mare mi-a fost bucuria şi o mai simt şi azi, când am reuşit să obţin
prima mea bicicletă.
Banii obţinuţi de la domnul Zimermann, a fost primul meu
câştig pecuniar şi, în afara câştigului financiar, prin muncă, am
primit o lecţie foarte preţioasă pentru viaţă, pe care nu o voi uita
nicicând, dorinţa părinţilor de a mă avea mereu aproape şi
recompensarea muncii (cum a fost înţelegerea dintre tătica şi
domnul Zimermann). M-a impresionat recunoaşterea muncii
semenului, chiar dacă nu era angajată printr-un contract scris,
deci se conta numai pe cuvântul dat.
Salariul acela, de 25 lei, pe care l-am primit, a contat pentru mine
ca semn al aprecierii muncii mele. Aşa se întâmpla în vremurile de
odinioară, conta cuvântul și nu actele notariale.
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Eu, lucrătorul la două ferme,
Înainte de colectivizare, pe când aveam 9-10 ani, am mers
şi eu la fermă la Gâdeni, cu sora Paulina şi cu bunica Manda, aşa
după cum am arătat la episodul „Rădăcini” Lucram ca zilieri. La
vârsta aceea fragedă, în unele dimineţi eram refuzat la apelurile
de angajare, pe care responsabilii fermei le făceau şi trebuia să fac
calea întoarsă, pe cei 3-4 Km., traversând apa rece a râului
Buzău.
Pe drum, umpleam
un sac din cânepă, cu
mohor şi printre cătina
violacee a prundului,
prin
dreptul
satului
vecin, Stănceşti, mă
întorceam
dezamăgit
acasă.
Îmi ziceam că poate, în ziua următoare, îmi ajută
Dumnezeu şi voi fi acceptat să lucrez, contribuind astfel cu un
bănuţ, care de fapt îmi revenea tot mie. Şi uneori cei care făceau
pontajul, mă acceptau la recoltatul strugurilor sau fructelor.
După colectivizare, când devenisem flăcăiandru (la 13-14
ani), am reuşit să mă angajez la o fermă care se afla între
Stănceşti şi Bobocu. Era o fermă de recoltat cereale şi atunci era
culesul grâului. Am fost impresionat de mecanizarea „Made în
URSS”: batoză cu motor propriu (până atunci văzusem batoză a
cărei volantă era rotită prin transmisie cu curea lată şi lungă, de la
o maşină cu aburi). Sacii cu grâu ieşeau pe bandă. Alte maşinării
erau: tractoare ruseşti, care tractau pluguri, semănători şi maşini
de balotat paie. Era şi un avion, cam rudimentar, pentru
împrăştiere de pesticide. Atunci am zburat pentru prima dată în
viaţă, lucrând la împrăştierea acelor substanţe pentru distrugerea
dăunătorilor plantelor cultivate.
„Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi dincolo
deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul
zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu seamă între om şi
Dumnezeu.‟ Liviu Rebreanu
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La fermă, la cules de fructe și struguri, dacă
erai norocos să fii angajat, când se făcea apelul

Veneau pe la fermă și securiștii, îmbrăcați la „4 ace‟,
să facă fotografii pentru propagandă

Era o muncă bine plătită şi, angajarea era asigurată. În
avion, mă simţeam în al nouălea cer, începusem să zbor, odată cu
zborul copilăriei şi parcă îmi doream să zbor mult în viaţă. Domnul
mi-a împlinit visul, că am zburat mult şi departe de locurile
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copilărie mele chinuite. Până şi tătuca, din cauza lipsurilor, i-a
închiriat unui pictor „pârât”, în schimbul unei sume modice,
camera din faţă în care cândva avea depozitul de grâu. Acel aşa
zis pictor scria pe panouri din tablă, lozinci comuniste şi le plasa
pe lângă şanţ, de-a lungul uliţelor satului, un fel de sloganuri de
tipul: „Trăiască prietenia Româno-Sovietică!” , „Trăiască Partidul
Muncitoresc Român, forţa conducătoare a Republicii Populare
Române!” etc...
Alte evenimente de familie
În vremurile acelea tulburi, de prefaceri şi „înnoiri”, îmi
amintesc că tătica a cumpărat un ceas cu arc, care avea şi
sonerie. Cred că era un obiect foarte necesar, că trebuia să ne
sculăm la ore fixe şi de cu zori sau ceva mai de vreme, pentru a
merge la treburi să aducem pâinea cea de toate zilele. A cumpărat
tătica
şi primul aparat de radio, prin care aflam mesajele
mincinoase despre aderarea poporului la acţiunile măreţe ale
partidului comunist, despre victoria asupra asupritorilor. Mă
gândeam că pe noi ne-au învins, deci familia mea era considerată
ca o familie de asupritori. Poate aveau dreptate că asupream
pământul să ne dea nouă, dar roadele, aproape în întregime şi le
însuşeau ei, prin dările către stat. Poate că-i asupream pe Murgu
şi pe Negru, dar ei nu ştiau cât de mult ţineam la ei şi cât îi
îngrijeam. Uneori, în nopți târzii, ascultam Vocea Americii şi
Vocea Europei Libere, dar toate promisiunile lor au fost zadarnice.
Nu au venit americanii şi nici incitările lor la sabotaje şi
lupte nu au fost puse în practică şi apoi ce poate face un biet
iepuraş, în faţa unui urs.
A cumpărat, atunci, tătica şi un aragaz cu butelie, dar şi
buteliile de schimb erau raţionalizate. Toate bunurile erau
cumpărate din banii câştigaţi de tătica, căci nu a stat cu mâinile în
sân şi pus pe văicăreală, ci şi-a continuat războiul cu viaţa. S-a
angajat ca zilier la fermă, apoi a reuşit să intre ca muncitor
necalificat la Fabrica de Sârmă din Buzău, apoi a fost la Fabrica de
Geamuri şi Oglinzi din Buzău și apoi la Fabrica de Zahăr, de unde
s-a pensionat în 1987.
Marea plăcere a părinţilor mei era a pelerinajelor la locuri
Sfinte din ţară, adică pe la mânăstiri din judeţul Buzău: Ciolanu,
Răteşti, Frăsinei şi din alte judeţe: M-rea Vladimireşti, din
Episcopia Galaţilor şi altele.
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O altă plăcere, dar şi
necesitate, era a mersului la
băile termale. Cam o dată la doi
ani, mergeau la băile de nămol
din Amara, staţiune din judeţul
Ialomiţa, aflată la vreo şapte
Km de Slobozia, unde se află
reşedinţa de judeţ.
În acea staţiune balneo-climaterică se fac tratamente
pentru boli reumatice și, părinţii mei aveau nevoie să-şi refacă
sănătatea oaselor, după o aşa viaţă trăită în condiţii de intemperii,
de geruri şi cu îmbrăcăminte neadecvată (Se purtau gumari din
cauciuc, în care se transpira şi care favorizau apariţia
reumatismului).
Şi spălatul rufelor şi al veselei, de multe ori cu apa foarte
rece, au condus la înrăutăţirea stării de sănătate a măicuţei, iar
tătica şi-a tras boli de prin război şi din muncile câmpului, când
era prins de ploi şi udat până la piele. Eu nu am mers niciodată la
Amara şi am aflat date geografice şi despre activităţile balneoclimaterice, de pe internet. Părinţii îmi spuneau că dacă nu ar fi
existat staţiunea Amara, de mult erau „oale şi ulcele‟.
După
toate cele descrise, nu prea ar mai fi loc de glume şi totuşi, toate
au fost de la Dumnezeu, pentru a şti să preţuim viaţa, să preţuim
valorile umane, dar mai presus de toate să ştim că există
Dumnezeu şi să credem în El. De aceea să nu ne crispăm în acea
durere care a fost şi să ne gândim că viaţa poate fi trecută mai
uşor dacă apelăm la glume tonice.
Aceste amintiri ale mele, din şi despre satul Dâmbroca, din
anii zbuciumatei mele copilării, nu le-am aşezat pe hârtie pentru
vreo afacere, ci drept adâncă pietate, cel mai profund respect şi
recunoştinţă, aduse memoriei părinţilor mei. Să le fie ţărâna
uşoară! Dumnezeu să-i ierte!
Vii pe lumea asta fără nimic și pleci fără nimic,
Fă în așa fel încât să faci ceva bine cât ești aici!
Doamne, alduiește-ne nouă un destin mai vrednic,
Îndrumă-ne pașii destinului să-i purtăm vrednici!
Mircea Iordache
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I.3.- UNDE EȘTI COPILĂRIA MEA?
A.- TRADIŢII, OBICEIURI, ÎNTÂMPLĂRI,
Tăicuţa şi măicuţa, în război
Staţi uşor, nu înţelegeţi greşit! Părinţii mei nu s-au războit
între ei, ci montau aşa zisul război de ţesut şi făceau tot felul de
lucruri ţesute: preşuri (din resturi de cămăşi, izmene, cearceafuri,
care erau transformate în fâşii înguste, legate între ele şi făcute
suluri); carpete din lână, cu tot felul de motive ţărăneşti (Spre
exemplu, pe o carpetă, pe care erau figurile a doi tineri, băiat şi
fată, scria:
„Numai luna şi o stea ştie
de dragostea mea!”, pe o alta:
„Câte stele sunt pe cer, pân' la
ziuă toate pier!”
ş.a.m.d.);
macaturi (ţoluri, pături), pentru
acoperirea paturilor şi altele.
Iernile erau, pe atunci,
năbădăioase, cu zăpadă multă,
viscole şi ger. În acele ierni cu
frig de „crăpau pietrele”, care
durau cam până pe la sfârşitul
La războiul de țesut
lunii martie, se ieşea cam rar
afară din casă.
Lui tătica îi era milă de mieluţii care apăreau ca ghioceii,
primăvara de timpuriu, când încă mai trona gerul.
De aceea, pe mieluţii mai firavi îi băga în tinda de la
intrarea din spate a casei şi, bietele dobitoace se culcuşeau lângă
uşa sobei, care era de abia călduţă.
Camera aceea frumoasă, ţinută mai mult pentru oaspeţi şi
căreia i se spunea şi Casa Mare, era folosită de părinţi pentru
montarea războiului de ţesut şi acolo-şi făceau „veacul” mămica şi
tătica, pe timpul iernii. Spaţiul alocat războiului de ţesut era cam
restrâns căci în camera aceea, după cum am mai spus se aflau trei
paturi (cu saltele de paie), masă, şifonier, scaune. Războiul de
ţesut era o unealtă numai din lemn, lucrată de tâmplarul satului,
cred că de Gheorghe Săftoiu, zis Frizu.
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Tot de meşteri ca el erau făcute şi: furca, cu fusul, pentru tors;
vârtelniţa (răşchitorul) pentru făcutul sulurilor de
fir şi,
depănătorul, pentru tras firele pe mosorelele suveicilor; suveica şi
altele…
Totdeauna, iarna şi vara, furca şi fusul le însoţeau pe femei,
când nu aveau alte treburi ale casei: se mergea cu furca la drum,
când se adunau vecinii să mai vorbească de una, de alta; când
aveau de supravegheat animalele la păscut, dar mai ales, la clăci,
prin adunarea în nopţile lungi de iarnă, a mai multor vecine şi rude
şi când, cu poveşti, cântece şi glume, torsul era mai cu spor. Aşa
se adunau ghemuri mari cu fir de lână, sau de cânepă şi erau puse
de-o parte pentru perioada de iarnă şi atunci firele erau
transformate în ţesături, care mai de care mai frumoase, piperate
cu motive populare şi stropite cu sufletul personal al ţesătoarei.
Accentuez asupra produselor ţesute de gospodine: covoare,
prosoape, aşternuturi, cuverturi de pat (macaturi), obiecte
vestimentare: ilice, fote, sumane, scurteici, broboade, etc...
Fiecare femeie care avea în casă fete ştia să pregătească lada de
zestre a fiicelor, atrăgându-le şi pe ele la aşa ceva, când începea
să le miroasă a măritiş. Atâta patimă puneau codanele, când era
vorba de zestrea lor, cu care urmau să se fălească la viitorii lor
bărbăţei! Aşa reuşeau şi să înveţe de la mamele lor şi de la vecine,
tainele ţesutului, împletitului şi broderiei. Ba, mai
aveau şi
contribuţii la obţinerea unor produse mai valoroase.
Culorile ţesăturilor erau în tonuri vii, uneori stridente, cu
modele florale: trandafiri, bujori, lalele.
Cele trei surori, ale mele, au trecut prin şcoala de ţesut a
mamei.
De fapt, şi tătica se pricepea şi se implica mult. Aşa se face
că, în America, pe un perete al surorii mele Paulina (unde părinţii
şi-au petrecut ultimii douăzeci de ani din viaţă), se află o carpetă
mare, cam de 3 mp., cu un fond albastru-închis, pe care sunt
motive florale, realizată în vremurile trăite în ţară. Din „Curcubeul
peste timp”, am înţeles că majoritatea caselor au cam renunţat la
a-şi fabrica cele trebuincioase pentru ornarea caselor şi pentru
îmbrăcăminte, au cam început să lenevească şi să cumpere de
gata tot felul de chinezării, turcisme şi obiecte de la magazinele
Second Hand. Este mare păcat că lumea îşi lasă tradiţiile să plece
pe „apa sâmbetei”
„Cum să dobândești smerenia? În primul rând, recunoscând
că nu o ai! Nu te mai ascunde după degete, zi-I asta Lui, fără
frică! Apoi, nu deznădăjdui!‟ (Părintele Rafail Noica)
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Obiceiuri de sărbători
Înaintea sărbătorilor
lor de Paşti ieşeam la curăţat şanţurile de
gunoaie şi de iarba uscată, făceam grămezi, le dădeam foc şi
şi,
apoi, săream peste focul respectiv.
Sărbătoarea Dragobetelui
Dragobetele îngemănează
în
esenţă
sa
atât
începutul, cât şi sfârşitul
(începutul
unui
nou
anotimp şi al reînsufleţirii
naturii,
sfârşitul
desfătărilor lumeşti căci
începe Postul Sfânt al
Paştelui.)
Drăgaica
La Drăgaică, de cu zori, ttata îl înhăma pe Cezar la căruţă,
pe care monta scânduri, inprovizând băncuţe, şi acoperindu-le cu
macaturi, apoi plecam la Buzău, cale de 12 km.
Eram bucuroşi, nevoie mare şi când ne întreba câte cineva
unde mergem, răspundeam plini de vigoare şi voioşie: „„- La
Drăgaică, la Drăgaică!”
La întoarcerea spre casă, obosiţi şi picotind de somn, dacă eram
întrebaţi de unde venim, răspundeam fără vlagă: – „De la Dră-gaică!”, cum îşi reaminteste şi dr. Constantin Zaharia
Zaharia.
La colindat
În ajunul Crăciunului,
ui, se merge cu „Bună dimineaţa la Moş
Ajun”. Unul dintre colinde era „Oleandra”.
De Crăciun şi Anul Nou, ne organizam în grupuri de câte 2-3 copii
şi ne deplasam
lasam la şosea (la col
colț cu cimitirul), de unde se dădea
semnalul de plecare pe uliţă,, într-un zgomot de nedescris. De
urăturile de iarnă şi pluguşor, am simţit mare atracţie şi mergeam
cu copiii de seama mea, cu „neaţalaşul
neaţalaşul‟(bună dimineața la moş
ajun) şi cu pluguşorul.
Subscriu la povestea consăteanului dr. Const
Constantin Zaharia,
„Pentru mine,, hora era evenimentul cel mai aşteptat al
săptămânii. „Era organizată în acelaşi loc, chiar în intersecţia din
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mijlocul satului, pe al cărei colţ noi aveam casa. Copil fiind,
stăteam agăţat pe gard toată după amiaza de duminica şi,
priveam la horă.

Ca muzicanţi erau: un viorist, un acordeonist şi un
ţambalagiu. Nu-mi mai amintesc de numele lor. Mă aflam la
curent cu noutăţile satului, că, la «radio şanţ», veştile circulau
iute. La câte un joc mai îndrăcit se ridica un nor de praf care se
depunea, apoi, liniştit, pe straie şi pe feţele transpirate. Când
lăutarii luau pauze, priveam cu admiraţie la tinerii satului, veniţi
acasă de pe la şcoli sau facultăţi, cum se plimbau prin colbul uliţei,
angajaţi în discuţii, mai mult sau mai puţin aprinse.” -

Obiceiuri de nuntă
Nu prea ştiam eu, în acele vremuri, despre prefacerile
comuniste şi mai mult eram atras de biserică, de datini şi
obiceiuri. Mi se părea că intru în rândul oamenilor de treabă şi
simţeam nevoia să fac impresie bună, să iau din felul de a fi al
oamenilor mari, să fiu ca tatăl meu şi, mai pe scurt spus, doream
să fiu mare. Am tras cu ochiul şi pe la hore, nunţi, înmormântări,
parastase, clăci, dar nu am participat efectiv.
Când a fost nunta lui Vasile Dedu,
fratele mătuşii mele,
Maria Alexe, a fost o ocazie unică să-mi bag nasul peste tot, cu
toate că aveam doar 8-9 ani. Am obţinut şi un document „unic”,
pentru mine, o fotografie de nuntă (pozele erau rarisime în acele
timpuri).
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Nunta lui Vasile Dedu

Cum păriţii mei aveau vârsta cam de 50 ani, vârstă la care
îmi apăreau tineri, au participat activ la petrecere, fără să le pese
de ceea ce se petrecea în jur. Gustau din plin evenimentul şi cred
că tătica mai trăsese şi vreun pahar şi, cum nu prea-i stătea în
obişnuinţă, era cam euforic. Chiar dacă eram curios, nu prea am
reţinut mare lucru. Mirele, nu prea era arătos, ci avea capul cam
gogonat şi ochii bulbucaţi, dar acolo, la nuntă, în veselia aceea,
îmi părea parcă agreabil, cu atât mai mult pentru că îmi era unchi,
prin alianţă. Pe mireasă o reţin ca pe o umbră albă, unduindu-se
în preajma mirelui.
Mai desluşeam hărmălaia mare, că se vorbea repede şi tare
de nu se înţelegea nimic. Din când în când se chiuia şi se făceau
strigături adresate mirilor, naşilor, cuscrilor... Cu alte cuvinte a
fost o nuntă aşa cum se obişnuia prin sat, cu mâncare bună,
băutură, joc şi veselie şi cum cred că numai românii ştiu să
chefuiască. Acolo toţi erau ca fraţii, încât, exagerând puţin, nici nu
ştiai care, pentru ce şi pe cine sărută.
Poate vedeam ceva mai mult la acea nuntă, dar mi-a atras
atenţia ceva cu totul neaşteptat şi de care m-am speriat tare.
Tatăăăă…..o fură pe soră-mea!
Eram numai ochi şi urechi, peste tot. Simţeam că întregul
meu corp e format doar din ochi şi urechi şi nu mi-a părut rău.
Am reuşit să observ, ceva care-mi rupea sufletul. Era cam pe la
apusul soarelui, când nunta se afla în toi, cu horă în uliţă, muzică,
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ca de fanfară. Plimbându-mă cam fără un rost anume, ci numai ca
un fel de gură-cască, dând înconjur nuntaşilor, în faţa casei
mirelui, am dibuit o căruţă cu cai, gătită, cu două bănci în faţă şi
cu un vizitiu singuratec, care parcă şedea în aşteptarea cuiva.
Mi-a atras atenţia şi pentru că avea doi cai foarte frumoşi şi
eu mă dădeam în vânt după cai. Pictor mare de-aş fi şi tot nu cred
că aş reuşi să redau atâta frumuseţe, operă a lui Dumnezeu.
Ca din senin apar doi vlăjgăi, care, precipitaţi, îi zic
vizitiului, fără să le pese că eram şi eu pe-acolo, care trăgeam cu
urechea: „Vasile, fii atent aici, cum se termină hora o furăm! Este
fata lui Enache Alexe. Noi patru o furăm, o aducem la căruţă şi tu
dai bice cailor! Să vedem cine ne mai poate prinde până la
Scurteşti şi, acolo o ascundem de nu dă nici miliţia de ea!” Ce
noroc pe mine şi cât ghinion pe ei! Nu ştiau piraţii afurisiţi că eu
eram fratele fetei despre care vorbeau (Paulina, sora cea mare).
Alerg, tot într-un suflet la părinţi şi strig, disperat:
- Tăticăăă..,tătică, sunt unii din Scurteşti, aici, aproape, pe uliţă,
cu o căruţă şi vor s-o fure pe soră-mea, tatăăăă... ! Dar părinţii
habar nu aveau, ei se simţeau bine şi n-aveau urechi pentru mine.
Tremuram de frică şi gândeam „Oare ce mă fac eu, dacă îmi fură
pe soră-mea, pe Pauluina? Ce o să-mi zică măicuţa, cu lacrimi în
ochi, când Paulina va încăpea pe mâinile vreunui neisprăvit, care
ştie doar să taie frunze la câini şi să bată crâşmele? Asta ne mai
lipseşte, când şi aşa sunt multe necazuri, cu muncile agricole şi cu
dările, că, «bătule-ar ciuma», sunt tot mai mari şi apăsătoare,
încât de-abia ne ţinem zilele cu ce ne rămâne? Dar Paulina,
săraca, va fi forţată să se mărite cu unul pe care nu l-a cunoscut şi
cine ştie peste ce pacoste a dat? Tătica, cred că va înebuni de
durere şi s-ar blestema, că nu a ştiut să-şi protejeze copila. Asta-i
mai lipsea acum, pe lângă câte a suferit în război şi câte suferea
de pe urma noilor stăpâni-păgâni!‟
- Tăticăăăăă, tătucă..., ţip de parcă ar fi dat strechea în
mine, tăă tii că...,soră-mea a dispărut! Se dezmeticeşte tătica din
distracţia lui şi sare ca speriat: - Ceeee? Câââând? Undeeeee? A
ţâşnit ţăranul din el și nu-i mai trebuia nimic, că trebuia să-şi
salveze fata. - Costele, despre ce vorbeşti!? A înţeles rapid care-i
situaţia şi înjurând s-a pus pe fugă: - Irodul măsiii...irodul mamei
lor, hai să mi-i arăţi!” Eu am fost norocul soră-mi, că n-a mai
fost furată şi hoţii au plecat aşa cum se spune „precum pleacă,
câinii cu coada între picioare”.
De atunci, pe sora Paulina am simţit-o că mă considera cel
mai bun prieten al ei, nu numai ca frate mai mic, iar eu mă
simţeam mândru că am salvat familia de la un mare necaz.
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Fântâna cu apă vie
vie,
Pentru fântâna lui Enache Alexe

- Fântână, tu, de la şosea, ce-ai adăpat atâta lume,
Spune-mi
mi te rog povestea ta și care este al tău nume?!
- Povestea mea e transparentă și e clădită din lumină,
Cu o istorie curată, săpată
ăpată-n Dâmbroca divină.
Povestea mea e mai adâncă, ca o profundă rugăciune,
Şi-ii neclintită, ca o stâncă, în calea arşiţei păgâne.
Geneza mea e dintr-un
un dâmb, de rocă tare, înnobilată,
Pe care-a
a răsărit un nimb, din setea sfântă de-altădată.
Izvorul meu este din lacrimi, vărsate-n vremurile grele
Şi din sudori de frânte inimi, cu chinuri multe şi zăbrele.
Sunt fericită când se-apleacă
apleacă la mine câte-un trecător
Şi, răcorindu-se cu apă, m
mă soarbe dulce, iubitor.
Numele meu e dat de-un
un om, că m-a creat, m-a botezat,
Cu sufletu-ii curat, bonom și cu iubire de-al său sat.
Sunt puţ la drum cu apă vie și, lumea, să nu mă deoache,
Se-nchină cu evlavie și-mi
mi zic Fântâna lui Enache.
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-Te venerez fântână sfântă, pentru izvoru-ţi nesecat
Şi îmi exprim speranţa multă să fii sfinţită de-al tău sat!
Dar mai întâi să fii sleită, în Troiţă să te prefacă,
Părinţii tăi, mereu să poată, mândri de Sus să te privească!
-Tu, omule, de treci prin sat și îţi e sete de dreptate,
Să bei din sufletul curat de la Fântâna lui Enache!
Să-i pomeneşti pe acei oameni, fântâna lor de la şosea,
Anica şi Enache, semeni, care-au ştiut ce-nseamnă setea
Mircea Iordache

Citate despre speranţă,
•
A trăi fără speranţă înseamnă a înceta să trăieşti. – Fyodor
Dostoyevsky
•
Speranţa este cea mai veche şi cea mai indispensabilă virtute
inerentă vieţii. Dacă ne dorim să trăim, speranţa trebuie să
rămână şi ea, chiar dacă încrederea e rănită sau pierdută. – Erik
H. Erickson
•
Cel care va trăi din speranţe va muri postind. – Benjamin
Franklin
•
Dacă nu ar există nicio speranţă, inima s-ar frânge. – Thomas
Fuller
•
Cei care nu speră niciodată la o altă viaţă, sunt morţi chiar şi
pentru cea pe care o trăiesc. – Johann von Goethe
•
În toate lururile, e mai bine să speri decât să disperi. –
Johann von Goethe
•
Momentele pe care le petrecem visând la proiecte măreţe
sunt mult mai plăcute decât cele în care atingem succesul. –
Oliver Goldsmith
•
Speranața e o cunoştinţă bună, nu şi un bun prieten. –
Thomas C. Haliburton
•
Speranţa e cu siguranţă cu totul altceva decât optimismul. Nu
e convingerea că lucrurile vor merge bine, ci certitudinea că
lucrurile au sens, indiferent de cum vor evolua. – Vaclav Havel
•
Speranţa e cea mai bună avuţie. Nimeni nu e complet distrus
decât cei care nu au speranţa deloc. Puţini sunt însă reduşi la un
asemenea nivel. – William Hazlitt
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B.- COPILĂRIA, DUPĂ MUTAREA LA ŞOSEA
Puiul de ţăran
Ticluirea de „pui de ţăran”, mi se potriveşte, pentru perioada
de înainte a colectivizării, adică până în 1962, când comuniştii neau tâlhărit de moştenirea din moşi-strămoşi.
Deşi peroada cât am fost ţărănuş a fost scurtă, cam de patru
ani (atunci când aveam între 7 şi 11 ani), pot spune că am
cunoscut şi ţin minte multe treburi ţărăneşti. Părinţii aveau mai
multe loturi arabile, pe camp, tătica fiind unul dintre gospodarii
apreciaţi ai satului.
Avea tot ce trebuie
pentru
munca
pământului: căruţă,
plug,
boroană,
discuitor,
sape,
semănătoare, coasă,
greble, furci şi altele,
dar mai ales avea
acei doi cai minunaţi,
de care nu-mi pot
dezlipi gândul.

Roboteală prin curte

Nu e cazul să detaliez cum arată, la ce şi cum sunt
folosite toate uneltele, căci despre ele se poate afla uşor din
„dicţionarul ţăranului individual” de azi. Unelte şi utilaje agricole,
evoluate, au azi câţiva fermieri ai satului.
Şi cartea monografică a satului Dâmbroca merită a fi
consultată, căci sunt şi câteva poze ale uneltelor de lucru
individual. Unde mai pui că cei care le au, pot fi consideraţi
oameni gospodari. Nu prea am mers la arat şi semănat cu tătica,
deoarece lucrările astea se efectuau primăvara şi toamna, când
eu eram prins cu şcoala. Mergeam cam pe la sfârşitul primăverii
şi în timpul verii, la unele munci: praşila porumbului, cositul
grâului, cositul furajelor (ovăz, lucernă, dughie). Eram prins şi
toamna cu câte ceva, la culesul porumbului și la culesul viei. Erau
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zile când la muncile agricole participa toată familia: mămica,
tătica, surorile şi eu, dar greul apăsa pe tătica.
În zilele de vară, pleca tătica de luni, de cu zori şi se
întorcea vinerea seara. Avea cu el căruţa cu cai, aşternuturi şi
acolo (la distanţă de 5-6 Km de sat), lucra câte 14-15 ore pe zi,
cu o pauză când măicuţa (sau noi, copiii), ajungea cu mâncare şi,
încă una cam de o jumătate de ceas pe la conacul jumate, când
soarele topea şi pietrele. Tot timpul avea grijă de hrana şi
adăparea cailor, cu care vorbea adeseori, le înţelegea păsurile şi
ei îl ascultau cu supunere la solicitări.
Când măicuţa îi aducea mâncarea, lua tătica un ţol (pătură
ţărănească, ţesută la război de mămica), o întindea la umbra
căruţei şi împreună mâncau, gândind în acelaşi timp că Domnul
le-au dat să aibă ce lucra, ce pune pe masă şi mai ales că le-au
dat patru copii frumoşi şi ascultători. Poate se mai gândeau şi la
sufletele lor, la faptul că se pierdeau de drag unul în ochii
celuilalt.

Toate împlinirile lor i-au apropiat şi, mai târziu aveau să
împartă împreună greutăţi de neimaginat, din cauza sistemului
comunist, dar steagul lor, pe care nu-l lăsau jos niciodată, era că
aveau copiii şi credinţa creştină. Copiii au fost rodul dragostei lor
şi al credinţei în Dumnezeu şi pentru ei aveau să sacrifice totul.
Tăceau şi mâncau şi se înţelegeau din ochi şi cred că nu era masă
mai sfântă ca aceea când viteazul bărbat, pe frontul luptei lui (fie
chiar şi aceea cu arşiţa şi cu duritatea muncii), primeşte răsfăţul
mâncării, gătite şi adusă acolo de iubita lui şi prânzitul împreună.
Dar mămica, câtă mândrie trebuia să aibă în suflet, cu un aşa
bărbat!
Eu, când mergeam cu mâncare şi când mâncam împreună,
parcă privea prin mine, mă străpungea cu dragostea lui. De
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regulă, ca mâncare de început, era ciorba „cea de toate zilele”, cu
zarzavaturi şi mai ales cu fasole verde din grădina noastră şi
acrită cu borş, sau cu prune verzi, şi din care avea o porţie şi
pentru masa de seara, înainte de asfinţit. Mămăliga era şi ea la
loc de cinste şi, mai aduceam în traistă: gogoşari, roşii, un
borcănaş cu lapte proaspăt, câte un ou, ceva brânzucă de oaie,
un borcănaş cu miere. Uneori, ca desert aveam mămăliguţă cu
struguri. Toate produsele erau proaspete, din gospodăria noastră,
chiar şi mierea, căci aveam vreo cinci stupi, în fundul grădinii. Mă
feream să merg pe la stupi, căci albinele îşi apărau, cu preţul
vieţii, casele lor şi nu lăsau să te apropii de ele. Doar tătica le ştia
bine rostul. Totul era plănuit ca după un ceas elveţian. Uneori
când întârzia cu mâncarea pe foc, măicuţa ne silea să mergem
repede cu ea la tătica, că-i ora două (14,00). O întrebam, de
unde ştie cât e ora, că noi nu aveam ceas.
Măicuţa zicea: - Vino să-ţi arăt! Mă ducea în grădină şi-mi
arăta un par din grădină care servea şi ca arac pentru fasole şi
jos era umbra lui, care se rotea ca limba ceasului, după cum era
soarele pe cer. - Vezi, îmi zicea, când depăşeşte poarta mică
înseamnă că e ora două! Ingenios era ceasul ţăranului, fără
maşinării mecanice, electrice sau sisteme electronice.
Îmi imaginez că în timp ce prăşea, era atent, cât era, la
treaba lui, da-i mai fugea gândul la cum să facă mai mult bine
pentru ai lui, vorbea în gând cu fiecare şi sunt sigur că pe mine
mă vedea de pe atunci ca preot al satului. Uneori pornea gura săi urmeze gândurile: „A, preot îl fac, să-l văd cum iese din altar şi
începe să citească din Evanghelie. Când va anunţa: -Veniţi să
ascultaţi Sfânta Evanghelie…!, toată lumea se va aşeza în
genunchi şi va asculta cu pioşenie ce le citeşte Costel al meu şi,
va cânta... frumos. Va fi duhovnicul sătenilor şi-i vor săruta
măna, dar eu... eu cum voi face că nu pot să mă spovedesc lui şi
nici nu cred că-i normal. A, da, desigur, voi merge la părintele
Stratoni, la Stănceşti, că el mi-a mai fost duhovnic pe când
păstorea la biserica noastră! Au, am tăiat un porumb şi ce păcat,
începuse să-i crească patru pănuşi, cam atât câţi copii am eu! Hai
că buruienile trebuie tăiate şi chiar porumbii care sunt în plus şi-i
parazitează pe cei buni, că şi Domnul ne învaţă că buruienile
pământului, care crează greutăţi celor din jur, trebuie îndepărtate
şi se înţelege că se referea în principal la oamenii - buruieni!”
Așa era Enache,
tătica, avea o rezistenţă şi o dârzenie
fără de margini. Păi ce mai conta la el să dea cu sapa de
dimineaţa până seara, faţă de marşul ăla, prin ploaia de gloanţe,
până în Munţii Tatra!?
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Seara, după ce se asigura că totul este în regulă, chiar şi
adormirea în picioare a cailor, aşeza iarbă pe coşul căruţei şi
peste ea ţolul, punea la cap un braţ de iarbă, lua plapuma pe el,
după caz şi, cu ochi-n stele şi gândurile duse, începea să viseze
înainte de a adormi. Şi cum se crăpa de zori, zâmbea soarelui cu
un ochi întredeschis şi apoi „Ia-o Enache de la început!”
În concluzie, pot spune că cele mai frumoase amintiri de la
câmp, dinaintea colectivizării, le am din vremurile în care
mergeam cu tata la cositul lucernii, la prăşit, la secerişul grâului,
la culesul strugurilor şi mai apoi la culesul porumbului. Eram
meseriaş, nu glumă, în calitate de conductor de greblă şi la
zdrobitul strugurilor, la cărat apă pentru udatul legumelor şi
altele. Cine n-a trecut pe la câmp şi n-a participat la astfel de
îndeletniciri înseamnă că e rupt de legătura extraordinară cu
natura. Căci naturii, dacă-i dai, ea îţi dă însutit, atât în plan
material, cât şi spiritual. Natura e de la Dumnezeu şi are în ea
substanţă dumnezeiască. Se poate spune că cel care nu lucrează
la ajutarea naturii, care nu a trăit la ţară, ţărăneşte, acela este
demn de milă, căci nu a cunoscut o parte însemnată a
frumuseţilor dummnezeieşti.
La şosea, tătica a construit un puţ (fântână), cu lanţ şi
scripete. E plasată în apropierea intrării în sat, dinspre Stănceşti.
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Îmi amintesc, de parc-ar fi fost ieri, când tătica a plătit un
meseriaş pentru confecţionarea tuburilor de ciment (cu diametru
de un metru). Au fost turnate în forme, chiar în curtea casei
noastre de la şosea.
M-a impresionat, mult, curajul celui care făcea săpăturile la
fântână, fără mijloace de protecţie şi m-am minunat de isteţimea
coborârii tuburilor, la o adâncime de, peste 20 metri. Tătuca s-a
dus, dar făntâna a rămas şi consăteanul Mircea Iordache a numito „Fântâna cu apă vie!”
Noi aveam 4-5 oi, pe care, după înţărcatul mieilor, le
dădeam la stână, pe vadul râului Buzău. Se făcea o programare
pentru ziua când îi venea răndul fiecărui sătean, care avea oi la
stâna respectivă, în funcţie de numărul de oi ale fiecăruia. Când
sătenii se duceau, dimineaţa, la prânz sau seara, să ridice caşul şi
ceva urdă, trebuiau să ducă mâncare ciobanilor. Într-o zi baciul ia atras atenţia măicuţei, că trebuie să merg la timp cu mâncarea,
căci aveam obiceiul de a mai întârzia. Cam aşa îşi aminteşte şi
naşul, economistul Constantin Glineschi.
Au venit acele vremuri anticriste, când ne-au luat tot, da,
tot ce putea însemna un ţăran gospodar, până şi demnitatea de
om şi mândria de a fi patriot, de fost luptător activ pentru
păstrarea pământului strămoşesc. S-a năruit tot în gospodăria
noastră, s-au năruit şi speranţele de viitor, dar nu ne-au putut
lua credinţa în Dumnezeu şi, Dumnezeu ne-a ajutat să trecem
peste acele necazuri şi până la urmă să ne împlinim visurile. Cel
mai bucuros sunt că s-au împlinit visurile părinţilor, eu să devin
preot, chiar la nivel ridicat în rangul bisericesc, iar dumnealor să
aibă ajutoare la bătrâneţe şi să moară după legea creştină.
Relaţia mea cu apa Buzăului
Totdeauna mi-a plăcut luciul apei, acea oglindă incitatoare
la viaţă, în care mă regăseam cu toate aspiraţiile mele. Râurile,
mările şi oceanele mi-au creat vise şi trăiri mari şi frumoase.
Adeseori, în vise, am zburat peste ape limpezi, ceea ce îmi crea
imensă plăcere.
De ar fi să cred în zodii aş zice că mi se potriveşte, căci
zodia mea este „Peşte”, ori, se ştie că peştele nu poate trăi în
afara apei. În ce mă priveşte, simt că nu am aer, pe unde nu văd
întindere mare de apă, cât mai mare şi mulţumesc lui Dumnezeu
că m-a binecuvântat să fiu aerisit de briza oceanului.
Când mergeam la săniuş cu Florin, prietenul meu, băiatul
preotului din sat, panta dealului de lângă cimitir ne aluneca până
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lângă albia râului şi, uneori ne trăgeam cu săniuţa pe cursul
îngheţat al râului. Făceam câte o copcă în gheaţa râului şi
aşteptam ca doar, doar s-ar ivi vreo „fâţă” de peşte, dar eram
naivi şi nepricepuţi, nu ne dădeam seama că peştele nu vine, aşa,
să ne vadă şi cu atât mai mult, poveştile cu peştişorul de aur,
rămâneau poveşti, pentru adormit copii.
Primăvara, când apa râului se dezgheţa, umblam singur,
meditativ, cu picioarele îngheţate şi admiram minunile naturii lui
Dumnezeu. Meditam asupra frumuseţilor pe care le descopeream
şi asupra aspiraţiilor mele de viitor. Încercam, în gândurile mele,
să ajung într-un oraş mare, cu ape multe, cu oameni civilizaţi şi
iubitori de semeni, împrejmuit de prieteni adevăraţi şi desigur,
alături de părinţii mei şi de surorile mele. Visam să fac mult bine
oamenilor, să-i fac a înţelege ce înseamnă să fii bun la suflet.
Totdeauna, faţă de părinţi m-am simţit un copil, care aştepta
sfatul părintesc ca pe o binecuvântare divină.
Cu caii la scăldat

Cu caii la adăpat și scăldat

Vara era de o frumuseţe fermecătoare prin tot ce-mi
oferea, chiar dacă o parte din plăceri erau contrate de răutăţile
unora care-şi ziceau oameni şi care nu se dădeau la o parte de la
niciun fel de „bravură comunistă”, făcându-i pe bieţii mei părinţi
să sufere. Iubirea mea pentru animale a fost şi rămâne o
slăbiciune, lesne de înţeles, căci ele ştiu să-ţi alinte durerile
create de greutăţile vieţii. Un mieunat duios de pisică, sau
guduratul căţelului, sau un fel de râs al calului, însemnau pentru
mine mângâieri cu care animalele în cauză, îmi alinau durerile şi
necazurile. Am simţit întotdeauna
că animalele au calităţi
tămăduitoare asupra celor care le fac bine.
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Nu ştiu cum erau alţi cai, dar din vedere apăreau frumoşi,
dar aşa cum erau caii lui tătica, nu cred să mai fi fost alţii.
Îl ştiam pe tătica, că e puternic şi de fapt nu vedeam pe
altul ca el în sat. După munca de o săptămână întreagă în sat,
după slujba de duminica, la biserică şi alte treburi de consilier al
bisericii, poate că i-ar fi căzut bine un somn de 2-3 ceasuri, dar
eu nu vedeam decât plăcerea mea, de a veni alături de mine, cu
caii, la scăldat. Nu avea încotro şi apoi, cred că se gândea că nu
i-ar sta rău să se desfete cu o partidă de scăldat, alături de cai şi
de băiatul lui, că doar un fiu are şi-l iubeşte ca pe ochii din cap,
iar caii, merită şi ei o scaldă, că doar i-au fost alături, la greu,
toată săptămâna.
Avea tătica sentimentul ruşinii de a se dezbrăca în faţa
mea, dar până la un punct. La primul scăldat al cailor, tătica a
participat în iţari, cu izmene pe dedesubt. Când am ajuns la râu,
a stat ce a stat pe gânduri, neştiind ce să facă, căci pierduse
hăţurile şi caii au ajuns la apă înaintea noastră, apoi în două
clipite a rămas în „costumul lui Adam” şi s-a aruncat în valuri,
după caii lui. A luat cele două ţesale aduse, mi-a dat şi mie una şi
m-a îndemnat să trecem la ţesălat caii şi să-i scăldăm. Mă
gândeam că pentru el era ca în rai, integrat aşa cum l-a lăsat
Dumnezeu. Eu mă simţeam stingher că mi-era ruşine faţă de cel
care-mi era tată.
Cu prietenii mergeam la scăldat, dezbrăcaţi, dar aia era
altceva. Am înţeles mult mai târziu că, de fapt el se dezbrăcase
de „toga” de tată şi se îmbrăcase în pielea prieteniei. Ca şi cum
mi-ar fi spus: „Ăştia suntem şi trebuie să fim naturali! Fiule ia-ţi
viaţa în piept şi mergi în lume cu fruntea sus, căci nu ai de ce să
te sfieşti sau să te ruşinezi!”
Costel s-a înecat!
Pe râul Buzăului, în dreptul satului, la vreo 4-500 m., spre
Stănceşti, se crease o copcă (unde apa era foarte adâncă). Era
cam sub mal şi prin care, dacă nu ştiai să înoţi cum trebuie şi te
pierdeai cu firea, te puteai îneca. Săream în acea copcă de la 2-3
m. înălţime şi ne mândream cu bravura de a ne juca în ea.
Simţeam, ca un fior şi un impuls de a ne lupta cu apa, fără a ne
teme că ne înecăm. După o bălăceală de câteva ore şi cu mândria
vitejiei, ne întorceam acasă fericiţi, ca şi cum am fi fost
recompensaţi cu trofee sportive.
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Salvarea lui Costel de la înec

Şi tot aşa, de la o zi la alta, până când, eu
eu, care aveam
vreo 9-10 ani, m-am
am avântat în vârtejul care se afla mai la vale
de acea copcă, de care am spus mai sus. Vârtejul e
era provocat de
o groapă mai adâncă, întâlnită în cale de viitura apei. Acolo se
scăldau de obicei flăcăii care ştiau bine să îno
înoate. Încrederea că
ştiu să înot prin copcă, m-a
a făcut să mă simt mare, ce mai încolo
şi încolo, credeam că sunt şi eu flăcău zdravăn.
Acolo, nu se punea problema de salvatori de la înec, dar
nici nu-mi trecea prin cap că voi avea nevoie de aşa ceva. Mă
gândeam ce ochi mari or să facă flăcăii când vor vedea un
năpârstoc „băgăcios” că are curaj, chiar mai mare decât al lor.
Îmi ziceam în gând „Ce
Ce triumfător am să fiu, să vadă că
băiatul ăla are cu cine semăna că doar este al lui Ena
Enache, de la
şuşa. Îmi iau inima-n
n dinţi şi după ce sar vreo trei flăcăi, hop şi
eu. Trebuia ca după ce atingi fundul apei să ieşi la suprafaţă şi să
dai mâna cu ceilalţi viteji, adresând ca un „Hi, ffive!”, un fel de
salut special. Dar eu (din auzite) am aflat că am stat mai mult de
un minut, fără să ies la suprafaţă. Vârtejul ăla mă ţinea în
adâncul apei. Mă zbăteam cu
u disperare să ies la suprafaţă dar,
degeaba, iar după o înghiţitură zdravănă de apă, m
m-am pierdut
de tot şi totul mi-a
a devenit tulbure, apoi straniu şi în final am
intrat într-un somn,
mn, care putea fi cel al morţii
De la săritura în apă, până ce mi
mi-am revenit de la înec, să
tot fi trecut vreo oră,, când mi
mi-am revenit în simţiri şi, după
spusele surorii mele mai mari, îngerii mei salvatori au fost Culai
al lui Gheorghe Stanciu, zis Barosu; Mircea lui Ion Florea, zis
Ghioc (+2012) şi Tudorel al lui Vasile Dragomir, zis Geambaşu
(+2011). Fie-le
le ţărâna uşoară! Am aflat că cei trei au sărit în
acelaşi timp şi fiecare a contribuit la aducerea mea la suprafaţă,
deci toţi au contribuit la salvarea mea. Ei au murit de vârste şi
necazuri, căci au rămas ţărani în sat şi cine ştie cât au trebuit să
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îndure din cauza colectivizării. Toţi trei proveneau din familii de
oameni gospodari ai satului, cărora comunismul le-a făcut mult
rău. Gheorghe Stanciu, tatăl lui Culea, a suferit ca şi tătica,
pentru că s-a opus colectivizării; Geambaşu, tatăl lui Tudorel
fusese declarat chiabur şi i s-au confiscat pământurile şi chiar o
parte din casă, în care s-a instalat cooperativa de consum, a
satului; Ghioc a avut şi el unele probleme căci fusese înstărit şi
nu i-a căzut bine deloc colectivizarea. Îmi dau seama că din viteji,
viteji răsar, altfel cum de nu s-a prins să sară vreun „zgârie
brânză”. M-au scos din apă, m-au aruncat pe nisip şi unul din ei
a încercat să mă aducă la viaţă, apăsându-mă pe piept şi pe
burtă, pentru a elimina apa înghiţită.
Unul din prietenii mei, speriat de cele văzute, a alergat
până la părinţii mei şi tremurând tot, ia comunicat măicuţii: „Costel, ăăă, Costel s-a înecat!”
Oare ce-o fi fost în sufletul măicuţii la primirea unei aşa veşti
triste? Cred că nici măcar nu putea să conceapă că s-ar putea
întâmpla aşa ceva. A căzut în genunchi şi cu ochi la cer şi mai
apoi cu câteva mătănii l-a întrebat pe Dumnezeu: „-Doamne,
dacă ţi-am greşit cu ceva, ia-mă pe mine, nu-mi lua lumina
ochilor!”, şi cu lacrimi amare, a intrat într-o tăcere adâncă, parcă
asculta răspunsul lui Dumnezeu, sau poate chiar îl auzea: „Pentru credinţa ta, Anică şi a familie tale, voi face o minune şi,
mai mult decât atât, soarta lui va fi de a deveni slujitor
credincios al Meu şi mare propovăduitor al credinţei creştine. Vei
fi mândră de el şi el va fi mândru de tine şi îţi va fi stâlp la
bătrâneţe!”
În toată această lucrătură dumnezeiască, parcă măicuţa a
îmbătrânit, avea deja părul alb şi cearcăne. Se asemăna cu o
icoană duioasă. Când am venit de la acea încercare periculoasă iam simţit durerea şi m-a speriat schimbarea la faţă şi la păr, dar
mă simţeam încălzit sufleteşte de focul iubirii ce se degaja din
ochii ei. Îi simţeam nemărginirea iubirii faţă de mine. Nu mai
eram viteazul care a produs necazul, ci copilul mic şi neajutorat,
care doream să mă strângă măicuţa la piept.
Mereu am simţit recunoştinţă faţă de salvatorii mei şi mam rugat, dar fără să le fi ştiut numele. De acum, de când mi-a
spus sora mea, Paulina, numele lor şi am aflat de la alţi
consăteni că nici unul nu mai trăieşte, vor rămâne de-a pururi în
pomelnicele şi în rugăciunile mele. Dumnezeu să-i aibă în paza
Sa!
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Contrastul dintre „Cineva” şi un „Oropsit”
Chiar dacă mă repet, recunosc că eram protejatul familiei,
în defavoarea celor trei surori. Cea mai solicitată la munci, dintre
surori, era sora cea mare, Paulina şi, luând-o în glumă, putem
spune că era „CINEVA”, altfel nu poate fi numit cel căruia i se
spune mereu: „Cineva să facă focul, cineva trebuie să dea la
găini, cineva trebuie să rânească la grajd şi,… aşa mai departe.
Deci avea vocaţia a fi numită „CINEVA”
În acelaşi timp, eu puteam face orice altceva, nu aveam
treabă și fără a fi dojenit. Dacă tătica ar fi vrut să-mi dea ceva
de treabă, numai ce o auzeam pe măicuţa: „-Lasă-l măi Enache,
nu-l mai OROPSI, nu vezi că-i numai pielea şi osul de el, cum să-l
mai punem şi la muncă! Deci eu eram cel oropsit. Uneori aveam
aşa, un gând, că nu era chiar echitabil, să stau degeaba iar
surorile mele să muncească din greu şi mă gândeam că părinţii
mă protejează prea mult şi de aceea mă alipeam de Paulina la
munci şi asta cred că a fost cauza apropierii strânse, dintre noi,
pentru toată viaţa.
În sat eram prin preajma ei mai mereu şi o protejam
contra necazurilor aşa cum a fost şi acela prin care nişte vlăjgăi
au vrut s-o fure, în timp ce părinţii intenţionau să o trimită la
Buzău, să o facă croitoreasă sau la Bucureşti la unchiul nostru,
ing. Constantin Moise, ca persoană de încredere. Când Paulina
era la Bucureşti, eu eram ochii şi urechile ei şi o ţineam la curent
cu ceea ce mai discutau părinţii.
Mai târziu, când ea lucra la Fabrica de Tricotaje din
Bucureşti, iar eu eram în vacanţe, mă invita la ea, ca să am parte
de vacanţe mai frumoase. I-am întors serviciile când preoţeam la
Londra, prin 1977, invitând-o împreună cu soţul ei, Constantin
Ciocan, să-şi petreacă un concediu de odihnă, iar după 1980,
când am emigrat în America, cu mari greutăţi am reuşit s-o aduc
şi pe ea, împreună cu toată familia (soţul şi cei doi copii) şi au
devenit cetăţeni americani, unde trăiesc de peste 30 de ani. (Ce
păcat că, nu de mult timp, Paulina ne-a părăsit și cred că
Dumnezeu a primit-o în Împătăția Sa. Doamne, Te rog ai grijă de
surioara mea!)
Mai apoi am simţit un SOS al părinţilor şi în consens cu
toată familia i-am adus în State şi şi-au petrecut ultimii 20 ani din
viaţă în condiţii de siguranţă şi în credinţa faţă de Dumnezeu.
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C.- PRIETENII DIN SATUL MEU
În
n general am fost un copil retras şi cam stângaci în unele
preocupări ale copilăriei, cum ar fi spo
sportul. Drept, recunosc că
lipsa de
e talent în sport mergea până acolo că
că-mi dădeam cu
stângul în dreptul, ceea ce s-a
a întâmplat şi de facto, când am
încercat să şutez într-o
o minge, pe terenul din faţa şcolii şi am
stârnit râsul ironic al celor care au văzut faza. De la acea fază, n
nam mai avut chiar deloc chef de sport. Am devenit meditativ
meditativ,
ceva mai retras şi mă lăsam greu prins într
într-o prietenie
temporară. Singurul sport care
care-mi plăcea era înotul, în apa
limpede a râului Buzău. Acolo aş fi putut să mă împrietenesc
uşor, căci satisfacţia scăldatului îmi era alintul trupului. Mi se
părea că şii apa este un mediu de zbor.

Neculai Pandele

Un bun prieten din sat era băiatul
lui Pandele, din capul satului, Pandele
Nicolae. Era un băiat frumos, cel mai
înalt din clasă, cam plinuţ pe vremea
aceea, însă de o bunătate rară. Ştia săţi devină prieten, cu sau fără voia ta.
Petreceam adesea sfârşitul săptămânii
împreună. Poate şi pentru faptul că
aveam un lucru în comun, mersul pe
bicicletă. Mai păstrez şi acum o
fotografie, cu bicicliştii Costel şi
Pandele, un fel de unicat (mă ref
refer la
bicicletă, dar şi la fotografie) în
vremurile acelea.

După câte îmi reamintesc, eram la seminar, când venind pe
jos din Buzău către Dâmbroca, pe podul de la Vadu Paşii, m
m-am
întâlnit cu soţia colegului Pandele, o fostă colegă de
de-a noastră în
şcoala
la elementară, Aneta lui Bratosin, o fată frumoasă, înaltă,
cam de înălţimea colegului Pandele, de la care aflase
aflasem că s-au
căsătorit împreună şi că, pe atunci, colegul Pandele era înrolat în
Armata Română. De atunci n-am
am mai aflat nimic despre ei.
O prietenie,
enie, oarecum controversată, de amiciţie, a fost cu
Nicu Iordache. El era drăgălaş, coleg care
care-mi dorea apropierea de
el şi de familia lui. Mă trata ca pe un frate. Mă îmbia să
să-l vizitez şi
mă servea cu bunătăţi, care erau mai din belşug la familia lui,
căci
ci tatăl lui era felcerul comunei şi om gospodar, dar nu puteam
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suferi meciurile de fotbal transmise la radio şi pe care el, insista
să le ascult. Parcă îmi băga pe gât ceva, care mă făcea să am
greţuri.
Nu--mi explic de ce mă simţeam cam
complexat, dar probabil din cauză că
părinţii mei erau marginalizaţi de
oamenii acelor vremuri.
Marginalizarea pornea de la cei de sus,
dar se extindea şi la cei de jos, ca un fel
de milă
milă-silă. Mi-am reproşat adesea
atitudinile
dinile mele, mai ales în perioada
seminarului.
Poate că răutatea şi marginalizarea
avea sâmburii la mine şi în mine
încolţeau. Mi se părea că unii consăteni
îmi
mi căutau prietenia în mod fals.
Niculai Iordache

Nicuşor era băiatul „medicului” Neculai Iordache, iar eu al
ţăranului
Enache
Alexe
şi
atunci,
parcă
simţeam
o
incompatibilitate, îmi imaginam că Nicuşor e cu nasul pe sus şi c
că
nu prea aveam multe în comun. Acum, pe această cale, îi cer
iertare lui Nicuşor! Îi cer să
să-mi ierte slăbiciunile, din acele
vremuri, că nu m-am
am simţit pe aceeaşi lungime de undă cu el.
Intenţiile lui faţă de mine, cred că au fost bune, iar eu am fost un
retras şi poate, Doamne fereşte, o fi crezut că eu mă ţin cu nasu
pe sus. Deh, probleme mărunte la adolescenţi fără minte
minte!
Cu Florin Stanciu, actualul paroh al Bisericii din Săgeata,
relaţiile erau mult mai călduroase, în special după anul 1966,
când eu eram deja la seminar. În acelaşi an tatăl său, vrednicul
de pomenire, părintele Emil Stanciu, tocmai venise în Dâmbroca,
în poziţia de preot paroh.
De Florin
in mă simţeam foarte apropiat. Datorită vocaţiei
mele în ale teologiei şi ca preot în devenire, mergeam adesea în
casa părintelui Stanciu.
Tot respectul pentru această, cu totul specială, familie.
Doamna preoteasă Eliza,
liza, a fost pentru mine şi rămâne în
amintirile mele, ca adevăratul model de preoteasă. A fost o
adevărată co-slujitoare,
slujitoare, dedicată, alături de părintele Emil, în
păstorirea bisericii lui Hristos.
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Florin avea o soră mai mică,
Adina, o tânără frumoasă, despre
care am aflat acum, colaborând la
în
întocmirea
monografiei
satului
Dâmbroca, după peste 40 şi ceva
de ani de când nu mai ştiam ceva
despre sat, că a fost primăriţă a
comunei Săgeata, timp de vreo 18
ani şi că are un fiu care este
actualul preot al satului Dâmbroca.
Preot Florin Stanciu

Revenind la Florin (preot în localitatea Săgeata), îmi aduc
aminte, cu atâta plăcere, cum, iarna după slujbă, mergeam cu
sania, împreună, la derdeluş, pe dealurile de la marginea satului,
spre apa Buzăului, în spatele cimitirului, unde zăboveam până pe
înserate.
Mărturisesc
c că am fost foare emoţionat de înregistrarea
video a domnului Mircea Iordache, autorul cărţii satului
Dâmbroca, în care colegul Florin completează amintirile mele de
peste 40 de ani în urmă, privind influenţa pe care am avut-o
asupra sfinţiei sale în îmbrăţişarea
răţişarea vocaţiei sacerdotale (mergerea
la seminar
inar şi mai apoi intrarea în tag
tagma preoţiei).
Citate Maică Tereza
Avem nevoie să-L
L găsim pe Dumnezeu, iar El nu poate fi
găsit în zgomot şi nelinişte. Dumnezeu este prieten cu liniştea.
Priviţi cum natură – copacii, florile, iarbă – cresc în linişte; stelele,
luna şi soarele, cum se mişcă în li
linişte… Avem nevoie de linişte ca
să putem atinge suflete.
Cuvintele care nu duc mai departe lumina lui Christos,
îngroaşă întunericul.
Având casa părintească în capul satului, alergam adesea cu
bicicletele noastre de-a
a lungul plantaţiilor de tutun, de unde
începea câmpul.
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O odă pentru viața mea
Dar de părinţii ce pot să spun,
Doar că în lacrimi mă înec?
C-au fost izvorul meu cel bun
Și dorul veşnic ce-l petrec?
Plămada lor, pusă în mine,
Ai fost ca fruct, tu, viaţa mea
Şi, am fost crezul lor în lume,
Și voi rămâne pururea!
Biserica le-a fost ca templu,
Mi-au dat şi mie crezul lor,
Și-n vis adesea îi contemplu
Ca pe un Crez nemuritor.

Sketch de Marius Alecse,
marți 21 februarie, 1995
Tu, viaţa mea mi-ai fost o odă
Înaltă pân-la Dumnezeu,
Şi-ades mă întrebam de vorbă,
Mă întrebam: „Cine sunt eu?”
Sunt un drumeţ nemuritor,
Sau poate-o virgulă în plus?
Sunt drumul drept, cutezător,
Care conduce spre Iisus?
Şi, cine-au fost străbunii mei?
Oare îi ştiu, îi bănuiesc?
Bat clopotele pentru ei,
Ca semn ce mult îi preţuiesc!
Ei luptat-au cu dreptate,
Stând de pază la hotare,
I-am cunoscut pe jumătate,
Prin râvnă, trudă și răbdare!

Mi-au dăruit şi trei surori,
Cât şi o viaţă credincioasă,
Una şi azi îmi dă fiori,
Cu viaţa-i caldă-luminoasă.
Biserica din satul meu,
Tu, viața mea, ai preamărit-o
Cu crezul tău în Dumnezeu,
Cum și credinţa ai slăvit-o!
Şcoala din sat ce-a însemnat,
Ce-nseamnă pentru tine-acuş?
Sigur, din ea te-ai înălţat
Cu palma domnului Enuş!
Copilăria ţi-a fost artă,
Tradiţii, jocuri și iubire!
Unde-o mai fi acum pe hartă,
Cu-a ei curată fericire?
Închei această perioadă,
Cea din Dâmbroca, cu-a ei stea,
Cu întrebare şi bravadă:
Cine sunt eu? Sunt viaţa mea!
Dedicație de Mircea Iordache
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Arcada pe sub care se trece la Palatul Administrativ al Episcopiei

Este mai dificil și mai important să ai credință,
Căci dacă ai credință, totul devine cu putință.
Dar a crede cu sinceritate este teribil de dificil,
Că îndoiala vine tulburătoare, cu perceptu-i facil.
Credința-i ca o rădăcină din care cresc tulpinile,
Frunzele, florile și fructele bune, care sunt faptele,
Credința face ceea ce omul și legea nu pot face.
Hrăneste-ți credința si, temerile vor muri în pace!
Cred în Dumnezeu cum cred în răsăritul de soare,
Nu pentru că Îl văd, ci pentru că se simte în zare,
Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat,
Pentru că fără de Dumnezeu universul ar fi uitat.
Doamne, n-am credință mare dar pot fi încrezător
N-am un dar mare să-ți ofer, cu viața sunt debitor.
Să ne plecăm cu credință și cu rugă la Dumnezeu,
Să ne țină în sănătate, iubire și cu credință mereu!
Mircea Iordache
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II.- ANII DE SEMINAR
LA SEMINARUL „KESARIE EPISCOPUL” DIN BUZĂU
(1966-1971)

Clădirea Seminarului și Catedrala Episcopală Buzău
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II.1.- LUMINA SEMINARULUI
A.- INTRAREA ÎN ATMOSFERA SEMINARULUI
Palatul Episcopal,
când m-am mutat eu de
la Buzãu la Sibiu, nu era
încă gata în interior, dar
erau
începute
toate
lucrările care îi dădeau
profilul viitor. Mi-aduc
aminte că era la etaj o
cameră, numită Cuza
Vodă, în care stătuse
Cuza Vodă în drum spre
Bucureşti
şi,
palatul
avea o ieşire care ducea
în paraclisul episcopiei,
de unde episcopul putea
asculta slujba şi putea
avea momente de linişte
oricând dorea.

IPS Arhiepiscop dr. Antonie Plămădeală

Toate acestea au însemnat un pas important pentru cultura
româneascã, de vreme ce am descoperit un palat brâncovenesc. E
păcat că Episcopul Antim Angelescu era prea bătrân, avea 86 de
ani şi a mai trăit încă o vreme, fiind, însă, bolnav la pat. El a făcut
tot ce a putut în timpul episcopatului său, dar a ajuns la vârsta
neputinţelor omeneşti.
„De uitat, nu putem chiar dacă am vrea! Uitarea sau
memoria nu stau în puterea voinţei noastre. Acestea sunt însuşiri
ale intelectului omenesc care lucrează independent de noi, încât a
spune că uităm, putem spune teoretic, dar, în fond, nu uităm. Dar
a te răzbuna pe răul din trecut, aceasta deja depinde de voinţa
noastră.‟ (PS Sa Antonie Plămădeală)
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Da domnule director, voi fi preot!
Lăsând în urmă amintirile despre şcoala generală din sat, cu
toate aspectele frumoase şi mai puţin frumoase, mă revăd cum,
într-o dimineaţă însorită la începutul toamnei anului 1966,
aşteptam ceea ce trebuia să fie începutul unui lung drum, luminat
de Dumnezeu.
Eram decis să fac acel pas şi încrezător în tenacitatea mea,
dar nu prea ştiam exact ce este preoţia şi cu ce se mănâncă.
Aveam să merg la Seminar, dar visam mai departe spre Facultatea
de Teologie. Aveam ca model şi idol pe consăteanul, părintele Ioan
G. Coman, o personalitate de înaltă ţinută intelectuală şi
spirituală. Mi-l imaginam foarte pe placul lui Dumnezeu şi fără
prihana pizmuirii celor care i-au făcut rău.
Eram încă un copil şi nu reuşeam să mă detaşez de
amintirile neplăcute din satul natal şi-mi propuneam să merg cât
mai departe, să şterg cu buretele acea perioadă nefastă, să uit
chiar şi de sat. Conştientizam că gândurile mele nu sunt chiar pe
calea cea bună, că, orice aş face, satul se va ţine după mine să-mi
amintească de unde provin, cine sunt şi ce am lăsat în urmă..

Lumină veșnică părintelui I.G. Coman

Mă aflam, încă,
la vârsta întrebărilor:
„Oare, pe drumul ce
mi-am ales, nu voi mai
da de ciraci bolşevici,
ca aceia din sat care
mi-au otrăvit copilăria?
Voi putea duce în cinste
şi demnitate povara de
a-mi însuşi cunoştinţele
necesare unei aşa de
importante
misii
în
slujba lui Dumnezeu?”

Singur mă încurajam, că tătica şi-a pus mare bază în
mine şi că ştie el ce ştie.
Va trebui să am şi eu încredere în capul meu, că doar am
fost un elev bun la învăţătură şi că voi „toci” din răsputeri, să numi fac părinţii de râs şi să le dau un „bobârnac” mic, celor care nu
au avut încredere în mine.j
Soarele mă învăluia cu razele-i dulci-ameţitoare, favorizând
acea stare de visare şi vibraţie sufletească în care mă aflam. Îmi
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estompa amintirile urâte şi îmi dădea uşoare palpitaţii emoţionale,
gândindu-mă la viitor. Aşteptam autobuzul drumului meu spre
viitor. Deodată, din acel senin ancestral, îmi reapare o umbră
chipeşă a trecutului meu. Umbra avea aureolă diafană, dreaptă,
competentă, care-mi urmărise paşii şcolarizării şi care mi-a vrut
mult bine, dar... a fost acea palmă de factură ateistă şi acel
îndemn: „Scrie Alecse, că doar nu te-o face taică-tu popă!” Era şi,
nu era umbră, că, de fapt era domnul director, în carne şi oase şi
mă străduiam din răsputeri să-mi strunesc emoţiile. Cu
neînţelegerea mea de copil, îi purtam un pic de răutate şi aş fi vrut
să-i reproşez ceva, dar ce mai conta.
Cu un aer bonom şi cu un uşor umor, care-l caracteriza,
domnul director m-a întrebat: - Alecse, unde mergi aşa de
dimineaţă?
I-am răspuns: - La Buzău, domnule director, merg să dau examen
la seminar.
-Deci, te duci să devii preot (!!!)
La tonul domniei sale, care îmi părea a neîncredere şi uşor
ironic, am răspuns cu mândrie şi ceva reproş:
- Da, domnule director, voi fi preot!
Amplasarea Seminarului
Din centrul oraşului, mergând pe drumul care duce spre
plaiurile Moldovei, nu prea departe, este un sens giratoriu. Acea
zonă era dominată de prezenţa Episcopiei Buzăului. Se intra pe
sub o arcadă, pe aleea asfaltată, lungă, străjuită de stejari
seculari, de parcă aceea era calea Domnului, păzită de sfinţi.
În faţă, la intrarea în alee sunt Edificiile Administrative ale
Episcopiei, iar clădirea seminarului se afla pe partea stângă a aleii.

Gardul Seminarului era din beton (cu înălţimea de cca
un metru), continuat, în sus, cu fier forjat (până la înălţimea
de 2,5 m).
Atât clădirea Edificiilor Administrative, cât şi cea a
Seminarului aveau grădini cu gazon şi pomi decorativi, de
mai mare frumusețea.
Vecină cu clădirea Seminarului, se afla tot o clădire
impozantă, pe două niveluri, care funcţiona drept cămin de fete al
Liceului Comercial.
Acel cămin, pentru seminarişti prezenta o ispită hormonală,
sau poate că aşa a stabilit Cel de Sus, să pună la încercări pe cei
care au ales calea Lui.
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Ansamblul administrativ al Episcopiei,
anii '60

Mergând pe alee, spre
Catedrala Episcopală şi
Palatul Episcopal, trebuia
trecut pe sub o altă
arcadă (a clopotniţei),
pentru a intra într-o altă
lume, o lume medievală,
ca de poveste, care nu
avea nimic comun cu
acele
vremuri
ale
comunismului „progresiv‟
şi agresiv, oprimant a tot
ce
depindea
de
burghezie, de moşierime

şi de credinţa creştină. Aici am găsit Edenul lui Dumnezeu.
Aici se aflau şi chiliile slujitorilor de zi cu zi (monahii,
diaconii episcopiei) şi chiar ale unor părinţi profesori.
Eram interesat, mai mult, de istoricitatea Episcopiei, a
Seminarului şi mai cu seamă cum aş putea să devin parte din
această elită, care poate să scape de „radarul” ordinii comuniste,
instalat în toată ţara.
Scopul momentului, îmi era de a fi admis la Seminar Aveam
oarecare imagine asupra ce reprezintă Episcopia, căci în probele
de examinare se afla şi subiect legat de istoria Episcopiei Buzăului.
Este mai dificil și mai important să ai credință,
Căci dacă ai credință, totul devine cu putință.
Dar a crede cu sinceritate este teribil de dificil,
Că îndoiala vine tulburătoare, cu percept facil.
Miracolele se întâmplă celor care cred în ele,
În noi stă puterea să facem lucruri imposibile,
Puterea vine imediat ce schimbăm credințele.
Credința susține toate miracolele și misterele.

M.I.
„A fi om al vremii tale înseamnă şi a îndrepta relele vremii
tale, nu a te adapta la ele sau a le promova.‟ (PS Sa Antonie
Plămădeală)
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Ştiam că Episcopia
Buzăului a fost înfiinţată în
anul 1502, de către Radu
cel Mare, împreună cu
Nifon, fost patriarh al
Constantinopolului.

Clădirea seminarului

Abia, mult mai târziu, de pe internet am obţinut informaţii
mai multe şi încerc să prezint un sinopsis, din consemnările
aghiografilor autorizaţi, ca: Mitropolitul Antonie Plămădeală,
preotul istoric Gabriel Cocora, scriitorul şi istoriograful Artur
Silvestri şi alţii. Păşeam pentru prima dată într-un seminar şi....
paşii îmi tremurau de emoţie şi de măreţia „templului de credinţă”
în care intram.
Despre Episcopia Buzăului
(Repere istorice, culturale şi administrativ-gspdăreşti,
privind Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei)

În
anul
2012,
se
împlineau 510 ani de la
reînfiinţarea
Episcopiei
Buzăului, de către Radu cel
Mare,
domnul
Ţării
Româneşti şi, din iniţiativa
Sfântului Nifon, Patriarh al
Constantinopolului.
Spun
reînfiinţare,
căci
înfiinţarea unei episcopii, pe
teritoriu buzoian, s-a făcut
în anul 325, sub denumirea
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de Episcopia Goţiei, iar în veacurile următoare a devenit
Arhiepiscopia Goţiei (aşa cum este menţionat în documentele
oficiale, din secolele IX-X, ale Patriarhiei Ecumenice a
Constantinopolului, căreia Arhiepiscopia Goţiei îi era sufragană).
Unii istorici bisericeşti, printre care Prof. Dr. Emilian Popescu,
îl consideră pe episcopul Teofil al Goţiei, care a participat în anul
325 la lucrările Sinodului Ecumenic de la Niceea, ca fiind primul
ierarh din şirul episcopilor Buzăului.
Episcopii şi arhiepiscopii locali, din zona Buzăului şi Vrancei,
amintiţi în documentele oficiale din anii 1234 şi 1247, cât şi
ierarhii prezenţi în Mitroplia Ungro-Vlahiei, sub ascultarea
mitropolitului, în secolele XIV şi XV, deşi anonimi până acum, au
creat puntea de legătură între vechea Arhiepiscopie a Goţiei şi
Episcopia Buzăului (reînfiinţată în 1502);
Dintre ierarhii care au păstorit la Buzău, în secolele XVI şi
XVII, şase s-au intitulat oficial arhiepiscopi: Dositei (1502–
c.1525), Atanasie (1569–1583), Luca (1583–1603), Chiril (1610–
1617), Efrem (1618–1637) şi Ştefan I (1637–1649);
Rolul şi importanţa Episcopiei Buzăului şi a ierarhilor ei în
istoria Bisericii şi în cultura neamului:
Episcopul Luca, ajuns mai apoi mitropolit, a fost conducătorul
soliei lui Mihai Viteazu, la Ţarul Fedor al Rusiei (1597);

Mitrofan – poliglot, mare
cărturar
şi
tipograf,
ostenitor la tipărirea Bibliei
de la Bucureşti (1688) şi a
Mărturisirii lui Petru Movilă
(1691);
Episcopul Mitrofan

Chesarie – inegalabil gospodar şi luminat patriot;
Filotei – mare unionist, cel care l-a primit la Buzău pe domnitorul
Principatelor Române, Alexandru Ioan Cuza, a tipărit Biblia în cinci
volume (1854-1856);
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Dionisie Roman – profesor „naţional” la Buzău, cărturar,
membru fondator al Bibliotecii Academiei Române şi membru de
onoare al acestei prestigioase instituţii;
Ierarhi, preoţi şi monahi din Episcopia Buzăului,
s-au
implicat benefic în evenimente de importanţă naţională, precum
Revoluţia de la 1848 (poetul Neagu Benescu), Unirea Principatelor
(1859, Episcopul Filotei), războiul pentru independenţa naţională a
României (1877–1878, protsinghelul Varlaam, din Mânăstirea
Ciolanu), răscoala din 1907 ş.a.;
Poziţia geografică pe care o are Episcopia Buzăului, făcând
legătura cu Moldova, cu Dobrogea şi, prin Pasul Buzăului, cu
Transilvania;
Pentru locuitorii de pe malul Buzăului, religia a constituit,
mereu, un factor important în existenţa aşezării, dovadă că, prima
menţionare a localităţii a fost făcută într-un document de natură
religioasă. Statutul de reşedinţă episcopală, primit în timpul
domnitorului Radu cel Mare, odată cu înfiinţarea Episcopiei
Buzăului, întăreşte importanţa credinţei în viaţa cetăţenilor
oraşului. Credinţa predominantă a buzoienilor a fost şi este cea
Creştin-Ortodxă.
Până prin 1987, când a venit la cârma Episcopiei Buzaului
IPS Arhiepiscop dr. Antonie Plămădeala, preotul şi istoricul
Gabriel Cocora, profesor dar şi preot la Catedrala Episcopală din
Buzau (1947-1972), consilier, apoi vicar administrativ la Episcopia
Buzăului (1968-1975) si, în ultimii ani funcţionând, concomitent şi
ca paroh al Bisericii "Sfinţii Îngeri" din Buzau (din 1972), publicist
al mai multor studii de Istorie Locală, de Istorie a Culturii si Artei
Româneşti Medievale, etc… era singura autoritate incontestabilă în
privinţa ţinuturilor buzoiene şi vrâncene.
Extras din mărturisirile
IPS Arhiepiscop dr. Antonie Plămădeală
„La Buzãu, când am venit acolo, totul trebuia refăcut, şi
refăcut, cu grija de a nu strica ceva.”
Artur Silvestri prezintă un interviu cu IPS Arhiepiscop Dr.
Antonie Plămădeală, privitor la Episcopia Buzăului: „Prin 1987,
când am ajuns la Episcopia din Buzãu, am găsit imaginea unei
cetăţi sacre, impunătoare, care ocupa întinderi mari din centrul
oraşului şi părea să oglindească faţa lui purificată. Era uimitoare
şi emoţiona, de îndată. Palatul Brâncovenesc, aproape scenografic
şi impresionant prin concepţie, apărea nou, de parcã abia ieri Vodă
Brâncoveanu l-ar fi ridicat din temelii. Dădea un sentiment straniu,
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ca de ochean întors şi de tulburare de timpuri şi te-ai fi aşteptat să
se audă, de undeva, zgomot de trăsură şi voci de odinioară şi să-l
vezi pe chiar Mitropolitul Antim Ivireanu scoborând din vehicolul
tras de cai...
Întâi şi întâi trebuie să ştiţi că, în momentul când am trecut
eu din Vicar-patriarhal în Episcop al Buzăului, totul acolo trebuia
refăcut şi, refăcut cu grija de a nu strica ceva, dar în mai mare
măsură de a restaura palatul aşa cum a fost el.
Palatul
era
aproape în situaţia
de surpare, într-o
stare deplorabilă. În
decursul istoriei lui,
mai fusese reparat,
dar în aşa fel încât i
se
pierduse
identitatea. Eu am
pornit cu mare grijã
aceste lucrări.
Cum şi biserica
era
afectată
de
cutremur,
am
început lucrările la
Arcada pe sub care se trece la
biserică şi nu mică
Palatul Administrativ
mi-a fost mirarea
când am găsit,
sub pietrele care pardoseau biserica, mormântul unui ierarh de
care nu se ştia nimic şi, am găsit scris, pe cărămida care se afla
sub cap, timpul când a fost înmormântat, care coincidea exact cu
data Palatului Episcopal de acolo.
Am avut deci un prim indiciu, iar mai apoi am găsit pe
peretele dinspre nord al palatului, ascunsă sub straturi
nenumărate de var, inscripţia originalã de pe timpul zidirii
palatului. Şi acolo se spunea clar că palatul a fost zidit de
Constantin Brâncoveanu, ceea ce mi-a dat un motiv de entuziasm
când lucram deja la restaurarea palatului. Dar tot atunci am
descoperit, în sfârşit, printre pietrele mari care sunt întrebuinţate
în zidărie, desigur după alte cutremure şi dărâmături, o piatră
mare pe care scria: „Eu, Constantin Voievod...”, ceea ce ne-a
întărit credinţa că palatul era din vremea lui Constantin
Brâncoveanu şi asta însemna foarte mult.
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De îndată am început restaurarea palatului, legându-l cu centuri
de oţel, aşa cum probabil nu s-a făcut la prea multe clădiri. După
aceea am început cu palatul în interior. Trebuia să degajez beciul,
care între timp se stricase. Din opt bolţi, câte avea la început, mai
rămăsese doar patru, aşa încât a trebuit să-l construiesc aproape
din nou. De asemenea am început să refac intrarea în palat,
printr-o construcţie nouă, aşa cum găsisem în documente că
fusese odinioară. Astfel, am ridicat o scarã exterioară, am
comandat stâlpi de susţinere şi am obţinut o intrare cu totul nouă,
direct la etaj, obţinând şi o cameră nouã la intrare, care până
atunci era stricată, prefăcută în casa scărilor, ceea ce nu era cazul
să mai păstrez. Mi-a dat multă bătaie de cap, dar am reuşit. Nu
ştiu dacă am terminat foişorul, dar ştiu cã atunci coloanele erau
deja aduse, bine sculptate de părintele Simion Tatu de la
Plumbuita. Dumnezeu să-l ierte, că a murit. A strâns banii
necesari şi e bine că Episcopia a mai durat sub dânsul, aşa încât
lucrările de reparare au putut începe, fiind el încă în viaţă.
Dumnezeu să-l numere printre aleşii Săi, pentru că a lăsat o
Episcopie care, deşi era trecută de un cutremur, avea banii
necesari pentru începutul restaurării. Odată cu biserica am refăcut
şi Seminarul Teologic pentru că, deşi aveam un Seminar nou, „noii
stăpâni” îl ocupaseră şi numai după plecarea lor s-a putut
recupera Seminarul.
Am avut la Buzău, printre multe altele şi timpul să scriu o
carte: „Nume şi fapte în istoria culturii româneşti, sec. XVII-XIX, la
Buzãu”. Am mai scris apoi o carte foarte mare cu contribuţii
diferite la istoria eparhiei Buzăului, întitulatã „Spiritualitate şi
Istorie la Întorsura Carpaţilor”, care a apărut în 2 volume, format
mare. Ideea restaurării palatului, a Seminarului şi a bisericii, era
să fie făcută de oricine ar fi ajuns episcop acolo, sau, cine ştie,
dacă n-ar fi găsit oameni cu ştiinţã în reparaţii de mare valoare,
poate că ar fi dărâmat clădirea. Eu mă bucur că am avut răbdarea
şi-am găsit oamenii cu care s-o refac. Nu trebuie uitat marele
arhitect Nicolae Diaconu. El şi-a pus în mişcare toate cunoştinţele
lui ca să o scoată aşa cum este astăzi. Eu mă bucur şi
binecuvântez atitudinea arhitectului şi a altor arhitecţi care m-au
ajutat să duc clădirea la bun sfârşit. Mă bucur că lucrarea a fost
terminatã de Prea Sfinţitul Epifanie Norocel, care a respectat toate
ideile avute de mine şi a scos palat nou, care face cinste Bisericii
Ortodoxe Române. Munca n-a fost uşoarã, pentru că problemele
erau multe şi soluţiile trebuiau descoperite de noi.
Prin urmaşul meu la episcopat, Prea Sfinţitul Epifanie,
Buzăul a continuat să-şi refacă toată bogăţia din trecut, bogăţia
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culturală, bineînţeles că şi eu sunt bucuros că toate acestea vor
duce la înflorirea Episcopiei şi la mai binele ei.”
EXTRAS, CORECTAT, DIN CARTEA LUI GELU MOISE
(unchiul părintelui Constantin Alecse)
Au mai trecut nişte ani şi copiii lui Enache şi ai lui Costică au
terminat pe rând şcoală primară din sat.
Într-o zi Enache i-a spus lui Costică: - Costică, ştii ce m-am gândit
eu? - Nu ştiu nene. - Să dăm câte un băiat la seminar să se facă
preot. - Că bine zici nene, a zis Costică, Eu îl dau pe Costel că
pare luminat la cap. Costel era penultimul copil al lui Costică,
- Iar eu îl dau pe Costel, că-i singurul meu băiat și în fiecare an a
fost premiant, a spus Enache, şi au trecut la treabă.
S-a suit Enache în autobuz şi a plecat la oraş la seminar să-l
înscrie pe Costel.
Nu s-a mai dus cu căruţa, ci cu autobuzul. În acel timp
trecea o şosea asfaltată ce lega satele de pe malul stâng al râului
Buzău până departe spre hotarul cu judeţul Brăila.
Şoseaua şerpuia pe lângă râul Buzău. A venit şi ziua când
subsemnatul, însoţit de tata, m-am prezentat în faţa comisiei
pentru a susţine examenul de admitere. S-au afişat rezultatele şi
surpriză: subsemnatul a primit cele mai mari note, fiind admis la
seminar pe locul II. Subsemnatul, tânăr seminarist, am urmat
şcoală de cantori (primii doi ani de seminar), şi restul anilor de
teologie, la seminarul „Kesarie Episcopul”, din Buzău, pe care l-am
absolvit în 1971, pe locul I, calificativul Excepţional. În vacanţe,
mergeam de cântam, în calitate de cantor, la strană în biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, din localitate. Tata era tare fericit că
unicul său băiat cânta la strană în cadrul bisericii din sat. Căci…
de!, cine mai era ca el în sat! Aveam grijă să mă prezint mai
înainte la biserică, pentru a pregăti cele necesare pentru slujba,
împreună cu părintele paroh. La scurt timp după aceea trecea şi
tată cu toiagul şi cu ceaţă de copii după el. Când intră în biserica,
din respect, lumea îi făcea loc şi se ducea cât mai În faţă că să-l
vadă pe Costel cântând la strană. Mult se mai miră eI cum de ştie
Costel să intervină cu cântatul după preot. După slujba, pleca
fericit acasă unde îl aştepta masă pregătită de soţie, şi de una
dintre cele trei fete.
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B.- ÎNALTE FEŢE BISERICEŞTI
1.- CHIRIARHUL DR. ANTIM ANGELESCU
Scurtă biografie a PS dr. Antim Angelescu, Episcopia
Buzăului
Dorinţa mă face să-mi numesc educatorii, îndrumătorii,
profesorii, ca Sfinţi Părinţi şi să-i dau drept pilde de bonomie,
măreţie sufletească şi înzestrare cu arta duhovnicească.
Vlădicul locului, PS Sa dr. Antim Angelescu, de Dumnezeu păzitul
episcop al Buzăului, Vlădica Antim, era un om foarte special. Era
îmbrăcat impecabil, sau cum se zice „la patru ace”. Purta o
dulamă arhierească, cu care aproape că mătura aleile din faţa
Seminarului şi a Episcopiei. Întotdeauna avea camilafca pe cap, iar
barba albă, mijlociu tunsă, crea impresia unui tablou mişcător, a
unei icoane.
Pe vremea seminariatului, cunoşteam foarte puţine despre
Sfinţia Sa, dar un lucru incontestabil era că îl admiram enorm de
mult. Îl vedeam ca pe un personaj principal dintr-o poveste
frumoasă.
Abia
mai
târziu,
având
onoarea
de
a
posta,
cu
aprobarea autorului, pe internet,
cartea părintelui prof. dr. Mircea
Păcuraru, de la Sibiu „Teologi
Români”
(Antim
Angelescu),
aveam să aflu mai multe despre
biografia Vlădicului dr +Antim
Angelescu.
S-a
născut
la
18
septembrie 1893, în Moşeştii
Vechi, jud. Buzău, cu numele de
botez Anton, într-o familie de
preot.
PS Sa dr. Antim Angelescu

„Taina lui Iisus era că în trupul Lui se ascundea Dumnezeu;
iar taina noastră, a creștinilor, e că în făptura noastră se ascunde
Hristos.‟ ( Pr. Arsenie Boca)
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A studiat la Seminarul Nifon (4 clase) şi apoi la Seminarul
Central (absolvent în 1915), după care a absolvit Facultatea de
Teologie din Bucureşti (1915-1919), unde va obţine mai târziu
doctoratul (1939), cu studii de specializare la Montpellier (19251926).
A funcţionat ca preot în Căbeşti-Tutova, Cândeşti-Buzău şi
Ruşeţu-Brăila (1918-1920), la biscricile: „Sf. Ilie" (1920) şi „Sf.
Apostoli Petru şi Pavel" din Brăila (1921-1922).
A fost şi profesor de Religie la Liceul „Nicolae Bălcescu" din
Brăila (1927-1942), membru în Consiliul Eparhial al Episcopiei
Buzăului (1921-1928), misionar eparhial la Brăila, membru în
Adunarea Eparhială (1932-1942), preşedinte al Asociaţiei Clerului
– secţia Brăila (1932-1942), redactor al foii „Viaţa Creştină” din
Brăila (1932-1936).
A fost tuns în monahism şi hirotesit arhimandrit (1942), la
Cozia, numit vicar al Mitropoliei Olteniei (1942), apoi arhiereuvicar (1943).
La 11 ianuarie 1944 a fost ales Episcop al Buzăului (instalat
la 21 mai 1944), unde a păstorit până la 1 septembrie 1979, când
s-a retras.
A decedat la 8 februarie 1980, în Buzău.
In cei 35 de ani de păstorire la Buzău, a îndrumat
activitatea pastoral-socială, culturală şi administrativ-economică, a
stimulat renovarea a numeroase biserici din eparhie, a făcut parte
din două delegaţii care au vizitat Biserica Ortodoxă Rusă (1948 si
1968).
Dintre lucrările publicate, mentionăm: Biserica şi sectele
(Brăila, 1928); Psihologia relgioasă a copilului şi adolescentului, cu
aplicaţiuni la invăţământul religios (Brăila, 1939, 134p., teză de
doctorat); Intruparea Domnului (Craiova, 1943); broşuri şi sute de
articole în „Viaţa Crestină" Brăila; „Buletinul Episcopiei Buzăului”;
„Glasul Adevărului", „Ingerul" (toate la Buzău); „Viitorul",
„Crucea", „Glasul Bisericii" (toate la Bucureşti) ş.a., la care se
adaugă pastoralele şi cuvântările chiriarhale.
„Cine a chemat pe oameni mai duios decât Iisus, ca să-L
cunoască pe Dumnezeu ca Tată, iar pe ei înşişi ca fii şi fraţi ai
Săi?”. (Pr. Arsenie Boca)
„Doar amintirile şi tăcerile ne mai adâncesc uneori în cuvânt
şi el ne cerne, gingăşie şi albastru şi speranţă, peste lume.
(Mariana Fulger)
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PS Antim Angelescu – plimbarea zilnică
prin faţa seminarului
Deşi era trecut de 70 de ani, pe vremea când eram
seminarist, totuşi vârsta sa septuagenară nu-l dădea de gol. Când
se plimba aproape zilnic, spre apusul soarelui, pe aleea din faţa
seminarului, întotdeauna însoţit de un consilier, sau poate un
diacon/arhidiacon al său, noi seminariştii, din clasele de meditaţie,
stingeam lumina din clasă, spre a nu fi văzuţi, şi ne benoclam pe
la ferestre clasei ca să-i admirăm mersul agale, dar ager şi
asemănător cu mersul arhidiaconului Ştefan Pruteanu, profesorul
nostru de muzică.
Ce păcat că industria cinematografică a Hollywooduluy nu a
reuşit să descopere, acel colţ de rai al Buzăului, în acei ani de
graţie 1966-1971, să imortalizeze pe peliculă secvenţe dintr-o
adevărată lume, naturală, nu închipuită a la Hollywood, o lume
curată şi, chiar mi-aş permite să spun, sinceră şi sfântă.
O asemenea lume, cu personaje reale, modele virtuale
morale, menite a fi urmate de generaţiile prezente şi de cele ce
vor veni, meritau a fi prezentate şi astăzi pe ecranele lumii, sau pe
plasmele miliardelor de case, unde, în prezent se derulează cele
mai nocive filme de groază, cu influenţă negativă.
Spiritualitate vs fantezii şi iluzii, povestiri de groază,
ademeniri nocive
Cât de tare ar fi
fost ca, în vremurile
acelea, în loc de
serialele
„Umbrele
Închise”
(dark
shadows), produs de
Dan
Curtis,
cu
presupusa tematică
biblică,
despre
duhuri şi spahii, ce a
rulat
zilnic,
în
perioada 27 iunie
Sfinții Români
1966, până în
2 aprilie 1971 pe ecranele americanilor, pe postul național ABC, ar
fi rulat în schimb un serial buzoian, cum ar fi – zic şi eu – „Sfinţii
de la poalele Carpaţilor”.
Las la imaginaţia cititorilor şi telespectatorilor să ghicească
impactul pe care alternativa propusă l-ar fi avut din punctul de
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vedere al educaţiei şi al păcii sufleteşti. Cât de important ar fi fost
ca, în acele vremuri, în loc de serialul lui Barnabas Collins
(Jonathan Frid), cu vampiri, lupi de noapte urlători la lună şi la
stele, zombi şi monştri, vrăjitoare şi alte fiinţe extratereste,
trăitoare în lumi paralele, s-ar fi rulat pe ecranele televizoarelor
americane (iar astăzi globale), documentare cu sfinţii ortodocşi,
care au trăit şi s-au sfârşit prin peşterile şi chiliile de prin
mânăstirile atonite, sau oriunde prin pustiurile ţărilor ortodoxe,
sfinţi şi meditatori apropiaţi ai lui Hristos, sau documentarii cu
schivnicii, cu marii duhovnici şi veşnic-rugători pentru noi, cum ar
fi, spre exemplu, părinţii: Ilie Cleopa, Arsenie Boca, Arsenie
Papacioc, Nicolae Steinhardt, Sofian Boghiu, Rafail Noica, Teofil
Părăian, Ioan Iovan, Iustin Pârvu, Mina Dobzeu, Ioanichie Bălan,
Paisie Olaru, Daniil Sihastrul (+1496), menţionând doar câţiva
dintre ei. Nu am dubii că, marii noştri schivnici, duhovnici şi
aghiografi, de pe plaiurile României, întrec, incomensurabil,
numărul (fără a vorbi de valenţele morale şi creaţiile seculare ale
tuturor regizorilor, actorilor şi ciracilor lor, care se afişează anual,
pe covoarele roşii de la Hollywood sau Cannes). Este vorba doar
de preferinţă şi de părere personală.
Dacă voi nu vă mântuiţi, atunci cine, EU?
Circula o istorioară prin vremurile seminariatului meu, că
extenuat de povara administraţiei episcopale, într-o perioadă a
postului mare, Vlădica +dr. Antim a hotărât să-şi ia o săptămână
de meditaţie şi reculegere personală la mânăstirea Ciolanu de
lângă Buzău, lăsând treburile episcopale să fie rezolvate de
secretarul său, consilierul Palatului Episcopal, poate chiar vicarul
Gabriel Cocora, dându-i poruncă „- Chiar dacă ar arde Episcopia,
să nu mă deranjezi, că mă duc pentru rugăciune la mânăstire!” Şi,
aşa, în maşina episcopiei, un fel de limuzină neagră, cu geamuri
fumurii, Ierarhul plecă într-o duminică după amiază, după Slujirea
Sfintei Liturghii, spre mânăstirea Ciolanu. După vreo oră şi
jumătate, ajuns la mânăstire, Vlădica se predă stareţului,
poruncindu-i: „- Uită că sunt arhiereul tău şi, pentru o săptămână,
te rog să mă tratezi ca pe orice călugăr!”. Zis şi făcut. Merge în
capelă, la rugăciune, la orele 6 seara. Stareţul şi fraţii sihaştri, cu
o oarecare sfială, îl invitară pe Ierarh la strană, să citească, şi să
cânte alături de ei. La sfârşitul Vecerniei şi a Slujbei Litiei
(aflându-se în postul mare), slujbă ce a durat cca 2 ore, lihnit de
puteri şi în aşteptarea cinei la trapeză (fiindcă mâncase foarte
sumar la plecarea de la episcopie), pe la orele 8:30 seara, cinul
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monahicesc, din care, de astă dată făcea parte şi Chiriarhul
locului, se înfruptă din mâncarea de post: o bucăţică de pâine, de
o pierdea printre degete, pe care era întinsă o linguriţă de zacuscă
de vinete, însă cu un pahar mare de apă. La sfârşit, la alegere, o
pară, sau un măr din grădina mânăstirii. În acest timp, schivnicul
de rând al mânăstirii, a citit vreo 3-4 psalmi. Vlădica, +dr Antim,
crezând că aşa sunt aperitivele la mânăstire, aştepta să înceapă
servitul mesei. Mare i-a fost mirarea Vlădicului când stareţul,
înainte de „ridicarea” mesei, spunând că acesta a fost meniul zilei,
(înainte de orele 9:00 seara) anunţă programul liturgic: orele
11:00 seara, Pavecerniţa; orele 12:00 miezul-nopţii, Slujba
Ceasurilor; rugăciune personală şi odihnă (între 1:30-până la 5:00
dimineaţa); iar de la 5:30 dimineaţa, până la orele 8:00
dimineaţa, Slujba primelor „Trei Laude”. Fiind în perioadă de post,
în prima zi nu a fost micul-dejun.

Călugării

Chilia lui Daniil Sihastrul

Ostoit de puteri, dormind doar vreo 3 ore, Înaltul Prelat
aude, pe la orele 5:00 dimineaţa, toaca, apoi clopotul mare al
mânăstirii (deşteptătorul garantat al cinului monahal, pentru
rugăciune), se întoarce pe partea cealaltă, fiind deranjat din somn
(lucru neobişnuit pentru Vlădica), iar la 5 minute după aceea, se
trezeşte cu un bocănit zdravăn în uşa chiliei, de către schivnicul de
serviciu, poruncindu-i-se locatarului să se trezească pentru slujbă,
altfel va fi trimis cu oile pe câmp, timp de 48 de ore, fără hrană.
Sare Ierarhul ca ars din somn, se îmbracă în ale sale straie şi, în
10 minute este deja în capelă. Era prima zi plină, ce urma să fie
petrecută la mânăstire. La cererea stareţului, care dorea cu
dinadinsul să respecte dorinţa Vlădicului, un învăţăcel se apropie
de Chiriarh, spunându-i că astăzi este rândul său, să aprindă
lumânările din capelă, să-l asiste pe stareţ în timpul slujbei, iar la
sfârşit, să măture biserica şi să o pregătească pentru slujba ce

146

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

urma, peste vreo oră şi jumătate, adică, pe la orele 12:00, orele
prânzului.
Zis, şi făcut. Neavând încotro, Chiriarhul se supuse
programului şi, sleit de puteri, aştepta clopotul de la trapeză, care
să anunţe masa de prânz. Rugăciunea i-a fost ascultată, clopotul
trapezei a sunat. Toţi monahii (inclusiv episcopul) s-au adunat la
trapeză pentru masa de prânz. Stareţul dă binecuvântarea şi
fiecare pe rând îşi ia farfuria de la cantina trapezei, îşi toarnă un
polonic (nu mai mult) de iahnie de fasole, îşi ia o bucăţică de
pâine neagră (pâinea era calculată să ajungă fiecărui schivnic în
parte), îşi ia şi un pahar, pe care-l putea umple şi reumple, din
belşug, cu apă plată, iar ca desert, un măr sau o gogoaşă de post,
la alegere. Din nou, citire din psalmi, din nou anunţarea
programului pentru următoarele 6 ore. Ghinionul făcu, ca, în loc
de rugăciune personală şi odihnă de 2 ore (1:00-3:00 după
amiază), Vlădicului Antim îi veni rândul să păzească animalele
mânăstirii, timp de 3 ore (3:00-6:00 seara), după care să-şi
încheie programul de-jurnă, în timpul slujbei, începând de la orele
6:00 seara, adică, să aprindă lumânările din capelă, să-l asiste pe
stareţ în timpul slujbei, iar la sfârşit să măture biserica şi să o
pregătească pentru slujba de la 11:00 noaptea.
În acea zi, meniul a fost şi mai auster: o bucăţică de pâine
cu magiun şi un pahar cu apă. Cine dorea suplimentarea mesei,
putea să-şi ia o bucăţică sau două din prescura de la litie, aflată
pe masa de la intrare în trapeză. Înainte de a-şi lua rămas bun de
la stareţ, spre a merge la culcare şi ca o prevenire a faptului că ar
dori să fie nestingherit, la orele 11:00 seara, pentru Pavecerniţa,
urmată la orele 12:00 miezul-nopţii, de slujba celor „Trei Laude”,
Vlădicul Antim îi ceru stareţului o favoare, ca să nu-l deranjeze
până mâine dimineaţă, căci trebuie să lucreze la rezolvarea unor
mari probleme ale Episcopiei. Stareţul nu avu încotro decât să
accepte coabitarea. În ziua de marţi, a doua a săptămânii,
Ierarhul a fost scutit să participe la slujbele de miezul nopţii şi ale
miezonopticii şi utreniei. S-a sculat pe la orele 8:30 dimineaţa, cu
vreo jumătate de oră înainte ca schimonahii să iasă din capelă, de
la rugăciune. Îngrijorat de starea Vlădicului, stareţul merge la
chilia lui, bate la uşă, Vladica îi deschide şi mai înainte ca stareţul
să deschida gură, sau să întrebe ceva, Vlădica Antim îl
încunoştiinţă că trebuie să meargă la Buzău „că mari probleme
sunt acolo, pe care numai eu le pot rezolva!”. Stareţul înţelese
mesajul, îşi trimise ucenicul să bată clopotul de adunare la trapeză
a tuturor monahilor şi, ca din senin întregul cin monahal se
raportă la „ordine”. În acelaşi timp sosi şi maşina neagră, cu
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geamuri fumurii, a episcopiei şi, fără a mai lua micul dejun cu
foştii săi acoliţi, Vlădica intră în maşină, în timp ce întregul sobor îi
cânta Imnul Arhieresc: „Pre Stăpânul şi Arhiereul nostru…!”. Aşa
urma să se încheie o săptămână de „sabath” a Chiriarhului.
Încă o scenă a întâmplării noastre a fost în timpul acestui
plin alai de luare la revedere, de la Chiriarh, din partea soborului
monahicesc. De aiurea, coborând de pe deal, un novice păzitor al
animalelor mânăstirii, alergând într-un suflet spre locul de pornire
a Chiriarhului către Sfânta Episcopie, striga cu sufletul la gură:
„-Prea Sfinţite…, Prea Sfinţite…, aşteptaţi!”. Vlădica îi spuse
şoferului să aştepte. În câteva clipe, păzitorul a ajuns la maşină.
Vlădica deschise geamul ca să-l asculte. „- Prea Sfinţite, strigă cu
un glas blajin păzitorul, ne vom mântui noi oare???”…
„- Dacă
voi nu vă mântuiţi, atunci cine, EU?”, îi răspunse Ierarhul, bine
ştiind că El nu rezistase unor condiţii atât de aride în care călugării
îşi duc existenţa, decât numai O SINGURĂ ZI.
Dacă este sau nu veridică această istorioară, nu ştiu. Un
singur lucru însă vă spun, să nu-i mai judecăm pe aleşii Domnului,
decât numai dacă am trăit şi noi a singură zi „în pielea lor”!.
2.- PREASFINŢITUL CHESARIE PĂUNESCU (1888 - 1975)
EPISCOPIA TOMISULUI ŞI DUNĂRII DE JOS,
A
fost
episcop
al
Bisericii
Ortodoxe Române, titular al eparhiei
Tomisului şi Dunării de Jos. Din botez,
Cezar, Prea Sfinţitul Chesarie Păunescu
s-a născut la 17 ianuarie (praznicul
sfântului Antonie cel Mare) 1888, în
satul Amărăştii de Sus (judeţul Dolj).
A făcut studii teologice, mai întâi
la Seminarul Sfântul Nicolae, din
Râmnicu Vâlcea, apoi la Seminarul
Central din Bucureşti (absolvent în
anul 1907) şi, în fine, la Facultatea de
Teologie din Bucureşti
(1907-1911).
După terminarea studiilor a avut răspunderile de pedagog la
Seminarul Central din Bucureşti (1911-1912), iar apoi de secretar
la Seminarul din Râmnicu Vâlcea (1912-1913).
În anul 1914 se călugăreşte la Mănăstirea Dobrovăţ de
lângă Iaşi, cu numele Chesarie (Cezar arhaizant).
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Este hirotonit ierodiacon pe seama catedralei episcopale din
Huşi, apoi ieromonah (1915), hirotesit arhimandrit la vârsta de
numai 29 de ani (în anul 1917).
Intră în cariera bisericească, mai întâi ca director al
cancelariei eparhiei Huşilor (1919-1923), apoi ca vicar al aceleiaşi
eparhii (1923-1929).
În acelaşi timp funcţionează, pentru o perioadă, ca profesor
de Religie şi Latină la Liceul Ştefan cel Mare şi la Liceul de Fete
Oltea Doamna, ambele în Iaşi.
În anul 1929, e chemat la Bucureşti, unde funcţionează ca
preot în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor (1929-1930), profesor şi
director la Seminarul Monahal din Mănăstirea Cernica (19291941), profesor şi director la Seminarul Central din Bucureşti
(1941-1944).
La 10 ianuarie 1944 este ales episcop al Tomisului
(Constanţa), fiind hirotonit la 23 ianuarie, înscăunat în mai 1944
În urma contopirii, la cererea regimului comunist, a
eparhiilor Dunării de Jos şi Tomisului, la 26 februarie 1950 e ales
Episcop al „Tomisului şi Dunării de Jos", cu reşedinţa la Galaţi. E
înscăunat la 26 martie 1950, la Galaţi, de mitropolitul Sebastian
(Rusan), al Moldovei. Păstoreşte această eparhie până la 15
martie 1973, când s-a retras din scaun.
Este considerat un ierarh cu aleasă viaţă duhovnicească, cu
dragoste faţă de cei în suferinţă, preocupat de refacerea şi
pictarea catedralelor episcopale din Constanţa şi Galaţi şi a
numeroase alte biserici.
A decedat la 30 octombrie 1975, la Galaţi şi a fost înhumat
lângă Catedrala Episcopală. La 4 iunie 1994, osemintele sale sunt
reînhumate în Catedrala Episcopală.
Scrieri şi traduceri
P.S. Chesarie (Păunescu) a scris diferite articole, pastorale
şi scrisori şi, a făcut mai multe traduceri, între care:
„Dr. Leandro Gaia, Evoluţia şi stiinţa”, traducere din limba
italiană, Huşi, 1926, 183 p.
„Doi martiri”, traducere din limba rusă, Cernica, 1930, 23 p.
„Cuvântarea lui Varlaam”, traducere din limba latină,
Cernica, 1936
„Giuseppe Frassinetti, Iisus Hristos - Îndreptarul preotului”,
traducere din limba italiană, Cernica, 1938, 173 p.
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Învățătura

Întreaga artă a instruirii constă în capacitatea
De a trezi curiozitatea naturală a minților tinere,
Cu scopul de a-și satisface, ulterior, curiozitatea.
Învățătura de carte nu înseamnă numai avere.
Numai întunericul ne învaţă să prețuim lumina,
Pentru copii învățătura este ca untura de pește,
Înainte de a învăța, să nu jucăm de-a „inima‟,
Să învățăm a ne juca de-a școala, că ne priește.
Care dintre muritori este atât de mult învățat,
Încât, mai multă învățătură să nu-i lipsească?
Să căutăm căldura, să n-o așteptăm din neant,
Să-nvățăm de la berze cum știu s-o găsească!
Nevoia învață totul. Îmbătrânesc și tot mai învăț,
Școala cea mai bună ne învață cum să învățăm,
Ea rumegă gândirea altora, cu pasiune și cumpăt,
Învățătura ne cere muncă și, să o respectăm!
În materie de ştiinţă şi de viaţă, cei de dinainte
Ne-au învăţat cât şi cum s-au priceput, cu drag,
Trebuie să ne descurcăm singuri pe mai departe,
Și nu vom uita că de la ei învățăturile ni se trag.
Adesea, în calea celor care vor să înveţe, stă
Autoritatea celor care predau, cu-a lor carismă,
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Tot ce am văzut ne învață să găsim calea justă,
Să credem în Creator, să-i mulțumim că există.
Învățământul e admirabil, ne este un bun aliat
Dar este bine să ne amintim, din când în când,
Că nimic din ce trebuie știut nu poate fi predat.
Ce nebunie să înveți lucruri de prisos, oftând!
Învățătura prin constrângere nu poate rămâne,
Dar cea pătrunsă-n suflet prin multă dragoste
Și bunăvoință, aceea rămâne acolo, lasă urme,
Învățătura cu practica, împreună dau virtute.
Oare, care e cel mai bun sistem de guvernare?
Acela care ne învață să ne cârmuim pe noi înșine?
Oare știu guvernanții lumii de această întrebare?
Ca să știi pentru toți, trebuie să înveți pentru tine.
Adesea, vorba rea are învățătura cea mai bună,
Să înveți fără să gândești, sensul nu prea este,
Dar și să gândești fără să înveți, periculos sună.
Învățat e omul care cu bucurie poate să învețe.
Învățătura faptelor, mai vrednică-i ca a vorbelor
Dacă este dată rău, se sparge în capul elevului,
Învățătura ne predă o singură lecție, a îndoielilor,
Surdul ne învață sunetul, orbul, de taina ochiului,
A învăța că-n viață se-nvinge ura cu dragostea,
Minciuna cu adevărul și violența cu abnegația,
Trebuie să fie vedere unanimă privind educația,
Cel care neglijează învăţătură își ucide tinerețea.
Sprijinul învățăturii este Creatorul, cu lumina Sa,
Că ne-a dat gândul și puterea de a ne lumina,
Și ne-a dat cuvântul și discernământul a învăța.
Îți ulțumim Ție, Doamne, pentru milostivirea Ta!
Mircea Iordache
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C.- ALTE FEŢE BISERICEŞTI
ALE EPISCOPIEI BUZĂULUI
1.- ARHIDIACONUL MITICĂ, ÎNSOŢITORUL LITURGIC
AL VLĂDICULUI +DR ANTIM,
Pornind din faţa scărilor Palatului Episcopal, către nord-vest,
începeau chiliile călugărilor şi slujitorilor templului. Prima chilie
era ocupată de Arhidiaconul personal al Vlădicului Antim. Era un
om micuţ ca statura şi îndesat, cam durduliu, cum ar spune un
medic din vremurile noastre, poate mai mic decât Chiriarhul
Antim. Chel, cu faţa roşcată, ochii albaştri, bulbucaţi, îmbrăcat
întotdeauna în mantie neagră sau gri, lungă, încât mătura cu ea
covorul episcopiei, puţin retras şi cam necomunicativ, parcă avea
ceva de ascuns (poate că dorea să-şi etaleze pregătirile sale
academice, nedorind să vorbească multe cu noi, mojicii), însă,
avea o voce, absolut, superbă.
Citeam prin cărţile de istorie
ale Bisericii Universale că, prin
anul 948, Vladimir (980-1015),
prinţul Kievului, îşi căuta o
religie pentru a-şi întări tânărul
stat slav. Astfel că, i-a trimis la
Constantinopol pe reprezentanţii
săi (emisarii) care, aşa, după
cum consemnează Cronica lui
Nestor despre vizita la Constantinopol, în Sfânta Sofia, au
raportat prinţului: „-Ne-am dus
la greci şi ne-au condus acolo
unde ei se închină la Dumnezeul
lor şi, nu ştiam dacă ne găseam
în cer sau pe pământ, căci pe
pământ nu se găseşte o atare
privelişte,
nici
o
atare
frumuseţe.
Dragoș și Alecse se visau diaconi

„Nimeni să nu silească pe aproapele său, nici măcar pentru
a-i face un bine. Nici Domnul nu intră nechemat.” (Pr. Nicolae
Steinhardt)
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Nu suntem în stare să vă povestim, dar un lucru ştim, că
acolo Dumnezeu locuieşte în mijlocul oamenilor şi, slujba lor este
mai minunată decât în orice altă ţară. Nu o să uităm niciodată
frumuseţea aceasta!”.
În 988 Vladimir a adresat supuşilor săi următoarea invitaţie:
„-Oricine, bogat sau sărac, cerşetor sau muncitor, dacă nu va veni
mâine la fluviu pentru a se boteza, va cădea în dizgraţia mea!” A
fost rodul unui pelerinaj care a schimbat faţa întregii lumi…
În acest spirit pot spune şi eu că, participând la o Sfântă
Liturghie, avându-l ca protopsalt liturgic pe Arhidiaconul Mitică,
nu mai ştiai dacă trăieşti în cer sau pe pământ.
Vocea sa era unică. Avea voce „cu carul”. Cred că vocea lui
întrecea, de departe, vocile arhidiaconului prof. Pruteanu şi pc
arhidiacon Mihalache, la un loc. Pluteai pe norii cerului ascultândui ondulaţiile muzicale, neaoş bizantine, pentru care, numai
dumnealui, avea acel har special să le interpreteze. Poate că acela
era şi motivul pentru care Vlădica +dr Antim şi-l agonisise ca
arhidiacon personal, nedorind să-l „fure” cine ştie care altă
instituţie, cum ar fi fost, chiar, conservatorul.
2.- MONAHUL PAHOMIE, MILOSTIVUL ELEVILOR,
Următoarea chilie, după cea a arhidiaconului Mitică, era
chilia monahului Pahomie. Regret că nu-mi amintesc numele de
familie. Era o persoană cu mult mai tânără, cu fizionomie şi
comportament diametral opuse arhidiaconului Mitică.
Dacă noi aveam vreo 18 - 20 de ani, cred că, acest tânăr
monah nu era decât cu 20-25 de ani mai în vârstă decât noi.
El era ţârcovnicul oficial al catedralei şi paznicul episcopiei, atunci
când Chiriarhul se afla în vizitele sale pastorale prin parohii. Era
o persoană jovială, vioaie şi
determinată să-L slujească pe
Dumnezeu. Era ca un spiriduş, parcă se afla în mai multe locuri în
acelaşi timp. Unii chiar credeau că are o sosie, fiindcă apărea
acolo unde nu te aşteptai. Cred că venise de la vreo mânăstire,
unde fusese numai „frate”.
Avea un grad de cultură cam
mediocru. În afară de faptul că ştia muzica bizantină „după
ureche” şi era hărăzit cu un dar muzical nativ, altfel nu ştiu ce aş
spune mai mult despre el dpdv intelectual. Ca om, însă, era
extraordinar. Eu mi-am permis să-l numesc „milostivul
seminariştilor”.
Uşa chiliei sale era întotdeauna descuiată. Cei apropiaţi ai
săi intrau şi se hrăneau din bucatele pregătite de el, la buna lor
plăcere. Şi,… gătea foarte bine.
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Dacă-ţi este foame, du-te la
chilia monahului Pahomie şi,
acolo, pe aragaz, găseşti 2 oale şi
încă vreo 2-3 tigăi cu de-ale gurii.
Cred că, venind la Buzău
drept ţârcovnic al episcopiei,
adusese cu el, de la mânăstire,
mărinimia,
bunătatea
şi
ospitalitatea mânăstirilor noastre
româneşti.
Nu cred că îndrăzneşte cineva
să mă contrazică, anume, când
calci
pragul
unei
mânăstiri,
oriunde
în
România,
prima
întrebare nu este cine eşti, de
unde vii şi ce donaţie vrei să faci,
ci, pur şi simplu
„-Ţi-e foame? Eşti obosit? Ţi-e
sete?!!!”,,.

Aşa era monahul Pahomie. Diferenţa era că nu te întreba, ci
se zvonise printre seminarişti că la el este deschisă „cantina” zi şi
noapte, necondiţionat.
Avea şi alte, multe, calităţi, în afara ospitalităţii:
* Evlavie şi duhovnicie. Pe pereţii chiliei sale existau foarte
multe icoane. Aveai impresia că te găseşti într-o micuţă capelă.
Sub povara emoţiilor, nu puteai să nu-l complimentezi pentru
tezaurul iconografic ce-l prezenta în display, pe pereţii chiliuţei
sale. Când îi spuneai că are icoane valoroase, îţi răspundea
simplu: „-Am casa plină cu icoane, şi podul plin de măciuci!”. Nu
am înţeles, niciodată, această expresie. Nu era în nici un caz vreo
aluzie că este sărac, sau că s-ar aştepta ceva, din punct de vedere
material din partea noastră, mai ales că, aşa după cum am
menţionat mai înainte, mărinimia şi generozitatea sa erau ieşite
din comun.
* Slujire şi practica liturgica. În fiecare duminică, după
amiază, se slujea, în Catedrală, Slujba Vecerniei. Era un preot de
jurnă, diacon, era părintele arhidiacon Mitu, lar la strană călugărul
Pahomie. Noi, câţiva seminarişti, mai ales din anii inferiori, roiam
ca albinele în jurul lui, să ne înveţe practica liturgică, să cântăm
împreună sau să practicăm ceea ce părintele arhimandrit Ştefan
Pruteanu ne învăţa la ora de Muzică Bizantină. Era calm şi avea
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multă răbdare cu noi. După slujbă, după ce participanţii la
vecernie, cei 7-10 credincioşi, părăseau catedrala, noi, seminariştii
participanţi la slujba de seară, ne îmbrăcam în veşmintele
diaconeşti ale slujitorilor şi ne fotografia, pentru posteritate, în
faţa Sfântului Altar.
Cred că am şi acum câteva astfel de fotografii, nu numai eu
înveşmântat ca diacon, ci şi fotografii cu alţi colegi îmbrăcaţi în
astfel de veşminte.
Părintele Pahomie ne învăţa cum să batem toaca, cum să
tragem clopotele, dar, niciodată nu am reuşit să învăţ această
artă. Am încercat, am insistat, însă nu toată lumea poate avea un
astfel de talent, care, eu consider că este nativ.
Substituiam această neputinţă cu un alt talent: pregătirea
cărbunilor pentru tămâierea liturgică. Acest proces avea loc în
clopotniţa episcopală. Nu toţi sunt experţi în arderea corzilor de
vie, din care, prin măcinare, se obţine praful de cărbune, necesar
cultului divin. Eu fusesem hărăzit cu un astfel de talent. Pisam, în
fiecare duminică după amiază, pentru producerea cărbunelui, atât
pentru catedrală, dar şi pentru capela seminarului, încât, la finele
unei asemenea operaţiuni, puteai să juri că am ieşit din mină.
Mergeam apoi să mă spăl de acest praf negru, în bucătăria chiliei
părintelui Pahomie.
Ca să gustăm haric din orele de relaxare duhovnicească, în
zile de duminică, atât părintele monah Pahomie, dar şi pedagogii
Toader Drăghici sau Gabriel Sibiescu ne invitau, pe cei mai
apropiaţi lor, la câte o escapadă la culegere de mere, pere şi alte
fructe, din grădina episcopiei. Cât de mare privilegiu!
Mergând, adesea, de la sensul giratoriu, de la „PomulVerde", pe drumul către Râmnicul Sărat, nu-mi puteam imagina
niciodată ce se poate ascunde pe dreapta, în spatele acelor ziduri
inpenetrabile (nişte garduri de citadelă, din beton armat, de peste
2,5 m., în înălţime şi de peste 300 m., în lungime.
Fiind seminarist şi, în postura şi cu relaţiile pe care mi le
formasem, eram privilegiat să fiu de cealaltă parte a barierei, să
culeg fructe, chiar din grădina episcopiei.
Cred că, încă, păstrez acea fotografie când subsemnatul,
dimpreună cu pedagogul Gabi Sibiescu, ne întorceam din grădina
episcopiei, cu câte o pălărie plină cu mere.
„Credinţa nu înseamnă că Dumnezeu va face ceea ce tu îi
ceri. Credinţa este convingerea că El va face ce este drept.‟
definiţie de Max Lucado
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D.- ADMITEREA LA SEMINAR (1966)

Din dosar nu trebuie să lipsească
vre-o țidulă

Rigurozitatea la verificarea
hârtiilor era condiția #1 (la
admitere)

Dosarul de înscriere la seminar
Dosarul de înscriere la seminar nu era prea încărcat. Se cereau
câteva documente specifice profilului şcolii:
• Adeverinţă de la preotul bisericii la care a fost botezat, din
care să reiasă şi provenienţa copilului, ca fiind dintr-o familie
ortodoxă,
• Copie legalizată a Certificatul de botez (ortodox), sau
originalul,
• Fişa de înscriere, în original,
• Foaia matricolă pentru clasele V-VIII,
• Certificatul de naştere, copie legaizată,
• Copie după buletinul de identitate,
• Adeverinţă de la circa medicală, privind vaccinările,
• Adeverinţă de la circa medicală, că, candidatul nu este în
evidenţa cu boli cornice (epilepsie, handicap fizic sau psihic),
• Recomandarea preotului paroh, că familia candidatului este
o familie de creştini ortodocşi, care frecventează cu regularitate
Sfânta Biserică, iar tânărul recomandat are aptitudini duhovniceşti
şi înclinaţii spirituale, compatibile pentru a urma cariera
preoţească.
„În materie de ştiinţă şi viaţă, cei de dinainte ne-au învăţat
cât şi cum s-au priceput, mai departe, va trebui să ne descurcăm
singuri.‟ - Mariana Fulger
„Credinţa nu elimină întrebările. Dar credinţa ştie unde să le
ducă.‟ Elisabeth Elliot
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Probele de admitere în seminar:
• Vizita medicală, - obligatorie si eliminatorie,
• Proba de muzică, era de asemenea obligatorie şi
eliminatorie,
• Probe de cultură generală (Limba română, Istorie) şi cultură
religioasă.
Notă: Mulţumesc Domnului că, la seminar nu era necesară şi o
scrisoarea de la primăria comunei, prin care să se adeverească
faptul că părinţii candidatului sunt înscrişi la colectivă, aşa după
cum această cerinţă era obligatorie pentru toţi candidaţii care se
înscriau la liceele teoretice şi la şcolile tehnice.

Cea mai tensionantă probă era "proba scrisă"
Desfăşurarea examenului - La examinare, ca "între popi"
Iată-mă în faţa celui mai important examen, al vieţii mele,
de până atunci.
Cu pantalonii peticiţi în spate, puiul de ţăran al lui Enache
venise la seminar să susţină examenul de admitere. Eram însoţit
de tătica, cărturarul cu 4 clase, care îşi dorea ca băiatul lui să
ajungă popă. Mă aflam într-o lume stranie. Dacă în sat mă
cutremuram dacă-l întâlneam pe preotul satului şi, cu atât mai
mult de-aş fi vorbit cu el, de data asta a trebuit să întâlnesc
preotul satului la puterea a 7-a, căci în comisia de examinare se
aflau 7 prelaţi, majoritatea cu doctorate, a căror misiune era să
stoarcă de la candidaţi ceea ce aveau ei mai bun.
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Cred că tătica,
după cât îl ştiam,
rămas în aşteptare pe
hol, trăia mult mai
intens decât mine şi
din când în când se
închina,
cam
pe
ascuns,
sau
poate
chiar cu limba în cerul
gurii. Se frământa şi-şi
spunea că trebuie să i
se
rupă
şirul
necazurilor.
La examinare

Asta i se putea întâmpla chiar atunci, imediat ce băiatul lui
va ieşi din examen şi era cât pe ce să zică tare: „Dă Doamne!”. Se
încuraja singur, spunându-şi că, Costel al lui este deştept şi
harnic, are ambiţii mari şi nu-l va putea opri nimeni din drumul lui.
I se părea că iar se află pe front, în Munţii Tatra, cu gândul
să se întoarcă, cu fruntea sus, acasă la soţie şi copii. „Dacă va
reuşi Costel, voi merge azi acasă, în culmea fericirii şi voi face cu
«sâc, sâc», celor care mi-au pricinuit atât de multe necazuri şi
care şi astăzi mă privesc cu ochi duşmănoşi. Dar, mai bine ar fi să
le dau pace, că ei nu-şi vor da seama niciodată de sufletele lor
murdare!”
Despre starea mea, ce să spun, eram confuz asupra a ceea
ce mi se întâmpla şi emoţionat peste poate, dar privindu-i pe
prelaţi, parcă vedeam nişte sfinţi şi eu mă aflam la un fel de
judecată. Dădeam socoteală pentru tot ce sunt şi ce simt. Mă adia
câte un gând în legătură cu familia şi doream mult să-i duc vestea
cea mare.
Îmi amintesc, de parcă s-ar fi petrecut ieri, că eram 22 de
candidaţi, veniţi din ţinuturile Buzăului şi Vrancei (cei din Dunărea
de Jos, susţineau examenul la Galaţi).
Proba de muzică era obligatorie. Fiind printre primii, în
ordine alfabetică, mă simţeam „privilegiat” la examinare, fiind
chemat în faţa comisiei, în linia întâi, ceea ce niciodată nu mi-aş fi
dorit. Îmi ziceam: „Ce-o să fie, o să fie, dar să treacă cât mai
repede!” Fiind printre primii intraţi la examinare, tătica mă
aştepta la ieşire cu sufletul la gură... Părintele profesor Ştefan
Pruteanu, care mă examinase la muzică, într-o pauză a ieşit din
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sala de examinare şi i-a şoptit unui „protejat” ce urma să intre la
examinare după mine: „Aşa trebuie să cânţi, după cum ai auzit de
aici că a performat candidatul ce se afla încă în examinare!” (era
vorba despre mine).
Tătica, auzind afirmaţiile profesorului de muzică, cu sufletul
la gura, la ieşirea mea din examinare, îmi grăiră triumfător: „-Ai
luat examenul! Profesorul de muzică te-a dat drept model, că te-ai
descurcat minunat!” Ceea ce nu ştia tătica, era faptul că au mai
fost şi alte 5-6 probe de cunoştinţe generale, religioase, de
literatură şi de istorie, etc...
Nu pot uita nici acum strângerea în braţe cu care m-a primit
tătica, mândria care i se citea pe faţă şi, parcă o lacrimă i se
prelingea pe obrazul ce părea brăzdat de „laba gâştei”, de atâtea
griji şi necazuri, de atâta aşteptare a acelei zile. Ştiam că va face
tot ce-i va sta în putinţă, că va ridica chiar şi stâncile ce-i vor sta
în faţă, pentru a mă vedea slujindu-L pe Domnul în casa Lui. Din
aerian cum mă simţeam înainte de examen, am ajuns să mă simt
în al nouălea cer.
Am fost admis al doilea, înaintea mea fiind doar un băiat din
Mizil, Ştefan Ene, venit prin redistribuire de la Bucureşti. Unii
dintre candidaţi au avut soarta nefericită, că examenul lor a fost
ca „între popi”, așa cum circula o istorioară că, la finalul unei astfel
de examinări la seminar, unul dintre candidaţi, ieşind din sala de
examen a fost întrebat de tatăl său:
- Fiul tatii, cum a fost la examen?
- Ca „între popi”, răspunse copilandrul.
- Cum adică?, insistă tatăl.
- Păi... cam aşa: când ei mă întrebau, eu mă închinam, iar când le
răspundeam eu..., se închinau ei. Aşa este între popi!
„Aşadar, ca să ne mântuim şi să moştenim cu Dumnezeu
viaţa veşnică, trebuie să o cunoaştem şi să o trăim cu Dumnezeu,
încă din viaţa aceasta vremelnică. Trebuie, adică, să fim străbătuţi
şi locuiţi de Dumnezeu, ca să se arate în noi viaţa dumnezeiască.
Iar, pe de altă parte, precum nu se află vrajbă în Dumnezeu, aşa
să nu se afle nici între cei ce-L au pe El ca temelie a vieţii. Starea
de pace cu toată făptura e o minune aşa de mare, încât uimeşte
lumea şi o sileşte să recunoască într-aceasta fapta lui Dumnezeu.‟
.
(Părintele Arsenie Boca, 1910 - 1989).
„Faptele din credinţă intăresc credinţa. Credinţa produce
fapte.‟ (Lev Tolstoi)
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E.- VIAŢA LA SEMINAR

Buzău, STBz (1967) - Fotografie de grup: Pe scaune, cei 2 pedagogi
Cristişor Manea, pedagog I, și Dumitru Pantazi, pedagog II ; În spate, la
extreme (fără șăpci), pedagogii asistenți Toader Draghici, viitor pedagog
I şi Gabriel Sibiescu, viitor pedagog; Subsemnatul este în primul rând a
elevilor (în dreapta, când se privește la fotografie)

1.- ORARUL ŞCOLAR

•
•
•
•
•
•
•
•

Programul zilnic era ca de cazarmă:
Deşteptarea, la ora 6:00 am;
Program de menaj, până la ora 6:20 am (aranjatul patului,
igiena corporală, echiparea);
Rugăciunea de dimineaţa (6:20-7:15 am);
Slujba la capelă (7:20-7:45 am);
Micul dejun (7:50-8:15 am);
Orele de curs (8:30 am–1:30 pm), cu pauze de 10 minute
între ore;
Masa de prânz, la 1:30 pm;
Pauza de 2 ore, de după masă;
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• Meditaţie, 2 ore (4:00-6:00 pm.);
• Masa de seara (6:30-7:15 pm.);
• Meditaţie (8:00-9:30 pm.);
• Rugăciunea de seara, la ora 10:00 pm.(Cântecul nostru pre
ferat era „Casa Eufratului”, cu care, cele 100 voci tinere ale
noastre, făceau să se cutremure clădirea seminarului).
• La ora 10:30 pm se dădea STINGEREA.
Acest program a fost respectat cu sfinţenie în toată
perioada celor cinci ani de studii la seminar.
2.- PROGRAMA DIDACTICĂ ŞI ANALITICĂ:
Programa didactică erau înscrise tematici de educaţie
generală, ştiinţe şi cunoştinţe generale (Limba şi literature
română, Istorie universală şi Istoria Romaniei, Geografie), limbi
clasice (Limba greacă şi Limba latină), Religie şi teologie ortodoxă
(Catehism, Dogmatică, Studiul vechiului şi noului testament,
Istoria bisericească universală si Istoria bisericii ortodoxe
române), Muzică (solfegieri pe linie laică şi muzică psaltică, mai
ales că primii 2 ani ai seminarului erau consideraţi anii de
„specializare” în cadrul programului şcolii de cântăreţi bisericeşti),
Sociologie/Psihologie și Pastorală, Arheologie în interpretare
biblică şi chiar programe de Filosofie, Patrologie, Liturgică şi
Administraţie bisericească, etc…
Toate erau, cum erau, însă Limba greacă (clasică), predată
de părintele prof. Sibiescu, un doct, cu totul special, însă şi cu o
doză de naivitate, fiindcă aştepta de la noi, mojicii, să fim cel
puţin pe linia cunoştinţelor sale, neînţelegând fenomenul că el era
„rabunni”, iar noi amărăştenii, adevăraţi semi-docţi, în astfel de
nebuloase lingvistice. Pe scurt, educaţia teologică de bază, pe
care o oferea seminarul nu putea fi înlocuită de nici o altă formă
de învăţământ. Educaţia religioasă, în şcoala generală şi
elementară (gimnazială), din vremurile acelea, lipsea cu
desăvârşire. De fapt era o antieducaţie, căci importantă era
educaţia ateistă, un obiectiv prioritar al educaţiei comuniste. De
aceea, seminarul teologic încerca, prin obiectivele sale şi prin
programa şcolară, să ne formeze personalitatea intelectuală,
pompându-ne cunoştinţe generale şi de specialitate, pentru a
putea face faţă condiţiilor impuse în acele timpuri, mai ales că unii
dintre absolvenţii seminarului erau hirotoniţi, special, ca preoţi la
parohii pe la sate. Pentru cei care urmăreau ca, la absolvirea
seminarului să urmeze cursurile universitare, la unul dintre cele 2
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institute teologice (Bucureşti sau Sibiu) materiile predate la
seminar, parcă, anticipau pregătirea perfecţionării şi specializării la
numitele institute teologice.
3.- TRAIUL LA SEMINAR
Cine n-a trecut prin experienţe ca ale mele, nu-şi poate
imagina condiţiile de cazarmă ale unui internat şcolar, fie el şi
internat de seminar teologic. Viaţa de cazarmă domina întregul
seminar, atât din punctul de vedere al construcţiei clădirii, cât şi
din acela al regulilor de comportare impuse.
La parterul clădirii se afla un hol mare, unde erau primiţi
vizitatorii şi, unde părinţii se întâlneau cu odraslele lor (de regulă,
sâmbăta sau duminica). Din acel hol se putea intra în cele 5 săli
de clasă (foarte mici), pentru cei 80-100 de seminarişti (cam câte
15-20 elevi în fiecare an de studiu, ocupând câte o sală). Pe
acelaşi palier se aflau: baia comună şi cantina seminarului.
Urcând scările, lipite de perete, la etaj, se ajungea într-un
hol mare. Pe stânga şi pe dreapta, la intrarea în acel hol, se aflau
cele două birouri ale conducerii seminarului (cancelaria părintelui
director şi cancelaria părintelui spiritual). Tot pe acel hol se aflau
uşile de intrare la secretariat, la biroul financiar - contabil, la
cancelaria profesorilor, la camerele celor doi pedagogi şi la cele
trei dormitoare (cu paturi suprapuse, în fiecare încăpând câte 3035 paturi)
Trainice şi frumoase amintiri am în legătură cu acel hol
mare de la etaj. Acolo ne întâlneam toţi elevii seminarului,
dimineaţa, la ora 7:00, când părintele spiritual, Preot Profesor
Teofil Dumitrescu, indiferent de condiţiile meteo, se afla în mijlocul
nostru, la rugăciunea de dimineaţă. La fel se întâmpla şi seara la
ora 21,30, înainte de a suna clopoţelul ora stingerii.
Îmi este imposibil să clasific care dintre cei doi conducători
ai şcolii (directorul sau spiritualul), s-ar clasa pe locul I în privinţa
harului, bunătăţii şi dragostei, pentru formarea tinerelor vlăstare
în arta teologiei. Fiecare dintre ei îmi era foarte drag şi îi vedeam
ca fiind lumini ale lui Dumnezeu.
„Dumnezeu coboară între oameni și suie oamenii la Sine,
pe scara Sfintei Liturghii.” (Pr. Arsenie Boca)
„Credinţa nu se studiază, nu se învaţă şi nu se
propovăduieşte. Credinţa vine din interior şi rămâne acolo toată
viaţa!‟ (Mihail Mataringa)

162

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

4.- CODUL ETIC COMPORTAMENTAL,
Fie că erai dintr-o familie săracă, fie, chiar, foarte săracă
(fiindcă de familii bogate nu putea fi vorba!), de erai admis la
seminar, părinţii erau nevoiţi să facă sacrificii extraordinare, să
cumpere copilului lor seminarist uniforma şcolară, care consta
dintr-un costum de culoare bleumarin-închis, o pereche de pantofi
negri, cel puţin 2 cămăşi iuni (alb, albastru deschis, sau gri), cele
necesare intimităţii personale, inclusiv ciorapi negri sau maronii şi,
în mod special, şapca de seminarist, bleumarină, pe care scria
deasupra cosorogului „STBz”, de la care am preluat şi eu numele
domeniului virtual al seminarului „STBz.org”.
Eram, astfel, cu toţii înregimentaţi, recunoscuţi oriunde ne
deplasam, în incinta facilităţilor episcopale sau seminariale, cât și
în afară. O dată pe săptămână, primeam billet de învoire, pentru
2 ore, în oraş şi eram recunoscuţi că aparţinem „cirezii” de viitori
popi, de la seminarul de pe aleea Episcopiei.
De fapt, această alee a Episcopiei, era un punct de reper în Buzău,
ca importanţă, după Clădirea Primăriei şi înaintea aleilor din
Crâng.
Ca şi Primăria, Episcopia era un monument istoric şi punct
turistic pentru toţi cei care vizitau Buzăul. Unde mai pui că această
alee începea de la o dugheană unde se vindeau covrigeii de Buzău
şi pe care constat că şi domnia sa „google” o respectă, indicându-i
locul cuvenit pe harta Buzăului.
Ne aflam în nebunia aceea a pantalonilor „evazaţi” şi a
tunsorilor „a la Elvis Presley”, cu un fel de creastă de cocoş. Chiar
şi cei care, prin vocaţie erau chemaţi la necontaminare, erau prinşi
de acel val comportamental, cu riscul de a fi eliminaţi din seminar,
pentru un an de zile.
Grădina seminarului, de la „Pomul-Verde”, era o grădină
frumoasă, cu iarbă şi cu câţiva pomişori ornamentali, care creau
şi umbre binefăcătoare pe arşiţa verii. Împrejmuirea grădinii era
cu gard din cărămizi şi beton. Acela era locul cel mai frecventat,
fiindcă vis-à-vis se afla Şcoala Comercială de Fete, iar noi
transmiteam fetelor fel şi fel de semnale, ca un fel de „Morse”.
Unii reuşeau să-şi dea întâlniri în oraş şi mai foloseau
mijloace care se abăteau de la ordinea impusă, sărind gardul şi
riscând mult, pentru întâlniri fugitive cu zânele visurilor lor. Unii
se îmbrăcau „în civil”, cu nişte pantaloni evazaţi şi din acea
precipitare, de a sări gardul de 2,5 m., se expuneau la accidente
grave, iar de erau prinşi de slujitorii seminarului, de a doua zi
puteau să-şi ia adio de la seminar, căci erau eliminaţi.
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Unii întârziau la revenirea în şcoală. Uşile se închideau la
ora 9,30 seara, urmând rugăciunea şi stingerea.
Profesorii diriginţi făceau controlul la dormintoare şi și vai
de mama lor pentru cei care lipseau. Am avut colegi care au
suportat eliminarea, pentru asemenea abateri disciplinare.
Seminarul meu de vis
Pe drum de ţară am pornit, cu traista şi al meu tată,
Căci mă simţeam ademenit. Tu, viaţă, mi-ai fost cartă!
Abia tulei-mi răsăreau în cuget şi în barbă,
Iară hormoni-mi răspundeau cu dragostea lor oarbă.
Coşuri, pe faţă, se-ntreceau cu patima din mine,
Nu-nţelegeam ce încercau, de era rău sau bine.
Vedeam în depărtare-un far, un ochi din cer, cum cată
Să-mi dăruiască-un seminar cu dragoste curată.
Pe trepte, sus, când am urcat, spre templul de credinţă,
Mi se părea că am zburat spre cer, cu biruinţă.
Şi fluturau în preajma mea aripi de îngeri – semeni
Şi, sfinţi părinţi mă alinau şi, Domnul de asemeni!
Ce trai frumos se-mperechea c-un Crez Dumnezeiesc
Şi, nu eram un terchea-berchea pe plaiul meu lumesc!
În campus nu mai aveam grai căci flori, păsări, cu sete,
Făceau să mă trezesc în rai lâng-un cămin de fete.
Şi câte slujbe-ndeplineam, precum un sfânt prea pustnic,
Tot seminarul îl uimeam cu harul meu de crâsnic,
Şi cât de mult m-au luminat prea sfinţii mei profesori,
Cu spirit viu, adevărat şi cu-ai credinţei vectori!
O pâine a lui Dumnezeu, Dumitru Luca - mană,
Sfinţia sa-mi va fi mereu director pus în ramă!
Iar Dumitrescu Teofil, Spiritual de vis,
Îmi va-nsoţi mereu profilul cu ceasul său precis.
Sfinţitul Manea Cristişor, cu tactul său de viţă,
Mi-a zis, cu finul său umor: „-Să nu cazi în ispită!”
Şi Ioan Constantinescu, prelat, fost la canal,
Cu academic rost şi cu ... un cap fenomenal!
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Iară Constantinescu Jean, poliglot erudit,
Era român, poate oltean, dar tare franţuzit!
Profesorul Gheorghe Mihai, dogmatic, diriginte,
Era un Creangă plin de grai şi de sprijin fierbinte!
Ştiu că Ghenadie Niţoiu, cu-al său „parfum‟ ca viciu,
Ne-a fost statuie în fotoliu, al limbii dulci supliciu!
Iară Vasile Sibiescu, cu limba sfântă, greacă,
Avea un chip extraterestru, de speţa cea mai sacră!
Şi astăzi Mihalache Tudor, Gorbaciov-travesti,
Mai duce bizantinu-i cor, pe notele de-a şti!
Profesorul Ştefan Pruteanu, severitatea dreaptă,
De nu-i ştiai, se duce anu', marcând „-Mai trage-odată!”
Pe căldiceii pedagogi, Sibiescu, Drăghici,
Doi respectabili şi colegi, îi simt și-acum aici!
Am fost și şef de meditaţii, cândva prin anul cinci,
Câtă mândrie, Doamne-aveam și, toți mi-erau amici!
Şi dintre prietenii mei buni, cu gemenii Ploscaru,
Ornat-am Paştele-a Crăciun, casa, grădina, sacru!
Şi câte n-am mai petrecut la sfântul Seminar,
Dar toate-au devenit trecut, stins, ca un felinar!
O, Doamne, ce frumos a fost la seminarul nostru,
Eram plutire, eram dor, şi-un pic extraterestru!
Închei şi astă perioadă, seminar, cu-a lui stea,
Cu întrebare şi bravadă: Cine sunt eu? Sunt viaţa mea!
Dedicație de Mircea Iordache
„O altă taină a lui Dumnezeu e și aceasta: Nu pedepsește
toată răutatea tuturor, aici, și numaidecât; precum nici nu
slăvește bunătatea tuturor, aici, și numaidecât. Dacă ar face așa,
atunci și oamenii ar face binele de frică; mântuirea ar fi de silă, iar
nu o faptă a libertății și a dragostei.” (Pr. Arsenie Boca)
„Preoții poartă preoția lui Hristos; prin iertarea lor,
Dumnezeu te iartă, prin graiul lor, Dumnezeu îți vorbește. Prin ei,
Dumnezeu te cheamă, oricât ai fi de păcătos.‟ (Pr. Arsenie Boca)
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5.- OFICIALII EPARHIALI ŞI CORPUL PROFESORAL AL
SEMINARULUI,

Episcop +Antim
Angelescu

Patriarhul BOR
+Justinian

Episcopul Chesarie
Păunescu

Pr. Prof. Dir. Luca
Dumitru

Pr. Prof. Mihai
Gheorghe

Pr. Prof. Spiritual
Teofil
Dumitrescu

După experienţa nefericită a anilor de colectivizare forţată a
României (1962-1963), la numai 3-4 ani distanţă aveam să fac
cunoştinţă cu o altă lume, o lume celestă, căci la seminar am
întâlnit adevăraţi îngeri ai lui Dumnezeu. La intrarea în seminar, în
acel hol mare, dar şi pe culoarele interioare, se aflau picturi şi
tablouri votive, cu chipurile personalităţilor proeminente ale
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bisericii străbune, cu chiriarhii locului, corpul profesoral al
seminarului teologic şi cu mulţi absolvenţi ai seminarului,
imortalizaţi în tablouri de promoţii, pe clase şi pe anii în care au
absolvit.

Pr. Prof. Ioan
Constantinescu

Arhim. Prof. Nițoiu
Ghenadie

Pr. Prof. Vasile
Sibiescu

Deacon Prof. Tudor
Mihalache

Arhiacon Prof. Ștefan
Pruteanu

Pr. Prof Jean
Constantinescu

Pentru mine era o lume feerică şi nu-mi vine să cred nici
acum dacă era realitate, într-o ţară brută, cu o colectivizare
forţată, să descopăr un paradis, despre care citisem doar în carte.
Recunosc, trăiam în incinta Seminarului Teologic „Kesarie
Episcop”, care mă acceptase, în dragostea sa, în rândul doritorilor
de cercetare şi de cunoastere a lui Dumnezeu.
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Când mă gândesc la foştii mei profesori de la Seminar, mă
cuprinde o nostalgie fără margini. Pe atunci îi vedeam ca pe nişte
sfinţi şi cred că, în continuare, şi-au sfinţit locurile lor şi s-au
înălţat în ochiul lui Dumnezeu, căci după promoţia mea au
binecuvântat cu harul lor şi alte promoţii şi L-au slujit pe Domnul
şi prin alte fapte bune.

Pr. Prof. Cristisor
Manea

Pedagog Toader
Drăghici

Pedagog Gabriel
Sibiescu

Am fost norocos, binecuvântat de Dumnezeu, că am putut
respira aerul sfânt al acestor corifei duhovniceşti. Comparativ cu
perioada cât am urmat şcoala generală, cu ceea ce mi se întâmpla
la Seminar, era o diferenţă ca de la pământ la cer.
Când scriu aceste rânduri, parcă mă simt absorbit de un curent
extraterestru spre o grădină imensă, care pare a fi a Seminarului
meu, dar de fapt, cred că este Edenul, în care iarba verde este
pajiştea pe care pasc oile Domnului, aleea - e calea către Domnul,
iar stejarii, care străjuiesc aleea, sunt Sfinţii mei profesori.
Mulţumesc Doamne că ai concentrat în profesorii mei atâta
har, bonomie, înţelepciune, mărinimie şi alte atribute ale binelui,
din care ne-au miruit cu credinţa în Tine şi cu perceptele scriptice
ale învăţăturii Fiului Tău!
După descoperirea sfinţeniei degajate de atmosfera
seminarului, aş fi vrut să şterg cu buretele trăirile de până atunci,
să-mi fac o spălare de creier, privitor la hidoşenia ateismului
barbar, practicat de unii „semeni”, neasemuit de rapace. Doream
acum ca fiecare profesor să-şi lase amprenta, să tragă o brazdă
duhovnicească în sufletul meu, ca astfel, după cuvintele lui
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Thomas D'Achino, să înceapă acel „imitatio Cristi” (capitolul
urmăririi lui Hristos)
Euforia mea, legată de admiterea la Seminar, a fost de o
intensitate ce nu poate fi redată în cuvinte. Deveneam unul dintre
ei, dintre cei aleşi să devină „cineva” în „via Domnului”, prin
slujirea lui Hristos.
Nu pot face descrieri ale personalităţilor Întâilor Stătători
Ierarhi (Patriarhul, Vlădicii celor două Eparhii: PS dr. Antim
Angelescu al Buzăului şi PS Chesarie Păunescu, al Dunării de Jos),
pe care, chiar dacă am jinduit la onoarea de a-i cunoaşte, nu am
avut parte de aşa ceva, dar, despre cei pe care i-am cunoscut în
perioada şcolarizării la Seminar, mă simt foarte îndatorat să le
conturez profilul, căci îmi explodează sufletul de dorul lor şi de
admiraţia, pentru cum au ştiut să transfere în noi, seminariştii,
valorile lor spirituale.
Aş dori să-i fac pe cititori să înţeleagă măreţia Sfinţilor mei
profesori, fie şi din această rugăminte şi din conturarea sumară a
profilului fiecăruia.
Sunt consternat că nu au fost suficiente mijloace în timpul
vieţii lor, pentru a-şi putea transmite trăirea în credinţa faţă de
Dumnezeu şi a se face cunoscuţi omenirii cu învăţămintele lor
duhovniceşti. Multă lume ar fi beneficiat de comori de suflet, de
nepreţuit.
A trecut atâta vreme de când au plecat din grădina
Seminarului în cea a lui Dumnezeu şi, puţină lume îşi aduce
aminte de imensa lor contribuţie la modelarea unor suflete, în
credinţa creştin-ortodoxă.
Am aflat că au apărut mari înnoiri ale Campusului Episcopal.
Înainte de intrarea pe sub prima arcadă, pe dreapta, s-a înălţat
Catedrala Arhiepiscopiei, semeaţă şi ocrotitoare. Clădirea veche a
Seminarului a devenit muzeu şi nu am văzut-o, dar sunt sigur
că acolo sunt expuse documente şi imagini, care atestă
binefăcătoarea trecere prin şcoala noastră a distinşilor profesori şi
a altor sjujitori luminaţi. Seminarul a fost reaşezat în clădirea
care-i fusese destinată de la început şi care a fost confiscată de
sistemul vremurilor comuniste şi dat în folosinţă Şcolii Medii de
Cooperaţie, aşa cum am arătat anterior, că era Cămin de Fete al
Cooperaţiei. Important este că acum s-a amenajat acolo o clădire
impozantă şi dotată la înalt nivel, pentru Seminar. Parcul, cu
aleea principală, este luminos, dar mi-ar fi plăcut mult, dacă
copacii aceia seculari, care străjuiau aleea, ar fi fost prefăcuţi în
statui de Sfinţi Îngeri, cu numele profesorilor noştri.
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Detaliez mai jos, în ordinea de pe Tabloul de Promoţie,
calităţile profesorilor noştri, care m-au determinat să-i numesc
„Sfinţii mei profesori”:
Pr. Prof. Luca Dumitru, directorul şcolii, era „pâinea lui
Dumnezeu”.
Dacă ar fi să mă refer, care sunt părinţii mei, aş ierarhiza că
pe cea mai înaltă treaptă este Tatăl Ceresc, pe a doua, părinţii
care m-au născut și crescut, iar pe a treia, acest Sfânt profesor şi
aşa vor rămâne veşnic în conştiinţa şi în sufletul meu.
Bunătatea care iradia din chipul său, mă fascina. La început
am crezut că este călugăr, cu toate că nu purta barbă, dar mai
târziu am aflat că este preot de mir (căsătorit), cu familie.
Vedeam în el un adevărat model al slujirii lui Hristos şi, gândeam
că Ierarhul care l-a numit director al Seminarului, a fost,
literalmente, inspirat de Dumnezeu.
Pe toată perioada şcolarizării mele, nu am avut
niciun
motiv de dezamăgire. Avea o înfăţişare de Înger şi un glas blajin
de schivnic atonit. Îşi făcea timp să asculte pe fiecare elev, care
dorea să-i vorbească. Îmi era şi duhovnic, dar nu am căutat să mă
prevalez de acel avantaj, nu-i solicitam întâlniri fără rost. Ori de
câte ori îl întâlneam, în scaunul spovedaniei, simţeam că-mi
încarc bateriile spirituale.
Nepreţuitul meu profesor a trecut la veşnicie şi mă rog la
Dumnezeu să-l ţină veşnic în Edenul Campusului Împărăţiei Sale!
Pr. Prof. Teofil Dumitrescu, spiritualul seminarului şi
slujitor liturgic.
Pentru un serviciu perfect în gestionarea valorilor materiale
şi umane ale Seminarului, cred că nu ar fi fost o alegere mai
potrivită pentru vocaţia de spiritual şi îndrumător liturgic, decât
aceea a părintelui prof. Teofil Dumitrescu, un om de mare
prestanţă, un colos spiritual. Ceva mai înalt decât statura
domnului director, cu un mers specific, puţin legănat, de parcă-şi
legăna bunătatea, întotdeauna îmbrăcat în mantia lui gri şi
punctual, până la Dumnezeu. Părintele Teo, putea fi etalon şi
pentru ceasurile elveţiene. Dacă priveai pe oricare dintre
geamurile şcolii, la ora 6:30 dimnieaţa, spre aleea din curte, ai fi
putut vedea pe înaltul prelat, venind agale, pentru rugăciunea de
la ora 7:00 şi noi, elevii, îl aşteptam, flancaţi, pe culoarul de la
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etaj şi aveam parte de 15 minute de înălţare sufletească către
lumina lui Dumnezeu. Pleca după aceea la Capelă şi, la ora 7:30,
începea slujba, alături de elevii care erau programaţi pentru acea
slujbă, conform Programului de Practică Liturgică. Menţionez că, în
fiecare zi a săptămânii era programată câte o grupă (jumătate de
an seminarial) şi-i venea rândul, ciclic, după ce toate grupele
prestau această practică.
Eu eram tare privilegiat, în calitatea ce o aveam, de
ţărcovnic, cu atribuţiile pe care le-am prezentat mai sus. Mă aflam
încorporat în program extins de rugăciune, seara şi dimineaţa şi,
mă simţeam foarte apropiat de Sfinţia Sa, părintele spiritual Pr.
Prof. Teofil Dumitrescu.
S-a dus şi acest scump părinte pe o cale fără întoarcere,
acolo unde nu mai este nici durere, nici întristare, nici suspin şi va
fi veşnic în grădina lui Dumnezeu, căci L-a iubit şi tot aşa va fi
iubit de Cel de Sus.
Doamne ocroteşte sufletul curat al distinsului nostru părinte
spiritual, Pr. Prof. Teofil Dumitrescu!
Pr. Prof. Cristişor Manea,
fost pedagog civil în primii 3 ani ai şcolarizării mele.
Avea un fizic plăcut şi îl admiram, chiar dacă era cam sever
cu noi şi ne crea teamă. Îl vedeam ca pe un fel de James Bond al
seminarului. Locuia în ultima cameră, dinspre nord-vestul
culoarului de sus al seminarului, iar noi elevii ne temeam ori de
câte ori se deschidea uşa acelei camere.
Pot afirma că, în calitatea-i de pedagog, era cel mai
neconvenţional educator, al tinerelor vlăstare, pe care
l-am
cunoscut. Discuta cu noi despre probleme reale, specifice nouă,
adolescenţilor, spre exemplu despre impulsurile hormonale,
subiecte evitate la vremea aceea, mai ales la un seminar teologic
(Pe atunci nu erau cursuri de sociologie, psihologie, sexologie).
Îmi amintesc o întâmplare hazlie, cum la o oră de meditaţie,
de după amiaza, când şeful de meditaţie lipsea pentru câteva
minute din clasă, ne-am îmbulzit la cele două geamuri (cu vedere
spre nord, către şcoala de fete de peste drum) şi, unii se
strâmbau în fel şi chip. Ca din senin apare pe alee silueta
pedagogului Cristișor Manea şi, urmându-şi alene calea şi fără a
privi spre geamurile noastre, a început să recite cu voce tare: „-Şi
nu ne duce pre noi în ispită..!!!”. Toţi am încremenit pe moment şi
apoi am fugit la locurile noastre. Şi am auzit, apoi, ca un mare
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ecou „AMIN!” Ecoul venea de la colegul nostru Rizea Dobre,
tocmai cel care ne incitase la actul de indisciplină menţionat.
Dumnezeu să-l ierte pe Rizea şi să-l odihnească în pace!
Pe când eram prin anul III, James Bond, alias Cristişor
Manea, şi-a pus „pirostreiele” (s-a căsătorit), a fost preoţit, iar în
ultimii doi ani de studiu, ne-a fost profesor. Avea pasiune şi
înclinaţie pentru istorie, literatură şi psihologie. I-am admirat
abordarea subiectelor şi mai ales a acelora care erau „tabu”, în
acele timpuri. Ale tinereților amintiri...
Pr. Prof. Ioan Constantinescu, profesor de Istoria Bisericii
Universale
Era doxa de carte. A avut mult de suferit cu „organele”
comuniste, căci a fost închis şi chinuit pe nedrept şi am înţeles că
a „contribuit” chiar şi la „canal”.
Nu am întâlnit niciodată oameni care să fie înfricoşaţi atât
de tare, fie şi numai pentru că cineva din apropiere rostea
cuvântul „comunism”. Era lesne de înţeles că, sărmanul de el, a
fost schingiuit, torturat, umilit în temniţele comuniste. Nu spunea
nimănui despre acele chinuri, se temea şi de umbra lui şi numai el
ştia cum a putut să-şi ducă crucea şi să poarte coroana de spini ce
i-a fost pusă de fiara comunistă. Altfel, era academicianul în carne
şi oase şi prelat al rugaciunii. Când era de rând, la slujirea în
capelă, aproape că nu avea nevoie de carte. Întreaga slujbă,
inclusiv rugăciunile pe care le rostea preotul în timpul cultului
liturgic, părintele profesor Ioan Constantinescu le rostea pe de
rost.
Ţârcovnic fiind, într-una din orele de taină, de după slujbă,
în capelă, l-am întrebat: - Părinte profesor, de ce nu folosiţi
cartea în timpul slujbei!? Cum de aţi învăţat toate rugăciunile din
cadrul Sfintei Liturghii, pe de rost!?. Răspunsul a fost: - În
puşcărie, în puşcărie, în celulă, săvârşeam zilnic, tainic, Liturghia
Celestină!, adică tainic rosteam Sf. Liturghie. Însă, te rog să nu
mai vorbim despre aceasta. Să nu afle nimeni destăinuirea
noastră.
Bravez, acum, cu încălcarea înţelegerii, când părintele Ioan
Constantinescu a plecat Sus şi nu mai poate fi atins de aripa răului
şi spun : „-Da, Sfinte Părinte prof. Ioan Constantinescu, nimeni no să afle aceasta, dacă Sfinţia Voastră considera că internetul de
astăzi este un neica NIMENI.”
Să-i fie ţărâna uşoară, căci şi sufletul lui a plecat la Domnul!
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Pr. Prof. dr. Ian (Jean) Constantinescu, Limba Franceză
(politolog erudit)
Era mic de stat, ca şi arhidiaconul prof. Ştefan Pruteanu,
însă mare la sfat şi avea un suflet mărinimos. Cred că vorbea mai
bine pe franţuzeşte decât pe româneşte. Este de înţeles că avea
studii superioare şi, am înţeles că doctoratul în filologie l-a luat la
Paris.
Dacă priveai cu atenţie la fizionomia sa jurai că este
francez şi, poate că chiar era. Nu ne-a povestit niciodată de viaţa
domniei sale, aşa cum fac unii pentru a-şi etala valoarea şi
calităţile. Era foarte exigent în formarea deprinderilor de vorbire
în franceză. Avea obiceiul să-și „pipereze” cerinţele cu justificări
hazlii, ca de exemplu: „-Dacă doreşti să fii sigur că ai învăţat
limba franceză, mergi pe bulevardul principal al Buzăului până ce
găseşti o maşină înmatriculată în Franţa! Dacă în maşină se află
un căţel, înseamnă că maşina e a unui francez. Încearcă să
provoci căţelul, gesticulând prin geam! Dacă acel căţel latră în
franceză şi tu înţelegi, înseamnă că e adevărat că ştii limba
franceză!”
Nu de puţine ori mă întrebam ce caută el în mijlocul nostru.
Cred că locul său era la Strasbourg, Paris sau oriunde în Franţa, la
catedre univestitare de renume, nu în România, căci vorbea o
franceză impecabilă. Cu un asemenea profesor, România a fost
binecuvântată, chiar şi atunci când sistemul încerca mai mult să
spele creierele ca pentru „ostaşii construirii comunismului şi nu-şi
merita asemenea somităţi, care au adus cinste şi onoare patriei.
Pr. Prof. Mihai Gheorghe, Dogmatica, Vechiul şi Noul
Testament, diriginte.
Era un profesor pedant şi-l vedeam ca pe demnitatea
întruchipată. Avea un talent narativ impresionant şi-l numeam
„Creangă al povestirilor biblice”. Îl ascultam cu sfinţenie şi l-am fi
ascultat, cu multă plăcere, la nesfârşit. Ne prezenta cele mai
emoţionante lecţii, prelegeri, meditaţii, dizertaţii,..., mai ales
pasajele prin care erau descrise pătimirile Domnului Iisus Hristos.
Povestirile ne pătrundeau, le trăiam. Nu erau povestiri aride, aşa
cum le plăcea comuniştilor să le numească
Eu, având acea misie de ţârcovnic al Seminarului, am avut
privilegii să mă pot apropia mai mult de Sfinţia Sa. Am fost
avantajat de această apropiere, încât îmi făcea aranjamente cu
anumiţi preoţi din oraş, să-i însoţesc cu Iordanul, purtând
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căldăruşa cu aghiazmă. Aşa se făcea că, în timpul Bobotezei, în
circa două săptămâni de umblat cu Iordanul, mă alegeam cu o
compensare pecuniară cam cât ar fi câştigat un muncitor timp de
o jumătate de an.
De fiecare dată îi mulţumeam, cu plecăciune, părintelui
profesor pentru aranjamente şi cu sfială l-am întrebat o dată,
pentru ce îmi face astfel de favoruri.
Mi-a răspuns simplu: „- Pentru că eşti un copil sărac şi ai nevoile
tale ca şcolar şi pentru că şi eu am beneficiat de servicii
asemănătoare de la alţi duhovnici.”
Pr. Prof. Arhimandritul Nițoiu Ghenadie, Istoria şi
Literatura Română.
A fost profesorul meu preferat. Avea chip de Episcop, de
călugăr desăvârşit, de intelectual de clasă. Locuia într-una dintre
chiliile episcopiei, vis-à-vis de palatul Episcopal. Ca şi părintele
spiritual Theo, părintele Arhimandrit Niţoiu era întotdeauna
îmbrăcat într-o mantie gri, cu un medalion monahicesc pe piept,
cu chipul Maicii Domnului.
În timpul său liber avea o slăbiciune, plăcerea de a se
tămâia cu sămânţa diavolească (fumatul). Se trăgea dintr-o
familie princiară (origine „nesănătoasă”), de aceea, în pofida
tuturor calităţilor ce-l calificau să devină arhiereu, nu a putut să
urce scările vlădiceşti, căci Departamentul Cultelor i-a stat
împotrivă. Nu a avut decât să se resemneze în poziţia de profesor.
Întotdeauna lua masa la cantină cu noi, elevii. Nu ştiu prin ce
împrejurări cunoscuse familia unui coleg de-al nostru, Moroianu
Costică, din Constanţa. Costică Moroianu era slăbiciunea lui şi, în
fiecare dimineaţă, înainte de a începe cursurile, îl întreba retoric :
„Costică, ţi-a plăcut micul dejun!?”. Într-o dimineaţă, în loc de a
primi răspuns din partea favoritului Constantin Moroianu, spre
surprinderea sa, primi răspunsul din partea comicului coleg, Dobre
Rizea: „-Nu, Părinte Profesor, Costică n-a mâncat toate
SARMALELE…, astăzi, la dejun!. „-Cum, zise profesorul…, voi aţi
avut astăzi, la dejun, sarmale, iar mie mi-au dat numai ceai şi
pâine cu magiun!?‟ Imaginaţi-vă bufnirea în râs a noastră, cei de
faţă, la acea întâmplare hazlie.
Arhimandritul Niţoiu Ghenadie era un intelectual erudit. Cu
toate că preda Istoria, cât şi Limba şi Literatura Română, era
versat în toate materiile educaţionale. Vorbindu-ne despre ştiinţă
şi evoluţia tehnicii moderne, la un moment dat ne-a explicat ce se
va întâmpla pe viitor cu societatea modernă şi contemporană.
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„- Dragii mei, vor veni vremurile în care pe această uşă va
intra boul, iar pe uşa din spate va ieşi savantul, încă şi cu
diplomă”. Această prezicere era cam acum o jumătate de secol în
urmă.
O altă perlă scoasă de acest părinte profesor, care poate fi
şi astăzi în actualitate: „-Dragii mei, am ajuns acum şi la Istoria
Modernă şi Contemporană a României. Vă întreb: cum doriţi să vă
vorbesc despre această perioadă? Să vă vorbesc aşa cum scrie în
carte sau, cum a fost în realitate?”
Asta se întâmpla prin anii
1965-1970. Pentru noi a fost foarte picantă întrebarea şi
consideram că profesorul avea mare curaj, atunci, când pereţii
aveau urechi, urechi ale securităţii. Era o întrebare retorică, dar şi
tăcerea noastră însemna un răspuns pe măsură.
Despre relaţia profesor-elev (dintre mine şi distinsul părinte
profesor Niţoiu voi reveni în alte subcapitole, legate de viaţa mea
de seminarist, cât şi de aceea de student la Facultatea de Teologie
din Bucureşti.
Pr. Prof. dr. Vasile Sibiescu, Limba Greacă şi Latină.
Gurile „rele” spun că ştia şi Ebraica, nu aceea care se
vorbea pe vremea Mântuitorului, ci aceea la care face referinţă
Hristos, pe Cruce, adică „Eli, Eli, lsama sabahtani!” (Dumnezeul
meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit ?), mai bine zis,
slangul vechi, aramaic.
Chipul său era ieşit din comun, unicat, ca al unui
extraterestru sau ca de prin Saints Fiction.
Nu m-ar fi surprins să aflu că vorbea şi alte limbi curente
sau dispărute, cum ar fi sanscrita, marathi, gujarati, hindi, kutchi
sau oricare dintre limbile vii sau moarte
Auzisem, sau citisem despre aşa numiţii enciclopezi, acele
fiinţe supranaturale, care ştiau totul din lume. Erau un fel de
„dumnezei‟ în carne şi oase, care au trăit şi în vieţi anterioare pe
pământ. Era imaginaţia mea, însă, până la seminar, nu întâlnisem
un asemenea chip fantastic.
Desigur că, pe de o parte, fiecare dintre noi avem libertatea
să fabulăm, să ne imaginăm orice, să credem orice, etc…, însă alta
este să fim puşi faţă în faţă cu aceste mistere, cu vise închipuite
ale subconştientului din noi, care distorsionează realitatea… dar,
eu mă confruntam cu realitatea. Un astfel de personaj era viu,
real, palpabil şi, mai mult, chiar existent, volens-nolens, în viața
noastră terestră, era Pr. Prof. dr. Vasile Sibiescu, care, garantat,

1.2. ANII DE SEMINAR

175

chiar şi după nume, nu era român, era un „extraterestru” de
sorginte poloneză.
Nici el nu ne-a vorbit vreodată despre viaţa lui, ceea ce
făcea ca biografia şi mai ales cunoştinţele sale să rămână, în
conştiinţa discipolilor săi, învăluite într-un profund mister. Dacă a
existat vreodată, cel puţin pentru mine, vreun mister, întruchipat
în imagine omenească, acela a fost venerabilul prof. dr. Vasile
Sibiescu.
Menţionam, mai sus, că avea şi o doză crescută de
naivitate, care se manifesta prin comportament straniu,
nepământesc şi crezăminte, parcă, ieşite din comun.
Acesta era părintele prof. dr. Vasile Sibiescu, pe care nu-l
voi coborâ niciodată de pe piedestalul idolilor mei.
Să-i fie ţărâna uşoară, că şi el a fost chemat la Domnul!
Arhidiacon conferenţiar Tudor Mihalache, secretarul
seminarului, asistent la catedra de muzică bisericească, iar
în ultimul an de seminar, profesor titular de Muzică
Bizantină.
Din punct de vedere fizic, era o figură impunătoare,
îmbrăcat totdeauna într-o dulamă de culoare gri. Ani mai târziu,
când am văzut fotografia liderului sovietic Mihail Gorbaciov, al
Rusiei, mi-am reamintit de semnul distinct de pe frunte al
Arhidiaconului Tudor Mihalache. Era un om foarte meticulos.
Fiind secretar al seminarului, putea oricând să-i spună
oricărui elev dacă este la zi cu plata datoriilor către seminar, dacă
a întrunit toate notele şi mediile necesare de a trece de la o etapă
la alta, de la un an la altul şi, mai direct, de a se reîntoarce la
seminar în semestrul următor.
Dacă ar fi să-l plasez în vremurile noastre, adică 50 de ani
mai târziu, aş cuteza să cred că el a inventat calculatorul, nu Bill
Gates, fiindcă prea le ştia pe toate.
Ca asistent la catedra de muzică, îşi făcea datoria cu
prisosinţă. Avea aspiraţii legitime. Ştia că-i va urma la catedră
venerabilului Arhidiacon prof. Ştefan Pruteanu. Fără îndoială că se
posta pe un teren absolut legitim şi plauzibil.
La pensionarea Arhid. Stefan Pruteanu, de la catedra de
Muzică Bizantină a Seminarului, venerabilul secretar şi prof.
asistent de muzică, Tudor Mihalache, a mers la Bucureşti, iar
Comisia de Bizantinologie l-a uns profesor titular de Muzică
Bisericească la Seminarul Teologic din Buzău.
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Eu am plecat de acolo acum peste 40 de ani şi, între timp
au mai plecat multe promoţii de absolvenţi, dar el, tot acolo a
rămas. A rămas fiindcă era calificat, ca fiind mai mult decât
capabil, ba mai mult chiar, şi-a extins aria preocupărilor.
A ajuns chiar Arhidiacon al Catedralei, care adesea prelua şi
dirijatul corului Episcopiei, atunci când nu slujea. Când
Arhiepiscopul locului îi cerea să slujească, atunci, soţia sa prelua
dirijatul corului Episcopiei, în timp ce el, arhidiaconul veşnic, se
desfăta prin valurile norilor harici cu vocea-i divină, preamăritoare
de Dumnezeu.
Nu doresc să par prea personal, însă o istoriară de suflet îşi
merită locul aici.
Cu 2-3 ani în urmă (2010-2011), prof. Dumitru Turlacu,
cantorul bisericii noastre Sfânta Treime, din Los Angeles, un
împătimit al muzicii, îmi istorisea episodul întâlnirii sale recente, la
Catedrala din Buzău, cu Părintele Arhidiacon Tudor Mihalache:
„-Când am mers din America, în vacanţă, la Buzău, îmi
plăcea să particip, cu soţia, duminical, la Sf. Liturghie, la noua
Catedrală a Arhiepiscopiei Buzăului. Ajungeam în jurul orei 9:00
a.m., pentru slujba utreniei. Într-o duminică îşi face apariţia la
strană acest arhidiacon „însemnat” (avea o pată pe frunte „a la
Gorbaciov”), care, prin surprindere, mă întrebă: „-Dumneata cine
eşti, fiindcă nu te cunosc!” Pănă să-i explic cine sunt şi despre ce
este vorba, răspicat îmi porunci „-Mergi în rândul celorlalţi
credicioşi, din biserică, fiindcă eu am treabă cu ai mei privind
rânduiala slujbei de astăzi!”. Auzind cele povestite, într-adevăr mi
s-a dovedit că era vorba despre acelaşi Arhid. Prof. Mihalache.
A pus problema scurt, cuprinzător şi direct la subiect: „-Nu faci
parte din ceata asta, ca atare du-te şi lasă-ne în pace!”. Mi-a luat
ceva timp să-l lămuresc pe domnul prof. Turlacu, că aşa este şi la
seminar, ca în armată, înregimentare şi disciplină, fără echivoc.
Arhidiacon prof. Ştefan Pruteanu,
Muzică Liniară şi Bizantină.
Era ca o citadelă de care te loveai, din început, la intrarea în
seminar. Gurile rele spuneau că este „spaima candidaţilor la
teologie”, fiindcă proba de muzică era eliminatorie. Era un om
scund, cu chelie, dar cu părul cam lung spre ceafă. Când te uitai la
el îți apărea ca un chip dintr-un tablou renascentist. Totdeauna se
îmbrăca academic. Mergea pe aleea Episcopiei, ca şi când se afla
la parada modei popeşti. Purta un anteriu negru, cu suprareverendă peste dulamă, cu care parcă mătura aleea. Nu-i puteai
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reproşa ceva. Se îmbrăca de parcă consulta un regizor de filme.
Din punct de vedere al vestimentaţiei era manechinul natural,
perfect, de parcă ar fi fost teleghidat din Hollywood.
Vocea baritonală, către bas, era o voce îngerească. O
singură notă de fals şi dispăreai de pe scena muzicală. În viaţă nu
mi-a fost frică de mamă, de tată, de surori, de profesori (în
general), de asupritori, de vremuri vitrege, etc… însă aveam o
frică de nedescris de acest om al lui Dumnezeu, care era un
perfecţionist. O singură notă falsă şi, totul era încheiat, atunci şi
acolo. L-am admirat din toată fiinţa mea, că era un adevărat
model de profesionalism.
S-a dus şi el! Să-l ocrotească Dumnezeu!.
Cei doi pedagogi:
Toader Drăghici, pedagog I şi Gabriel Sibiescu, pedagog II,
ne erau prieteni foarte apropiaţi, parcă erau croiţi pentru
vremurile de astăzi.
Toader Drăghici, pedagog I, era o fire blajină. Deşi era
urmaşul lui Cristişor Manea (om pedant şi cam arogant), domnul
pedagog Drăghici era aproape la polul opus, atât de apropiat
nouă, încât adesea îl consideram coleg de-al nostru. Tot timpul ne
sfătuia, ne îndruma și ne ajuta să ne maturizăm. Îl respectam,
căci ştia să se facă respectat.
Gabriel Sibiescu, pedagog II, era nepotul părintelui prof. dr.
Vasile Sibiescu. Era, într-adevăr, unul dintre noi. Nici nu cred că
era mare diferenţă de vârstă, între noi elevii şi dumnealui,
pedagogul. Prezentabil, modern şi fără „fiţe‟. Era foarte
îngăduitor. Cred că a semnat mai multe bilete de învoire, în oraş,
decât toţi pedagogii seminarului, în întreaga sa istorie. De aceea
era foarte iubit de toţi seminariştii.
„Lucrul cel mai imposibil din lume ar fi o unificare a minților.
Fiecare e unic în lume; de-ar învia toți oamenii de la Adam până la
sfârșitul lumii, n-ai să găsești doi oameni identici. Aceasta este
genetic adevărat.‟ (Pr. Arsenie Boca)
„Unde ţi-e credinţa, amice, în asemenea momente? Unde e
credinţa care să combată atari stări şi să le nimicească? Unde e
credinţa cu care te împăunezi şi care ar trebui să fie un punct de
sprijin absolut?‟ (Arşavir Acterian)
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PĂRINTELE NICOLAE STEINHARDT (1912-1989) – Citate
„Cred așa: că dacă din închisoare pleci și de pe urma
suferinței te alegi cu dorințe de răzbunare și cu sentimente de
acreală, închisoarea și suferințele au fost de haram. Iar dacă
rezultatul e un complex de liniște și înțelegere și de scârbă față de
orice silnicie și șmecherie, înseamnă că suferințele și închisoarea
au fost spre folos și țin de căile nepătrunse pe care-i place
Domnului a umbla.” (Părintele Nicolae Steinhardt, 1912 - 1989 Jurnalul fericirii, Editura Polirom, Iași, 2008)
„Hristos nu se arată idealist în grăirile sale. Lucrurilor le
spune pe nume: curvă, curvie... Niciodată nu edulcorează, nu
îndulcește și nu recurge la perifraze, la eufemisme. Adevărul în
toată asprimea și virulența lui. Ca pe masa de operație, ca la
picioarele eșafodului. Nici un văl, nici o iluzie, nici o cocoloșire.
Pentru că numai având realitatea crudă în față ne putem
cutremura și o putem părăsi, transfigurând-o.”
„Paradoxul este explicabil: virtuțile sunt și ele supuse
relativității și nu devin eficace decât puse în slujba Binelui divin și
practicate în numele lui Hristos. Altfel vegetarienii, antialcoolicii,
abstinenții sexuali, harnicii, insomniacii își pot pune meritele la
dispoziția demonului.”
„Ne lepădăm de Hristos aderând la o doctrină ateistă (...)
ruşinându-ne şi ferindu-ne să ne facem semnul Sfintei Cruci,
ruşinându-ne şi ferindu-ne să fim văzuţi intrând într-o biserică, ori
rostind acele cuvinte sau făcând acele gesturi care ne-ar putea
descoperi drept creştini.”
„Există în dialectica simultanelor credință-necredință un
punct critic pe care, rugându-ne mai departe, îl depășim. Prin
faptul că mă rog, deși mă îndoiesc, deși prin urmare nu cred în
mod absolut, cred! Aceasta e credința: depășirea punctului critic
al dialecticii.”
„Nimeni să nu silească pe aproapele său, nici măcar pentru
a-i face un bine. Nici Domnul nu intră nechemat.”
„...principii ale creștinismului: spiritul de jertfă și ideea că
acela care dă nu are neapărat dreptul la răsplată.”
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6.- COLEGII DE SEMINAR

Mazăre Aurel

Manole Vasile

Vânătoru Tudor

Gogeanu D-tru

Ionescu D-tru

Dragoș Enache

Rizea Dobre

Gegea Victor

Bălan Vasile

Moroianu C-tică

Ispas Gheorghe

Dobre Mircea

Băbătie Victor

Grigoraș Toader

Voicu Gheorghe

Alecse C-tin
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Ploscaru Hrista

Ploscaru Ghe

Comănescu Anton

Fără îndoială că se pot spune foarte multe lucruri despre
colegii mei. Constituiam, împreună, o adevărată familie. În urma
examinării la seminar (1966), fusesem admişi 23 de elevi, din
cele 2 eparhii (Buzău - 14 şi Dunărea de Jos - 9).
Când am absolvit seminarul (promoţia 1970-1971), eram
numai 20 de colegi. Ii menţionez mai jos, potrivit tabloului de
promoție, pe toţi colegii absolvenţi în promoţia mea, dar, între
timp, mulţi au plecat la veşnicie. Pe tablou apar: Mazăre Aurel,
Manole Vasile, Vânătoru Tudor, Gogeanu Dumitru, Ionescu
Dumitru, Dragoş Enache, Rizea Dobre, Gegea Victor, Bălan Vasile,
Moroianu Costică, Ispas Gheorghe, Dobre Mircea, Băbătie Victor,
Grigoraş Toader, Voicu Gheorghe, Alecse Constantin, Pohrib
Toader, Ploscaru Hrista, Ploscaru Gheorghe, Comănescu Anton
Din când în când privesc tabloul, pe care am reuşit să-l
scot din ţară, în anul 1976, când am părăsit România (an ce mi-a
schimbat definitiv traiectoria vieţii). Tabloul poartă epitaful
„Absolvenţii Seminarului Teologic din Buzău - promoția 19701971”, pe care scrie şi „Revedere – 1981”. Cu veneraţie şi pietate
îmi reamintesc de venerabilii noştri conducători spirituali, flancaţi
de conducătorii seminarului: Pr. Prof. Luca Dumitru, Director şi Pr.
Prof. Teofil Dumitrescu (Spiritual, Slujitor Liturgic). Mai apar şi: PF
Patriarh Iustinian, PS Dr. Antim Angelescu (Episcopul Buzăului) şi
PS Chesarie Păunescu (Episcopul Dunării de Jos). În rândul doi,
sunt imortalizate chipurile preoţilor dascăli, fără egal: prof.
Cristişor Manea (Cred că era cel mai luminat şi neconvenţional
profesor. Ne împărtăşea cu învăţăminte, poate şi din faptul că
anterior deţinuse calitatea de pedagog. Discuta cu noi chestiuni
legate de probleme reale, contemporane, inerente nouă, tinerilor
cu
impulsuri
hormonale,
specifice
tinereţii);
prof.
Ion
Constantinescu, Istoria Bisericii Universale (închis şi chinuit pe
nedrept ani de-a rândul de comunişti); prof. dr. Ioan (Jean)
Constantinescu, limba franceză (politolog erudit); prof. Mihai
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Gherghe (Dogmatica, diriginte, povestitor biblic „a la Creangă”. Nu
te mai săturai ascultându-l); prof. arhimandrit Nițoiu Ghenadie,
Istorie şi Literatura Română; prof. dr. Vasile Sibiescu, Limba
Greacă, Latină şi Ebraică (eminenţa cenuşie a seminarului);
arhidiacon prof. Ştefan Pruteanu, Muzică Bizantină; arhidiacon
conferenţiar Tudor Mihalache, secretar şi asistent la Catedra de
Muzică Bisericească; Toader Drăghici, pedagog I şi Gabriel
Sibiescu, pedagg II. În primii 2 ani (1966-1967) i-am avut drept
pedagogi pe Cristişor Manea, pedagog I, și Dumitru Pantazi,
pedagog 2.
Am aflat că, la întâlnirea de 40 de ani de la absolvirea
seminarului, câţiva dintre colegii noştri deja au trecut la Domnul.
Să le fie ţărâna uşoară şi memoria veşnică! Dumnezeu să-i ierte!.
Notă: Astăzi, la peste 40 de ani de la absolvirea cursurilor
seminarului, în anul de graţie al Domnului 2017, în contextul
reformelor din învăţământ, în care sunt implicate şi seminariile,
chiar şi facultăţile de teologie, constat că programa analitică a
rămas aproape aceeaşi. Programa Facultăţii de Teologie, are
cursul de bază (Studiul Noului Testament, Liturgică şi Dogmatică),
cam acelaşi cu cel de la Seminar. Se poate observa că, după
predarea timp de cinci ani, în cadrul seminarului, cursul menţionat
este repetat la facultate, profesorului universitar revenindu-i
sarcina de a şlefui cunoştinţele dobândite în seminar.
Pentru alte discipline, spre exemplu Muzica Bisericească
(Psaltica), asimilarea cunoştinţelor la vârsta de 18-20 ani, cu
numai 1 oră pe săptămână (faţă de vremea când eram seminarist
şi erau dedicate 3-4 ore pe săptămână), devine cam imposibilă.
Din observaţiile personale, am dedus că majoritatea
coriştilor, de la facultăţile de teologie, sunt absolvenţi ai
seminariilor.
Consider că, în prezent, ar trebui să fie corelat curricumul-ul
facultăţii cu cel al seminarului, urmare a unor întâlniri, dezbateri şi
proiecte comune, cu participanţii ambelor niveluri de învăţământ.
O idee ar fi şi aceea a participării directorilor de seminare teologice
la congresele naţionale ale facultăţilor de teologie ortodoxă, aşa
cum se făcea prin anii 1966-1970, când părintele profesor
Mihalache, mergea anual la Bucureşti pentru reciclări şi
consfătuiri.
În vremea când am urmat cursurile seminarului, în prima
parte se parcurgea trunchiul comun de discipline, de formare a
culturii generale, impus pentru echivalarea cursurilor cu
învăţământul liceal. Limbile Clasice (Greaca Veche, Latina,
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Slavona), erau discipline specifice pentru seminar, Limba Greacă,
făcând parte chiar din pregătirea fundamentală. Nu se putea
studia Noul Testament sau Patristica, fără Greacă.
Un alt aspect al programei analitice şi al trăirii personale în
seminar
(această,
de
Dumnezeu
ocrotită,
instituţie
duhovnicească), spiritualitatea şi viaţa comunitară erau cultivate
în mod specific prin rugăciunea personală şi rugăciunea comună.
Elevii deprindeau să se roage împreună, să înveţe, să muncească,
să trăiască împreună. Aici, timpul, pe perioada anilor de seminar,
trebuia împărţit între studiu, rugăciune şi viaţă spirituală, muncă și
activitate comunitară. Era, în acelaşi timp, o şcoală a cultivării
libertăţii responsabile, când în foarte multe şcoli libertatea era şi,
mai este înlocuită de libertinaj.
Lipsa oricărui fel de cenzură morală periclitează spiritual
tinereţea, ceea ce şi astăzi ne îngrijorează, deoarece foarte mulţi
tineri botezaţi, deci membri ai Bisericii, sunt „furaţi” de stihiile
libertinajului vremurilor de astăzi. Constatăm, cu multă durere
sufletească, faptul că astăzi s-a degradat ireversibil starea de
disciplină din şcoli, iar cazurile de violenţă, de consum de alcool,
de droguri, s-au înmulţit. Este de înţeles că în orice şcoală,
disciplina este o componentă esenţială şi este absolut necesară.
Apare pericolul ca şi elevii din seminariile vremurilor de astăzi să
fie influenţaţi de tot ceea ce-i asaltează din exterior (libertinaj,
secularizare, globalizare) şi, aceasta e una dintre dificultăţile cu
care se confruntă formatorii lor.
Conştiinţa că seminarul teologic este o şcoală misionară s-a
reflectat întotdeauna în programa analitică a aceste instituţii. Cu
toate că nu puteai să faci misionarism în stradă, adică înafara
zidurilor locuinţei şi înafara zidurilor bisericii, totuşi, se prevedea
că va veni cândva vremea ca acest fenomen să se întâmple, drept
care seminarul ne pregătea şi pentru o astfel de activitate
extraşcolară, cu un puternic caracter misionar. Aveam un cor
puternic. Toţi seminariştii, cca 100 la număr, eram membri ai
corului. În cadrul seminarului aveam şi formaţii artistice, care
participau la diverse manifestări artistice sau concursuri, unde
elevii seminarişti au avut prezenţe remarcabile. Aveam și un
cenaclu literar seminarial, iar reprezentanţii noştri participau şi
erau foarte apreciaţi în cadrul cenaclului orăşenesc.
Cu recomandarea preoţilor din parohiile de unde proveneau,
tinerii teologi erau înrolaţi, pe lângă activităţile de la seminar,
desfăşurate drept activităţi liturgice (cântări la strană) şi în
activităţi sociale sau catehetice în parohii şi, nu numai.
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În vremurile acelea, misionarismul se desfăşura doar în
ţară. Astăzi, cu 50 de ani mai târziu, misionarismul seminariştilor
se extinde şi în comunităţile din diaspora, aceasta mai ales în
ultimii ani, când foarte mulţi dintre români au părăsit România,
temporar sau definitiv (numărul românilor emigraţi se estimează
azi la câteva milioane). Astăzi, chiar, mulţi dintre elevii seminarişti
au părinţii sau fraţii emigraţi, ceea ce face ca ei să aibă legături
directe cu aceste comunităţi. De aceea se impune, astăzi, mai
mult decât oricând, stabilirea unor legături mai strânse între
eparhiile din ţară şi cele din diaspora, cu contribuţia şcolilor
teologice în vederea sprijinirii acestora din urmă, la nivel pastoral
şi misionar, de vreme ce nu există şcoli de teologie româneşti în
afara graniţelor ţării.
Educarea valorilor tradiţionale în comunităţile locale, era o
altă componentă fundamentală a seminarului. Erau promovate şi
susţinute toate valorile tradiţionale care ţin de normalitatea vieţii
umane, care, din nefericire, astăzi se degradează în contextul
secularizării accentuate la care este supusă societatea
românească.
Seminarul sprijinea şcolarizarea elevilor din mediul rural, chiar
dacă părinţii lor nu erau înscrişi la colectivă, aşa după cum a fost
şi cazul subsemnatului.
Constatând faptul că satul românesc, după 1989, a
cunoscut o profundă degradare şi inculturalizare, învăţământul din
mediul rural scăzând foarte mult în calitate, în special din cauza
subfinanţării şi a lipsei cadrelor didactice calificate, seminariile,
împreună cu parohiile, ar trebui să susţină şcolarizarea elevilor din
mediul rural, mai cu seamă că acestea dispun de condiţii bune de
cazare şi masă.
În vremurile de astăzi, mai mult decât oricând, promovarea
valorilor umane şi deschiderea europeană este o altă preocupare a
seminariilor teologice.
Profundul umanism al acestor instituţii are drept izvor
divino-umanitatea lui Hristos Domnul, Cel care este mărturisit şi
trăit aici, ca şi în Biserică. O conştiinţă teologică autentică
înseamnă o conformare permanentă cu poruncile Evangheliei şi, în
acelaşi timp, o valorizare maximă a persoanei umane. Formarea
unei conştiinţe teologice autentice presupune o educaţie pentru
libertate responsabilă şi demnitate umană. Cred că astăzi este de
nedespărţit formarea teologică de promovarea valorilor umane. .
Notă: Putem concluziona că Seminarul Teologic din Buzău îşi
forma viitorii slujitori ai bisericii prin multiple programe educative
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şi sisteme de învăţământ, sub îndrumarea celor mai competenţi
profesori şi educatori, mai sus menţionaţi.
Educaţia teologică, în slujirea creştină, era de nivel academic.
Pentru pregătirea teologilor existau programe de instruire
intensivă, sesiuni, în timpul cărora se predau obiectele biblice
generale, precum şi fundamentale: Teologie Tematică şi obiecte
de profil, ştiinţe despre predicare, incluzând şi partea practică,
liturgică, pentru a consolida deprinderile de învăţare. Se efectuau
pregătirile necesare în vederea deschiderii de programe noi, de
cunoştinţe şi cercetare biblică.
Mişcătoare sunt cele 2 epitafe înscrise pe panoul de
absolvire:
1. „Rămâne-n urma voastră o cetate / Şi vor fi noi şi pline
lucrurile toate / Căci voi sunteţi chemaţi pe lume / Ca să daţi,
celor ce s-or naşte, nume!” (M.R.Paraschivescu),
2. „Iată, vine ceasul şi, a şi venit, ca să vă risipiţi, fiecare la
ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur, dar nu sunt singur, pentru
că Tatăl este cu Mine!” (Ioan XVI, 37).
Despre credință
Credința înseamnă să credem în ceva anticipat,
Care pare logic doar de la sfârșit către început,
Datorita credintei, noi dăm prezentul pentru viitor.
Credința face totul posibil, iubirea face totul ușor.
Crezul zilelor de azi nu-ncepe cu lucidul „cred”,
Nici cu scepticul „nu cred”ci cu un vrut șubred.
Credința și știința se află între ele într-un raport,
Ca două talgere, puse cu greutățile în acord.
M.I.
„Privesc ruinele amintirii cum se decojesc agonic de pe
pereţii reci ai sufletului, cum în căderea lor tristă agaţă speranţele
ucise, lacrimile uscate şi singurătăţile nerostite.‟ (Andreea Trifu)
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7.- PROGRAMUL LITURGIC DE DUMINICA,
MASA, SLUJBA VECERNIEI
Duminica, dimineaţa, de la ora 9:00, toţi seminariştii, pe
clase, trebuiau să participe la slujba utreniei, iar de la ora 10:00
dimineaţa, la Sfânta Liturghie.

Seminariștii în biserică

Nu-mi mai amintesc prin ce împrejurări, în anul II de
seminar, am fost ales ca ţârcovnic al seminarului. Pentru cei
novici, amintesc faptul că ţârcovnicul este o persoană care are
grijă de curăţenia şi buna rânduială a unei biserici, de asistarea
preotului, sau preoţilor slujitori, de pregătirea celor necesare
pentru cultul liturgic (prescură, aprinderea lumânărilor, etc) şi de
asistarea slujitorului/slujitorilor, în tot timpul slujbei liturgice, iar la
finele serviciului divin, dezveşmântarea slujitorului/slujitorilor,
aşezarea veşmintelor pe umeraşe, darea cu aspiratorul/măturarea
bisericii, sau mai bine-zis, pregătirea impecabilă a bisericii pentru
următoarea slujbă.
Da, eu ajunsesem să fiu acela, să fiu „cineva” fiindcă
cineva trebuia să facă toate acele lucruri. Nici măcar nu mi-am
inaginat vreodată ce orizonturi avea să-mi deschidă asemenea
poziţie, despre care voi vorbi mai târziu.
Programul liturgic duminical, de cca 2 -2,5 ore, pentru mine
trecea foarte repede. Trebuia să fiu ochi şi urechi, în tot timpul
slujbei (să fiu continuu în priză), în asistarea părinţilor profesori
slujitori. Pentru ceilalţi colegi, chiar şi pentru cei selectaţi la
strană, să dea răspunsurile liturgice, cele 2 ore, păreau o veşnicie.

186

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

La sfârşitul slujbei, mergeam cu toţii la trapeză (la chilie),
unde ne înfruptam cu toate bunătăţile pământului. Între orele
12,30 – 14,30, toţi elevii, celor 5 clase de seminar, terminau de
servit masa. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, fiindcă urmau
cca 4 ore (până pe la 18,30), în care fiecare făcea ceea ce dorea
cu timpul lui liber. Dacă mă întrebaţi despre mâncarea preferată,
sincer vă răspund că nu există pe faţa pământului o mâncare mai
bună decât cea de la cantină. Iahnia de fasole la ceaun, nu are
egal. La cantină intram pe trei serii, pe clase (de la 1 la 35, clasa
I-a şi a II; 35-80, clasa a III-a si a IV-a; 80-100, clasa a V-a).
Fiecare serie avea la dispoziţie cca 15 minute să-şi primească
mâncarea şi să se aşeze la masă, 30 minute să servească masa şi
alte cca 15 minute să părăsească sala de mese. Aşa era rânduit
programul ca, în mai puţin de o oră, fiecare elev să-şi poată
efectua servitul mesei.
Unii, mai ales cei din anii IV şi V aveau prietene şi se
grăbeau să meargă la întâlnire, alţii erau vizitaţi de părinţi şi
petreceau ceva timp cu ei. Unii, dintre cei fără prietene, mergeau,
în cârd, pe străzile Buzăului, în cete de 3-5 persoane. Câţiva dintre
colegi rămâneau în incinta seminarului, plimbându-se pe aleile
grădinii seminarului sau se odihneau în incinta seminarului. Eu,
aveam obiceiul să iau parte la slujba vecerniei, slujită în Catedrala
Episcopiei, pe la orele 16,00 - 16,30, înghesuindu-mă, alături de
alţii, cu multă nerăbdare, la strană, unde părintele arhimandrit
Pahomie ne învăţa şi ne îndemna cum să dăm răspunsurile
liturgice.
Pilde de dreaptă credință:
• Aţi văzut dumneavoastră, de la primii voievozi creştini ai
românilor, de când sunt cele trei Ţări Române, Moldova, Muntenia
şi Ardealul, toţi au fost creştini ortodocşi.
• Aţi văzut pe Mihai Viteazul? Mama lui a fost călugăriţă. Dute la Mănăstirea Cozia şi vei vedea lângă Mircea cel Bătrân, care a
întemeiat această mănăstire că-i înmormântată acolo. Pe o
lespede de piatră scrie : „Aici odihneşte monaha Teofana, mama
lui Mihai Viteazul‟. Ai auzit? El domn peste trei principate şi mama
lui, călugăriţă.
.

„Credinţa adevărată este credinţa în valorile absolute.‟
(William Ralph Inge)
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II.2.- AMINTIRI DE SUFLET
A.- AMINTIRI DESPRE COLEGI
Amintiri despre colegii seminarişti,
viitorii slujitori ai lui Dumnezeu
Fiecare episod al vieţii mele ar trebui să-l încep cu „A fost
odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti!” Am acest
sentiment, atât din faptul că timpurile la care mă refer sunt
rămase în urmă cu 45 ani şi, astăzi trăiesc nostalgia lor, dar şi
pentru măreţia sufletescă a acelor trăiri.
Întâmplările trăite de mine, pe alocuri sunt ca de poveste,
dar, precizez că totul s-a petrecut în realitate. Personajele sunt
precum eroii pozitivi, din operele de artă, iar întâmplările sunt
presărate cu elemente de science fiction.
Foştii mei colegi seminarişti erau absolut speciali, poate şi
pentru faptul că veneam cu toţii din familii sărace, în majoritate
din familii de ţărani (doar Moroianu Costică şi Ştefan Ene,
proveneau din familii de orăşeni). Toţi eram egali în faţa Sfinţilor
noştri profesori şi a lui Dumnezeu şi, fiecare, stăteam pe propriile
picioare.
Pe atunci nu se punea problema de şpagă, de favoritism, de
aranjamente ascunse. Deşi era o perfectă egalitate în faţa
profesorilor, fiecare dintre noi, avea personalitate distinctă. Unii
se manifestau ca firi retrase, timide şi meditative, cu poziţionare
de neutralitate, aşa cum au fost: Mazăre Aurel, Vânătoru Tudor,
Ionescu Dumitru, Bălan Vasile, Ispas Gheorghe, Băbătie Victor,
Voicu Gheorghe, Pohrib Toader şi Comănescu Anton, alţii erau
semi-îndrăzneţi, ca Manole Vasile, Grigoraş Toader, Gogeanu
Dumitru, Dobre Mircea, Alecse Constantin, fraţii Ploscaru
(Gheorghe şi Hristu).
Unii dintre colegi erau chiar impunători, cum ar fi Dragoş
Enache (fiind cel mai vârstnic şi mai maturizat). Era ca un tătic
pentru noi şi-l respectam căci avea înţelepciune şi experienţă şi
ştia să ne rezolve litigiile colegiale.
Îi consider printre cei impunători şi pe Rizea Dobre şi Gegea
Victor, care erau spontani, cu fler şi carismă comică, un fel de
comedianţi, în carne şi oase.
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Gegea

Rizea

Dragos

De cei din categoria „impunători” (ultimii trei), mă simţeam
cel mai atras. Probabil că, pentru poziţia mea de ţârcovnic al
Capelei, Dragoş Enache mă folosea adesea în rezolvarea
conflictelor colegiale.
Cât despre Rizea Dobre şi Gegea Victor, pot spune că erau
favoriţii mei. Erau inteligenţi, spontani şi plini de umor. Cele mai
multe poze de pe vremea seminariatului le am cu aceşti doi,
simpatici, colegi.
Cei mai apropiaţi colegi ai mei
Pe toţi colegii îi păstrez în suflet, cu ce au însemnat pentru
mine, dar fraţii Ploscaru (Gică şi Hristu) au fost colegii mei de
suflet. Erau de loc din Ceamurlia de Jos - Dobrogea şi au venit la
seminar tocmai în anul în care le-a murit mama. Aveau suflete
candide, fără pătimiri şi erau cu multă credinţă şi dragoste pentru
Dumnezeu. Erau gemeni, dar nu prea semănau ca înfăţişare şi
comportament.
Hristu părea mai lumesc. Îmi amintesc că risca pedeapsă
disciplinară, dar la pantalonii săi evazaţi nu renunţa, cu niciun
chip, de bună voie. Hristu avea un păr negru, ondulat şi credeai
că-i artist dacă nu ştiai că-i seminarist. Gică se plasa la polul opus
lui Hristu, „călca” a popă, chiar de pe atunci. Avea o faţă bălaie,
era mai scund decât Hristu şi ştia cum să intre în pielea omului.
Faţa-i era cuvioasă şi avea o atitudine care te atrăgea să-i fii
prieten. Gică era prietenul tuturor.
Aşa se explică şi faptul că, într-un an (prin anul II sau III),
am petrecut vacanţa de Paşti cu Gică şi Hristu, la casa părinţilor
mei, la Dâmbroca.
Gică era aşa de mămos (era de înţeles, căci simţea lipsa
mamei lui, plecată la ceruri), încât, în scurta mea vacanţă la
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părinţi, în cele numai 2 săptămâni, intrase sub pielea părinţilor
mei, încât mă încerca o anumită gelozie, fiindcă mi se părea că
părinţii mei îl iubeau mai mult decât pe mine.
Desigur că totul se petrecea în închipuirile mele, din cauza
unor slăbiciuni şi naivităţi.
Vacanţă la Dâmbroca, cu fraţii Ploscaru.
Tot pe când eram prin anul II, înainte de plecarea în
vacanţa de Sfintele Paşti, împreună cu fraţii Ploscaru, am decorat
uşile şi geamurile clădirii seminarului cu frunze de tei, în
anticiparea următorului praznic împărătesc, Rusaliile, după
întoarcerea noastră din vacanţa de Sfintele Paşti.
Din exces de zel şi pietate inocentă, am luat în sacoşele
noastre, pornind în vacanţă către casa părintească din Dâmbroca,
sute de rămurele de tei, din copacii de pe aleea episcopiei, astfel
ca să avem decoraţii şi pentru casa mea dâmbroceană, fiindcă eu,
dâmbroceanul, eram unicul fiu al satului înscris la seminar şi
doream să dovedesc satului ce înseamnă a fi seminarist.

Gicu Ploscaru

Hristu Ploscaru

Nu ştiu cât de entuziaşti au fost părinţii mei de acţiunea
decorării casei părinteşti cu frunze de tei, simbol al protejării casei
şi implicit al întregului sat, împotriva spiritelor rele şi împlinirea
făgăduinţei pogorârii Sfântului Duh, însă un lucru a fost cert, că,
pe perioada Sfintelor Paşti, casa noastră devenise punct de
atracţie al sătenilor, un fel de „pom de crăciun” în sărbătorile de
Paşti, mai ales datorită amplasamentului şi poziţiei casei, la
şosea, în faţa staţiei de autobuz.
Dacă a fost o inspiraţie, sau un gest de prost gust, din
cauza zelului meu sacerdotal, numai Dumnezeu ştie. Un lucru,
însă, îl pot mărturisi fără echivoc : acţiunea mea nu a vătămat pe
nimeni.
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În costumul lui Adam, la comisariatul militar din Buzău
Deşi noi, elevii seminarului, nu făceam armată, adică eram
un fel de castă privilegiată, totuşi, o dată pe an trebuia să ne
prezentăm la comisariatul militar din Buzău. Aceasta era ziua cea
mai critică şi mai penibilă din viaţa noastră, a tuturor
seminariştilor, în general. Aici eram aduşi, la porunca autorităţilor
civile, în cireadă, fără ură şi părtinire. Nu se explica de ce. Trebuia
doar să executăm ordinele.
Erau singurele ordine ce ne
veneau de sus, de dincolo de zidurile
protectoare ale cetăţii, ale seminarului.
Cum s-ar zice, „unde-i ordin, cu
......plăcere”, însă numai plăcere nu
era aceea. Duşi la centrul de
examinare militară, de lângă primărie,
unde erau aduşi şi alţi tineri de vârsta
noastră, de pe la şcoli profesionale şi
de la licee teoretice, eram introduşi
într-o sală rece, având câteva umeraşe
fixate în pereţi, de jur împrejur şi eram
obligaţi să rămânem în costumul lui
Adam, pentru examinarea medicală.
Eram, apoi, mânaţi ca oile, seminarişti şi neseminarişti, să
ne îndreptăm către 3 stănoage (portiţe) prin care trebuia să
trecem pe rând, pentru examinarea medicală.
Mulţumim Domnului că eram amestecaţi cu toţii (seminarişti
şi neseminarişti) ca într-o oală, fără a ne fi relevată profesia, căci
altfel am fi crăpat de rușine.
Spun asta, fiindcă, după ce treceai stănoaga, prezentai
documentul personal, înmânat la intrare în comisariat, prin care se
atesta numele şi numărul de înregistrare, uimitor pentru puditatea
noastră, unei personae de gen feminin, care ne examina. Cât de
umilit puteai să fii într-o astfel de postură?! Mulţumim Domnului
că se păstra un minimum de respect şi pudoare (eram cu toţii
numai bărbaţi). Gândind, însă, înapoi, poate că acest lucru se
întâmpla şi datorită faptului că numai bărbaţii făceau armată.
Altfel, numai Dumnezeu ştie ce s-ar fi întâmplat dacă am fi trăit în
vremurile de astăzi când militarii sunt înrolaţi de-a valma (bărbaţi
şi femei).
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Umilinţa consta şi în faptul că noi, tinerii de 17-19 ani,
ajungeam să fim examinaţi de aceste doamne. Parcă eram
manechini, ni se spunea să stăm drepţi, să ne întoarcem cu
spatele, ba în profil, ba în poziţie de luptă, să nu mai vorbim de
atingerile corporale ale ofiţerului (ofiţeresei) militar, care, în
vremurile de astăzi, ar fi interpretate drept hărţuire sexuală. Cum
poţi descrie, grafic, astfel de acte??? Mulţumesc Domnului că sunt
amintiri ale unui trecut inuman, apus de decenii.
Clasa noastră.
Părea doar o clasă de copii ca oricare alta.., doar nişte copii,
stând într-o clasă de ani de zile, fără să ne cunoaştem foarte bine.
Am părea adversarii plini de gelozie, luptând fiecare pe cont
propriu... Şi până la urmă, în ce clasă nu se întâmplă una că asta?
Există, oare, vreo clasă perfectă, în care toţi copii se înţeleg
perfect? Nu, aţi fi tentaţi să spuneţi... Şi poate că aţi avea
dreptate. Dar la noi era ceva diferit...Nu era ura spre a distruge pe
cineva, nu era cearta aceea nebună pentru cine e cel mai bun, sau
cuvintele aruncate aiurea pentru cine era cel mai prost! Clasa
noastră reprezenta ceva mai mult decât un grup de elevi,
reprezenta o familie, fără de care am ajuns să nu mai pot trăi. În
fiecare zi mă trezeam nerăbdător să ajung la şcoală, să fiu alături
de prietenii mei, de familia mea. Avem o lume perfectă, un tot
unitar, neclintit de vreo furtună, o familie unită la bine şi la greu,o
familie unde tot timpul era cineva care să te aline atunci când eşti
rănit, dar şi să te trezească la realitate atunci când visezi sau eşti
cu capul în nori. Era o familie plină de glume drăguţe şi de faze
comice, dar şi de sentimente reale, de tristeţi sau certuri. Aici, în
clasa aceasta, am simţit dragostea pentru ROMÂNĂ şi
MATEMATICĂ, pentru Limbile Străine, pentru Muzică, Istorie,
Geografie, Fizică, de Dumnezeu prin Religie şi multe altele.
Aici mi-am împlinit vise nenumărate, aici am trăit unele
dintre cele mai grele dezamăgiri, dar tot aici am avut cei mai buni
prieteni, să mă susţină în tot ceea ce făcea. E o bucurie să privesc
în urmă, la toţi anii care au trecut, să-mi văd copilăria tot prin
ochii acestui loc frumos, şcoala. Nu mai există ură sau
răutate...Am fost, în continuare, adversari la concursuri, dar de
fapt am fost prieteni şi uneori ne era frică să o recunoaştem, ne
era frică să spunem: "Chiar ţin la adversarii mei! Chiar le urez tot
binele din lume să ajungă exact acolo unde îşi doresc!". Eu asta
simt acum...Simt bucuria de a emana energia mea pozitivă
prentru a-i ajută şi pe alţii...Pe cei care nu se cred în stare să facă
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ceva cum trebuie...Pe cei care vor să ajungă undeva, dar au avut
o zi mai proastă şi nu au reuşit întocmai, pe cei care mereu se
ascund în umbră, care sunt buni şi nu vor să o arate, pe cei care
dacă au încredere în ei mereu vor reuşi!
Atât de mult mi-am iubit colegii! Pe toţi şi pe fiecare în
parte! Toţi au fost unici, minunaţi! Aşa eram noi...O FAMILIE gata
să înfrunte orice, căci, atâta vreme cât eram împreună, nimic nu
ne putea despărţi!
„Un popor cu o vie conștiință creștină va avea și o
guvernare pe principii creștine. Comunitatea însă să nu se confude
cu statul, pentru a nu se ajunge la tiranie și la abuzuri!‟ (Valeriu
Gafencu)
„Pacea oamenilor depinde de măsura în care ei se regăsesc
în Duhul Adevărului, este deci înainte de toate o problemă
spirituală, chiar dacă ea se manifestă pe plan politic, social,
economic, cultural, educativ ori moral. Toate problemele
oamenilor sunt probleme de conștiință, iar conștiința nu-și află
pacea decât în domeniul religiosului. Religiosul este fundamental
în istorie.‟ (Valeriu Gafencu)

„În lumea noastră nu poate exista libertate fără
autoritate și nici autoritate fără libertate. Aici ele se află întrun echilibru instabil, numai în Dumnezeu sunt absolute.‟
(Valeriu Gafencu)

„Cine nu luptă și nu învinge patimile și ignoranța, acela
nu cunoaște pacea.‟ (Valeriu Gafencu)
„Nimic nu este mai grăitor şi mai tiranic pe lume ca
amintirea a ceva ce trebuia să faci şi pe care nu l-ai făcut.‟
( Honore de Balzac)
„Eşti drept? Să nu cazi în păcat! Eşti păcătos? Nu
deznădăjdui!... Și dacă păcătuieşti în fiecare zi, în fiecare zi să te
pocăieşti! În dragoste, se descoperă în om tot ce-i mai minunat în
el. Fiecare dintre noi e ca un mugurel care poate deveni o floare
superbă.‟ (Protoiereu Igor Gagarin)
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B.- ÎMPLINIRI PERSONALE ŞI
ÎNTÂMPLĂRI PIPERATE
Cu Boboteaza prin Buzău
Eram prin anul II de seminar, când părintele diriginte, Mihai
Gheorghe, către sfârşitul trimestrului I, adică către Crăciun, mă
abordă cu o întrebare:
- Domnule seminarist, ai dori să obţii şi tu un ban de buzunar, în
timpul vacanţei de sărbătorile iernii? Ţăranul şi săracul din mine,
nici nu a aşteptat ca mentorul său să-şi sfârşească fraza şi,
instantaneu a scăpat o păsărica din gură:
- Desigur părinte profesor şi, vă mulţumesc! Despre ce este
vorba?
- Mergi la biserica Sfinţii Îngeri, dinspre Crâng şi întreabă de
părintele Boldeanu (sper că nu mă înşel asupra numelui) şi el îţi
va explica despre ce este vorba. Spune-i că eu te-am trimis.

Biserica Sfinții Îngeri (Buzău)

Zis şi făcut, ajungând la
biserica numită, am aflat că
erau 2 preoţi la biserică,
unul care era preot paroh,
iar
celălalt,
părintele
Boldeanu,
o
figură
impunătoare, care părea că
este chiar mai vârstnic decât
parohul. Biserica avea un
singur cantor, care-l însoţea
pe
părintele
paroh,
cu
Boboteaza. Părintele secund,
Boldeanu,
trebuia
să-şi
caute, printre seminarişti, un
ajutor.

Aşa s-a făcut că, încă o binecuvântare divină se abătu
asupra mea. Părintele mi-a spus ce am de făcut, adică să-l
însoţesc cu Boboteaza, zilnic, timp de cca o săptămână, de la ora
9,00 până pe la ora 20,00, să-i port căldăruşa cu aghiasmă şi să
cânt troparul Iordanului.
Din punct de vedere financiar, eram „onorat” de gazde cu
ceea ce găseau de cuviinţă să-i ofere dascălului, iar la casele unde
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gazdele nu ofereau nimic, părintele
rintele îmi oferea, de la sine
sine, un leu.
Cred că o vară întreagă, muncind în anii trecuţi, pe la ferme, nu
am realizat atâta procopseală (bani), cum am fost alduit să câştig
într-o săptămână. Probabil că recompensa însuma, într
într-o
săptămână, cât 2-3
3 salarii lunare, pentru câştigul mediu pe
economie. Îl vedeam ca pe un câştig, pe de
de-a dreptul
impresionant.
Nu ştiu de ce, însă tot timpul m
m-a urmărit norocul şi, tot
timpul, cu mici excepţii,
xcepţii, am întâlnit numai oameni de o deosebită
omenie. Întrebându-ll pe părintele diriginte, cum şi de ce mi
mi-a
făcut acest bine, recomandundu
recomandundu-mă părintelui Boldeanu, mi-a
răspuns scurt, şi răspicat:
- Fiindcă şi eu am fost sărac, fiu de ţăran, şi am fost ajutat de
alţii, iar tu, eşti croit după acelaşi calapod şi meriţi, la rândul tău,
să fii ajutat.
- Sărut mâna, părinte Mentor!
Vacanţa prin ţară, din anul II, 1967 - Sacrificiul părinţilor.
O acţiune de mare atracţie
atracţie, din viaţa mea de seminarist, a
fost aceea a excursiei prin ţară, când eram în anul II, adică prin
1967. Acea excursie a însemnat pentru mine o cunoaştere
extraordinară a plaiurilor româneşti, o încărcare cu smerenie, pe la
lăcaşele sfinte din Bucovina şi din Ardeal.
Excursia se organiza
cu acei seminarişti care
doreau şi care dispuneau
de
suma
necesară
deplasării. Dintre cei 100
seminarişti, doar 25-30
îşi
puteau
permite
asemenea
sacrificiu.
Părinţii mei s-au hotărât
să-mi
ofere
această
plăcere, căci erau mândri
de mine şi nu acceptau
să mă ştie mai prejos
decât cei cu părinţii ceva
mai cu stare, care își
permiteau cheltuieli suplimentare cu odraslele lor. Numai părinţii
mei ştiau cu ce efort financiar şi cu ce sacrificii trebuiau să mă
păstreze acolo, în faţă, cu tot sprijinul lor.
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Atunci, pe la sfârşitul anului II, înainte de vacanţa de vară,
nu-mi dădeam seama de sacrificiile părinţilor şi consideram că mi
se cuvine să fiu susţinut, pentru a mă simţi bine în cadrul clasei
mele, dar când mămuca a venit la Buzău pentru a-mi aduce suma
necesară, am priceput că mă iubeau mult şi erau dispuşi să
suporte mari sacrificii pentru a mă şti bine şi pe drumul cel bun.
Cum puteam interpreta felul în care mămuca a venit la
mine, parcurgând 12 Km pe jos şi mi-a adus 300 lei (comoară în
acea vreme, pentru un elev), să pot merge şi eu, alături de cei
câţiva privilegiaţi, în acea primă excursie a vieţii mele. A scos banii
dintr-o legătură a colţului baticului şi mi i-a dat şi cu lacrimi pe
obraz, a scos şi unele merinde neperisabile (brânză, salam de
vară şi altele), pe care le avea în dăsagi (traistă dublă, care era
cărată pe umăr).
Eram confuz, simţeam dragoste, recunoştinţă, dar şi o
umbră de durere, căci părinţii îşi rupeau de la gură, veneau pe jos
cale lungă şi cine ştie cu ce eforturi au reuşit să strângă acei bani.
Îmi venea în minte cântecul lui Geoge Hazgan, întitulat « A venit
aseară maica », şi gândeam la versuri asemănătoare (A sosit la
mine maica / din sătucul de departe / să îşi vadă iar feciorul /
fericit, pe cât se poate. / Ia de-aici Costel al mamii / pentru
excursie banii /nişte caş, ia colea-n traistă / şi nişte salam de
vară !!.....). Cred că mămuca în drum spre oraş, pentru a oferi
fiului ei prilejul să meargă în excursie, gândea că-şi face o datorie
de mamă, pentru iubitul ei fiu şi venea cu tot sufletul să-l vadă
bucuros, că el îşi va da seama cât de mult îl preţuieşte. În banii
ăia se afla și truda, şi dragostea bărbatului ei, Enache. Era
împăcată în sufletul ei, că merită tot sacrificiul să-şi vadă băiatul
fericit, că e un băiat de nota zece, sub toate aspectele. Tătica se
afla la lucru, dar îi spusese nevestei lui să dea banii necesari şi
să-i ureze fiului „excursie plăcută” şi din partea lui. Poate că aş fi
spus, lasă mămucă, pot să mă simt bine şi fără excursie, dar n-am
avut tăria să refuz o aşa plăcere şi apoi, nici nu cred că ar fi prins
bine un refuz. I-aş fi lăsat mămucăi un gust amar. Poate că i-aş fi
rănit mândria de a mă vedea alături de cei privilegiaţi.
În
subconştient aveam un legământ că de voi ajunge cu bine la
pâinea mea, voi oferi oricând o bucată bună pentru dragii mei
părinţi. Plecă apoi săraca de măicuţă, din palierul seminarului,
coborând, sfioasă, treptele, ieşind din clădire, merse pe aleea
principală, o făcu spre dreapta, pe aleea unde se plimba, de
obicei, Chiriarhul +dr. Antim Angelescu, sau pe care, în fiecare
dimineaţă venea agale spiritualul seminarului, părintele Teofil
Dumitrescu, sau prof. de muzică bizantină, arhidiaconul Ştefan
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Pruteanu şi…. a dispărut în zare, pe aleea teilor, întorcându-se
acasă, la soţul ei, tătica Enache, cu satisfacţia misiunii împlinite.
Eu am condus-o cu privirea, cu nespusă dragoste şi recunoştinţă.
La asemenea scene de viaţă era imposibil pentru cineva să
rămână insensibil şi, cu atât mai mult pentru mine, care am trăit
alături de necazurile părinţilor şi de lupta lor cu stihiile comuniste.
Aveam pentru ei o iubire fără margini şi-mi propuneam să le
dăruiesc o bătrâneţe cum n-au visat.
Excursia a fost ca un vis frumos. Am mers din cetate în
cetate, trecând pe la Râmnicu Sărat, Bacău, Tecuci, urcând spre
Moldova lui Ştefan cel Mare. Am poposit pe la multe mânăstiri,
care de care mai frumoase şi mai încărcate de istorie (Agapia,
Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa.....), pe la Cetatea lui Ştefan cel
Mare, de la Târgu Neamţ. Am trecut prin Cheile Bicazului, pe la
Topliţa, Sibiu, Ţinutul Făgăraşului, Timişoara şi am revenit la
„matcă”, trecând prin Întorsura Buzăului. Doamne, ce frumoasă
ţară ne-ai dat! A fost numită şi mai merită numele de Grădină a
Maicii Domnului. Românii ştiu să glumească şi atunci când soarta
le e potrivnică.
Referitor la frumuseţile naturii, se spune că printre toate
ţările lumii, România a fost privilegiată, dar, pentru a astupa gurile
ţărilor care-s nemulţumite, Dumnezeu i-a defavorizat pe români în
privinţa guvernanţilor.
Pe lângă frumuseţile văzute, am rămas impresionat şi de
frumuseţea sufletească a profesorilor şi educatorilor, care ne-au
însoţit, comportamentul lor. Ei au fost şi ca ghizi ai noştri. Ne
povesteau despre istoria locurilor în care ne aflam, despre actele
de vitejie ale locuitorilor acelor ţinuturi. Am fost foarte impresionat
de cunoştinţele „ghizilor” noştri. Si, impresionat plăcut, am fost
şi de tratamentul protector al «Sfinţilor noştri părinţi», aşa cum iam mai numit pe învăţăceii noştri. Aveau misiunea să ne
hrănească, atunci când resursele noastre financiare s-au epuizat şi
nu ne mai ajungeau banii pentru hoteluri şi restaurante. La fiecare
popas ne pregăteau sandviciuri „sănătoase”, ne îndopau cu
bunătăţi, ca şi când fiecare masă, ar fi fost masa festivă a
vacanţei.
Pe traseul nostru am întâlnit fel şi fel de oameni, dar
tinereţea ne da ghes către fete, cu care făceam fotografii,
schimbam adrese, numere de telefon (cine avea)
şi alte
informaţii. Parcă ne aflam aproape de cer şi, sigur, eram cu capul
prin nori. Există un „dar”, cu care se poate spune: „Dar aspectele
frumoase ale vieţii dăinuie prea puţin!”
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Vacanţa la mare, cu arhimandritul Ni
Nițoiu Ghenadie
Prin vocaţia mea de ţârcovni
ţârcovnic al capelei seminarului, mă
apropiasem foarte mult de Sfinţii mei profesori. Devenisem un fel
de «copil de casă» pentru părintele prof. arhimandrit Niţoiu
Ghenadie. Eram atât de apropiaţi, încât mi
mi-a oferit şi cheia de la
chilia Cuvioşiei Sale, chilie, ca
care era poziţionată pe colţ, între
chilia părintelui monah Pahomie şi sălile bibliotecii seminarului.
Zilnic îi duceam mâncarea de cină, de la cantina seminarului şi îi
măturam chilia, înainte ca Sfinţia Sa să revină de la bibliotecă, la
apusul soarelui, spre a da odihnă trupului său îmbătrânit şi ostoit
de povara zilei. În chilia sa avea un adevărat altar cu icoane şi o
bibliotecă impresionantă.
Cred că eram prin anul III de seminar când, apropiindu
apropiindu-ne
de vacanţa de vară, părintele arhimandrit Ghenadie îîmi propuse:

Dacălul și ucenicul

- Costică (era singurul profesor
care-mi folosea numele de
botez), ai vrea să mergi cu mine
la mare, la Constanţa, pentru
vreo 2 săptămâni? Eu sunt
vârstnic (probabil că atingea
vreo 70 de ani) şi am nevoie de
cineva să mă însoţească, să
călătorească cu mine, în vagonul
trenului,
să-mi
ducă
geamantanul şi să fie alături de
mine oricând am nevoie de
ajutor. Nu te costă absolut
nimic, ba îţi şi ofer 200-300,

dacă ai fi dorit să te angajezi
ngajezi undeva.
– Desigur părinte profesor, sunt la dispoziţia Cuvioşiei Voastre
Voastre,
oricând doriţi.
Aceasta era prima mea vacanţă la mare. Nici nu ştiam cu ce
se mănâncă marea. Citisem prin cărţi despre ea, văzusem poze şi
cărţi poştale, cu şi despre mare, însă, cât de mare putea să fie
marea, abia acum aveam să experimentez.
După o călătorie de vreo 2 ore cu trenul de la Buzău la
Constanţa, coborând pe peron, arhimandritul îmbrăcat cu dulamă
şi chiar engolpion monahicesc, iar eu cărându
cărându-i geamantanul,
instantaneu
ntaneu a devenit vedeta gării. Se uita lumea la el ca la urs.
Septuagenarul, cu barbă albă, în straie monahiceşti şi cruce pe
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piept, nu era ceva cu care te puteai întâlni, în gara din Constanţa,
în fiecare zi. Am fost întâmpinaţi, pe peron, de un tânăr chipeş, de
vreo 30 de ani, îmbrăcat civil, care ştia foarte bine protocolul
întâmpinării unei feţe bisericeşti şi care cu un glas „crispat” i se
adresează arhimandritului cu cuvintele „-Bine aţi ajuns în
Constanţa părinte profesor!”, făcând şi o semi-metanie şi
sărutându-i mâna. Aveam să aflu, mai târziu, că era preot în
Constanţa, fost ucenic al părintelui arhimadrit şi la casa căruia am
poposit, după câteva zile, pentru o zi şi o noapte.
Acest tânăr preot ne-a condus la casa de oaspeţi a unei
familii constănţene, prin amabilitatea aranjamentelor făcute de
familia colegului meu Moroianu Costică, pentru mini-vacanţa
profesorului arhimandrit.
Erau rezervate 2 camere, una luxoasă, cu baie internă,
pentru părintele profesor, alta, mai modestă, cu buda în curte,
pentru folosinţa comună a mai multor chiriaşi.
Dejunul ni-l oferea, zilnic, familia gazdă. Apoi, pe la ora
10,00, dimineaţa, mergeam la plajă pentru circa 2 ore, iar la orele
1,00-2,00 pm, mergeam la o terasă, pentru o masă uşoară de
prânz, o cafea, un suc, etc., iar între 4,00 şi 6,00 seara, din nou
pe plajă.
Părintele profesor, mai mult şedea întins pe un şezlong de
pe plajă, sub o umbrelă, îmbrăcat într-o cămaşă cu mâneca
scurtă, de culoare deschisă, însă totdeauna stătea îmbrăcat în
pantaloni, pe care-i sufleca până la genunchi numai atunci când,
pentru câteva minute, intra şi el în apa mării, acolo unde apa nu
trecea dincolo de genunchi. Eu, copchilandrul, îmbrăcat lejer, în
costum de baie, mă aventuram adesea în valurile mării, uitând nu
numai de mine, dar şi de părintele profesor pe care îl însoţeam.
Niciodată, însă, nu mi-a reproşat că-l părăseam la mal, fără să-i
fiu de ajutor în caz nevoie. Era conştient că, prin invitarea mea la
mare, spre a-l insoţi, făcea o faptă de bonomie, adică oferea unui
copil sărac, de ţărani, posibilitatea de a avea, în limita posibilului,
o vacanţă la mare.
Într-o seară, tânărul preot, la care am făcut referinţă mai
sus, care ne aşteptase pe peron, ne-a invitat la el acasă pentru
cină. Avea o casă modestă, cu o boltă de vie în faţă. În acea casă
am mâncat pentru prima dată o ciorbă de peşte, cum numai
pescarii ştiu să o gătească, ciorbă, care mi-a rămas, până în
vremurile de astăzi drept o ciorbă de peşte neaoş-pescărească.
Ador ciorba de peşte, însă, de atunci, până în vremurile de astăzi,
niciodată nu mi-a fost dat să mai mănânc o ciorbă pescărească ca
aceea. A urmat saramură de peşte cu usturoi şi mămăliguţă, apoi
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peşte prăjit cu garnitură de orez şi legume. Mă opresc aici, căci
mi-am incitat prea tare poftele de parcă „îmi lasă gura apă”. Neam lungit mult cu această cină copioasă, încât în noaptea aceea
am dormit la casa preotului. Doamna preoteasă a fost o gazdă
model. Deşi a stat cu noi, servindu-ne delicioasele bucate, până
după miezul nopţii, sub bolta viei, într-o seară de vară, la malul
mării, a doua zi, dis de dimineaţă s-a dus la bancă, fiind ofiţer
bancar, înainte ca noi să ne trezim din somn. Când l-am întrebat
pe părintele unde este doamna preoteasă, oarecum aşteptându-ne
şi la micul dejun, părintele ne răspunse, cam ironic, „- A plecat la
serviciu acum vreo 2 ore, fiindcă cineva trebuie să mai şi lucreze
în casa asta”. Am gustat ce am mai găsit prin frigiderul său şi,
iarăşi, înapoi la plajă.
Încă o zi şi, încă o zi…şi aşa ne-am trezit că au trecut, pe
neaşteptate cele 2 săptămâni de vacanţă.
În ultimele zile de vacanţă, am observat ceva straniu. Un
om, cam la 50 de ani, scund, dar energic, ne urmărea, aproape
pas cu pas şi în ultima zi şi-a făcut din nou apariţia pe plajă, încât
mi-a dat motive de îngrijorare. I-am mărturisit părintelui profesor
despre temerea mea şi mi-a răspuns liniştit „- O fi un securist. Nu
te îngrijora, câtă vreme nu am făcut nimic rău, greşit, lasă-l să ne
urmărească. Sunt obişnuit cu ei !”
După ceva timp, individul suspect se apropie de noi şi se
adresă, direct, domnului profesor: - Părinte arhimandrit, mă
numesc…, sunt din Smeeni, o localitate între Bentu şi Tăbărăşti,
pe linia Buzău-Brăila, sunt mandatarul magazinului alimentar şi al
birtului din sat şi am un băiat, pe care aş dori să-l fac preot. Vă
rog să mă îndrumaţi ce trebuie să fac, să-l pot înscrie la seminar!
Impozantul arhimandrit, sau moşul, cum îi spuneam noi
seminariştii, degajat îi răspunse: - Domnule, eu sunt în concediu şi
nu doresc să fiu deranjat, însă ucenicul meu, Costică, este în
vacanţă şi, dacă el doreşte să fie deranjat, asta-i treaba lui. Cât
despre Seminarul din Buzău, doar atât îţi pot spune, du-te la
Buzău şi întreabă pe primul pieton ce-l vei întâlni, unde este
Seminarul Teologic şi vei fi îndrumat ca atare. A nimerit orbul
Brăila, darmite dumneata seminarul. Întorcându-ne cu trenul la
Buzău, la un momentdat, bătrânul profesor îmi spuse: - Vezi de ce
am nevoie de însoţitor? Pentru că mi se întind astfel de capcane.
"Nu

raţiunea

este

potrivnică

destrăbălată." (Sfântul Teofan Zăvorâtul)

credinţei,

ci

inima
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Menirea profesorului
Profesorul, de e cu adevărat înțelept,
Nu te invită în casa înțelepciunii sale,
Dar, pentru ați crea un viitor deștept,
Te călăuzește spre pragul minții tale.
Menirea unui profesor este să ajute
Crearea la elevi a imaginilor proprii,
El este asemenea unei lumânări avide,
Care se mistuie pe sine pentru alții.
Profesorii mai buni sunt costisitori,
Însă cei răi ne costă mult mai mult,
Se dau și teme pentru acasă, uneori,
Dar a da de gândit ar fi și mai cult.
Visul începe cam de la primul profesor,
Care se încrede în tine și trage de tine,
Și care te-mpinge spre nivelul superior,
Și te înțeapă cu adevărul, spre bine.
Profesorul mediocru, cam mult vorbește,
Profesorul cel bun se străduie de explică,
Cel foarte bun demonstrează regește,
Iar profesorul eminent inspiră și logică.
Timpul e de drept cel mai bun profesor,
Din nefericire, el, toți elevii și-i omoară.
Și experienţa este un profesor grozav,
Dar practica este o adevărată comoară.
Ție, iubite dascăl, nu-ți fie-amară cinstea
De a pleda în lume doar dragostea curată,
Sădind sămânța care luminează mintea,
Dăruindu-ți iubirea și mintea-ți luminată!
Domnule profesor ești creator de carte,
De viitor, ești dascăl și mare luptător,
Dar nu știe statul de grijă să îți poarte,
Mă rog lui Dumnezeu să-ți vină-n ajutor!
Mircea Iordache
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Vacanţa anului III, la Bucureşti,
Prin anii III-V de seminariat, vacanţele le petreceam la
Bucureşti, să muncesc pentru a face rost de banii necesari
cumpărării de rechizite şcolare şi ca bani de buzunar.
Sora mea, Paulina, avea serviciu în Bucureşti. Se
împrietenise cu un băiat moldovean, chipeş şi cam şmecheraş.
Venise şi el de prin Moldova, împreună cu cei patru fraţi ai săi şi
au găsit servicii, care pe unde a putut. Au lăsat acasă, în Moldova,
părinţii şi o soră. Constantin Ciocan era numele alesului sorei mele
şi, era dintre cei cinci fraţi, cam …pe la mijloc.
Vizitând-o pe sora mea,
în vara anului III de
seminariat, l-am cunoscut şi
pe acest Constantin Ciocan,
cel care urma să devină
cumnatul meu preferat. Mia plăcut mult de el, iar când
sora Paulina m-a întrebat:
„- Frăţioare, ce părere ai de
el?”, i-am răspuns, fără
echivoc: „– Surioară, este
croit pentru tine!”.
Nu am anticipat faptul
că el, nefiind ortodox, vor fi
obstacole
din
partea
părinţilor
în
perfectarea
căsătoriei.
Sora Paulina și cumnatul
Constantin, anul căsătoriei

A trecut o „veşnicie”, să-i determin pe ai mei că, acest viitor
cumnat, chiar dacă nu împărtăşeşte aceeaşi religie, este mană
cerească pentru sora Paulina şi, timpul a dovedit că am avut
dreptate.
Poate că, şi din această cauză, după căsătoria lor, la care
părinţii au participat cu multă reţinere (în martie 1968), relaţiile
mele cu sora Paulina şi cumnatul Costel, au devenit foarte strânse.
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Meditaţie cu fiul mandatarului din Smeieni,
Credeam că incidentul de la mare, cu mandatarul din
Smeeni, fusese o întâmplare, dar de unde, peste câteva zile mă
trezesc acasă, la părinţi, în Dâmbroca, cu acelaşi individ, încărcat
până peste poate cu sacoşe de alimente şi o damigeană cu ţuică,
spunându-mi că ne urmărise la mare, timp de 2 săptămâni, că nu
a dorit să-i strice concediul părintelui profesor, însă n-a dorit să
piardă ocazia ca să-l abordeze personal, fiindcă tare îşi doreşte săşi înscrie copilul la seminar şi că, este convins că eu aş putea pune
„o vorbă bună” pe lângă părintele profesor. Cu o suspiciune
legitimă, încep să-l chestionez în amănunt, cine este, unde
locuieşte, numele său, al copilului, şcoala ce a absolvit-o, etc., etc.
I-am explicat faptul că, la seminar nu merge „cu pile,” însă, fiind
seminarist şi bazat pe experienţa personală, a intra la seminar
înseamnă a şti carte, a şti ce anume să studiezi şi care este
sistemul şi procedura de a te înscrie la examinare.
Spre a mă convinge de intenţiile sale sincere, de a-şi înscrie
băiatul la seminar, dar şi pentru a mă convinge de sinceritatea sa,
individul îmi dă adresa de acasă şi mă invită să petrec un sfârşit
de săptămână în gospodăria sa. Nu m-am dus cu mâna goală, ci lam luat cu mine şi pe cumnatul meu, Constantin Ciocan.
Am petrecut o zi şi o noapte în casa mandatarului din
Smeeni. Mi-am dat seama că a fost sincer în tot ce a spus. Avea
afacerea de care ne vorbise. Convins de veridicitatea spuselor
sale, am acceptat să-l meditez pe fiul său pentru examinarea de
intrare la seminar şi a fost un succes, că băiatul a intrat la
seminar.
Ce s-a mai întâmplat, după aceea, chiar că nu-mi mai
amintesc. A oferi meditaţie pe timp de vară, era echivalentul
oricărui job. Şi de acea dată am fost un norocos. Am mai oferit
meditaţie pentru intrarea la seminar şi lui Florin Stanciu, actualul
preot din Sageata, însă meditaţia a fost gratuită, căci îmi fusese
coleg de şcoală generală.
„Egalitatea dintre oameni nu duce la uniformitate ci la
ierarhie; problema este nu a elimina ierarhia valorilor, ci a stabili
un criteriu sănătos de ierarhizare. Lumea însăși e creată ierarhic.
Și îngerii sunt așezați ierarhic. Deci și oamenii, în măsura
vredniciei și a darurilor lor, ocupă trepte ierarhice.‟
(Valeriu
Gafencu)

1.2. ANII DE SEMINAR

203

Pe timp de vară, lucrător prin Bucureşti,
În verile în care nu aveam
clienţi pentru meditaţie, mergeam
la Bucureşti, unde, cumnatul meu,
Constantin Ciocan,
îmi făcea
aranjamente din timp, pentru
angajare temporară. Adesea eram
angajat să lucrez ca zilier, în
compania unui domn, un adevărat
bonom, domnul Dicu Octavian,
care avea contracte cu primăria de
a remodela şcoli, spitale, sau alte
obiective civice.
De regulă eram cazat la căminul muncitorilor de pe plaiul
Dâmboviţei, unde plăteam, pentru dormit, o taxă. La sfârşitul verii
mă întorceam acasă cu buzunarele doldora de bani.
Am ars lucrurile intime ale sorei Paulina,
Revenind la timpurile dinaintea căsătoriei sorei mele, venind
în vacanţă şi locuind cu ea în camera închiriată (un fel de
garsonieră, cu toate facilităţile), am făcut o năzbâtie. Când am
rămas singur acasă, m-am gândit la o compensaţie pentru
găzduire şi am fost decis să fac o ordine desăvârşită şi am „făcut-o
(!)”. Am adunat toate lucrurile împrăştiate pe divan, pe sub divan,
prin baie (inclusiv pe cele intime), le-am aruncat într-un butoi de
metal şi le-am dat foc. Erau zeci de lucruri, unele dintre ele erau
folosite o singură dată, ce să spun, minte de seminarist...
Când a venit soara acasă, de la servici (lucra la o fabrică de
tricotaje), am întâmpinat-o jubiliar, mândru că am făcut şi eu ceva
în casă, răsplată pentru găzduire. Ce a urmat e lesne de înţeles,
sorei mele îi venea să se ia cu mâinile de cap şi numai de bucurie
nu a fost vorba, iar eu ce mai puteam spune, când mi-am dat
seama cât de tare m-am dezamăgit pe mine însumi.
Surpriza plăcută din partea celui
ce avea să-mi devină cumnat,
Cu toate că nu erau căsătoriţi, îmi amintesc, de parcă a fost
ieri, că prin octombrie 1967, m-am trezit cu un mandat poştal, să
merg la poştă şi să ridic 100 lei. Era un cadou din partea celui ce
avea să-mi devină cumnat, Costel Ciocan. Pentru mine era o sumă
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importantă, având în vedere că salariul mediu pe economie era de
doar 400 lei. Asemenea gest nu poate fi uitat niciodată, chiar dacă
era făcut în conjunctura când dorea mâna sorei mele şi eu eram
„asul din mânecă”, cu care-şi uşura accesul la acceptul părinţilor.
Las-o pe soră-mea, că te spun lui tata!
În vacanţa de iarnă a aceluiaşi an, 1967, am mers la
Bucureşti, pentru vacanţa de iarnă. Sărmana soră, obosită de
munca istovitoare la fabrică, şi-a făcut timp să mă ducă la Piaţa
Obor, să admir pomul de iarnă. Nu pot uita acea privelişte
încântătoare. Era un pom uriaş, iluminat cu sute şi sute de becuri
şi împodobit cu decoraţii fictive (fără costuri prea mari), dar care
dădeau o imagine fantastică. Tot atunci, scumpa surioară, mi-a
cumpărat ceas de mână, care a fost primul meu ceas şi pe care lam purtat vreo 6, 7 ani, până am ajuns cu serviciul la Londra.
A sosit revelionul şi sora mea împreună cu prietenul ei, au
organizat trecerea dintre ani, în acea garsonieră. Aveau şi un
televizor mic, tubular, care scotea mai mult pureci, decât imagini,
dar pentru mine era ceva senzaţional, că nu mai văzusem. A
pregătit surioara şi sarmale, friptură, pişcoturi.
Într-un timp, sora şi Costel Ciocan stăteau în spatele meu,
pe divan şi eu priveam cu atenţie la televizor şi deodată întorc
capul şi-i surprind giugiulindu-se discret. Se sorbeau din ochi şi se
mângâiau reciproc, fără a depăşi limitele bunului simţ. Cu toate
astea, surprins şi intrigat am luat atitudine, ceva asemănătoare cu
aceea când era să fie furată Paulina şi m-am răstit la Costel
Ciocan: „Las-o pe soră-mea, că te spun lui tata!”. Azi îmi dau
seama că am fragmentat acea tandreţe, care însemna o
promisiune de legământ veşnic, dar nu s-au supărat pe mine
pentru aşa ceva, ci dimpotrivă şi-au mai potolit pornirile
hormonale.
Şef de meditaţie la anul I.
Printre elevi, Constantin Crăciun, actualul Arhiepiscop de Galaţi
IPS Sa +dr. Casian
Eram în anul V de seminar, adică prin 1970-1971.
Rânduiala era ca elevii fruntaşi ai clasei noastre să fie desemnaţi
ca şefi de meditaţie pentru anii de studiu inferiori. Printre ei m-am
numărat şi eu. Acest lucru mă avantaja, parcă mă simţeam
important printre colegii mei, iar pe de altă parte eram respectat
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de elevii clasei pentru care eram desemnat drept şef de meditaţie.
Alt avantaj mai era acela că eu impuneam disciplina (ordinea şi
liniştea) în clasa în care eram şef de meditaţie, de care şi eu
aveam nevoie pentru a-mi face temele.
Mi-ar fi scăpat un amănunt din acea perioadă, dacă nu s-ar
fi petrecut un eveniment, prin anul 1994, când o delegaţie
condusă de către IPS Sale Arhiepiscopul Nathaniel, al Episcopiei
ROEA, la invitaţia PF Sale Patriarhul Teoctist, delegaţie din care
am făcut parte în calitate de protopop. Vizita s-a oficiat începând
de la Duminica Tomii, în itinerar aflându-se şi Catedrala Episcopală
a Galaţiului. La acea catedrală l-am întâlnit pe IPS Sa +dr Casian,
care mi-a amintit, cu plăcere şi nostalgie, de acele vremuri
frumoase.
Cu sfială şi cu profund
respect, îmi permit să spun că,
umila mea persoană, a fost şef
de meditaţie al Înaltului Ierarh
gălăţean. Pe când IPS Sa era
seminarist în anul I, eu eram în
anul V. Cu eforturi de memorie,
mi-am
amintit
de
tânărul
Constantin Crăciun (actualul IPS
Sa Casian), născut în ţinuturile
Lopătarilor, de lângă Buzău, cu
o
ţinută
impozantă,
prezentabilă, cu faţa bălaie şi
părul ondulat (aproape creţ),
având aplecări doar spre studiu
şi slujire. A avut chemare
pentru arta duhovnicească şi a
dovedit, din plin, aptitudini de
lider, de educator,
Arhiepiscopul Casian

de profesor şi de predicator. Peste ani, prezicerea s-a adeverit,
fiind pecetluită cu „mantia” arhierească.
„Rugăciunile noastre ar trebui să se compună din
binecuvântări generale, pentru că Dumnezeu ştie oricum mai bine
decât noi ce anume e bine pentru noi.‟ -- Socrate
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La revedere Buzău,

Absolvenții 1970- 1971... Ne revedem în 1981

A sosit şi timpul despărţirii de seminar. În iunie 1971, a
avut loc examenul de ablolvire de la Seminarul „Kesarie
Episcopul”, din Buzău. Preşedintele comisiei de examinare a fost
domnul prof. Nicolae Chiţescu, de la Facultatea de Teologie din
Bucureşti, Emisarul Patriarhului.
Nu mai complic zicerile legate de mersul examenului,
important pentru mine fiind faptul că am fost clasat pe locul I.
A urmat înscrierea la Institutul Teologic din Bucureşti, unde
mi-am ales Secţia de Dogmatică, la care preda, ghiciţi cine,
DOMNUL PROF. NICOLAE CHIȚESCU.
„Europa întreagă duhneşte a moarte. Universităţile
europene propovăduiesc moartea. Cărturarii europeni descriu
moartea. Oamenii de ştiinţă europeni fac moartea nemuritoare.
Politicienii europeni lucrează pentru moarte. Dascălii europeni
sădesc moartea în sufletele tinerilor. Imperialiştii europeni
răspândesc moartea în întreaga lume. Revoluţionarii europeni
poartă stindardul morţii. Europa modernă este sinonimă cu
moartea. Nu vrea să ştie de viaţa de după moarte.‟ (Sfântul
Nicolae Velimirovici 1881 - 1956, Gânduri despre bine și rău,
Editura Predania, București, 2009)
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Catedrala Mântuirii Neamului

Cinstirea
Cinstirea sau venerarea e calea prin care
Se arată respect și dragoste de cele sfinte,
E o mică confuzie între cinstire și ardoare,
Împreună sunt aduse Cerescului Părinte.
Cinstea si bunătatea întrec orice frumusețe,
Frumusețea cinstei prin sărut se sfințește,
Sărutul aduce dragostei și credinței binețe,
Icoana Mântuitorului în metanie se cinstește.
Să ne cinstim eroii care s-au jertfit la hotare,
Că rodul faptelor lor bune au dat cinste țării,
Îngenunchind la Domnul, în rugăciune mare,
Să-i pomenim pe eroii țării în fața lumânării!
Cinstea nu se cumpără și nici nu se vinde,
De la omul cinstit este de ajuns un cuvânt,
Iar credința în Dumnezeu de cinste depinde,
Cinstea este o floare rară, divină pe pământ.
MI
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ANII DE STUDENȚIE
INSTITUTUL TEOLOGIC UNIVERSITAR - BUCUREȘTI (1971-1975)

III.1.- IMPOZANTA FAȚĂ A
INSTITUTULUI TEOLOGIC
DE GRAD UNIVERSITAR
A.- INTRAREA ÎN ATMOSFERA INSTITUTULUI

Fațada estică a Institutului

Anii aceia, anii aceia..... cu parfumul lor de tinereţe şi de
înălţare spirituală, la Institutul Teologic de Grad Universitar, din
perioada 1971-1976, îi privesc şi azi, amintindu-mi-i cu nostalgie
şi cu admiraţie exclamativă! Am avut, atunci, trăiri impresionante
şi am căpătat o experienţă extraordinară, legată de ceea ce
înseamnă modestia, pioşenia şi credinţa întru Dumnezeu.
Mă simt obligat a împărtăşi cititorilor acestor însemnări despre
trăirile acelea, despre acei oameni Mari, prin valoarea lor şi prin
ţinuta comportamentală de o modestie impresionantă, cât şi
despre unele momente unice, care mi-au piperat plăcut anii de
studenţie.
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1.- ADMITEREA LA INSTITUTUL TEOLOGIC DIN BUCUREŞTI
În vremurile acelea, în ţară funcţionau doar două institute
teologice, unul la Bucureşti şi altul la Sibiu.
Patriarhul
Justinian,
pentru
a
preveni
cochetarea
examinatorilor cu duhuri necurate în promovarea nepotismelor la
examenele de admitere şi, chiar, cu „ochiul diavolului”, a dispus ca
în comisia de examinare de la Bucureşti să fie incluşi profesori
doar de la Sibiu, iar în cea de la Sibiu, profesori de la Bucureşti.
Ce am simţit eu la
călcarea, pentru prima dată,
pe treptelor institutlui? Mă
revăd ca pe un băietan venit
din satul, deasupra căruia
pluteau norii roşii şi în care
am avut parte de multe
frustrări materiale şi morale,
dar nici astăzi nu pot desluşi
imaginea sufletească.
Cu inima strânsă, la proba scrisă

Era aşa ca un fel de plutire, pe scările unui templu, către un
spaţiu infinit al lui Dumnezeu şi, nu îmi venea să cred că sunt eu
acela, chemat şi, nu-mi imaginam cum va decurge viaţa mea,
după primirea acolo, să-l slujesc pe El.
Rezultatele obţinute la Seminarul din Buzău, îmi dădeau
încredere în forţele mele, dar parcă ceva mă anestezia, topindu-mi
încrederea şi, mai erau emoţiile care se jucau cu pâlpâirea
sufletului şi mă temeam că nu voi fi la potenţialul maxim.
Din momentul intrării la probele de examen, am uitat de tot
ce mă înconjura şi Pronia Cerească m-a luminat asupra subiectelor
şi o putere, pe care nu mi-o bănuiam, m-a urcat pe aripa
destinului. Aşa s-a făcut că am reuşit cu brio şi….. o bucurie fără
margini m-a cuprins. Ce să mai spun de bucuria scumpilor mei
părinţi şi a sorei mele Paulina!
„Cum este hrana necesară trupului, așa este rugăciunea
necesară sufletului. Rugăciunea are două aripi: iertarea și mila. Să
ierți celui ce ți-a greșit și să dai celui ce-ți cere. Ea presupune
nerăutate, pocăință adevărată și ținerea poruncilor.” (Pr. Dumitru
Zamisnicu)
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2.- SCURT ISTORIC AL INSITUTULUI TEOLOGIC
La începutul studenţiei nu cunoşteam cine ştie ce despre
isoricul Institutului Teologic din Bucureşti. I-am observat clădirea
impunătoare, aspectul frumos la exterior, ceea ce, parcă, mă
invita să-i calc treptele, îmi inspira autoriate, temeinicitate şi
măreţie. Când am ajuns în interior i-am admirat culoarele largi,
cancelaria, sălile de curs, aula, cu balcoanele ei pentru concerte şi
pentru întâlniri ecumenice. La subsol se afla cantina şi oficiile
administrative. Într-o clădire anexă se aflau: biblioteca, punctul
sanitar şi căminul pentru studenţii străini, iar peste drum se afla
Capela Studenţească „Sfânta Ecaterina”.
Toate aceste observări mă făceau să mă simt ca un trăitor al
unei lumi speciale, academice.
Vrednicul de pomenire pr. Profesor Ioan Gh. Coman, fiu al
satului Dâmbroca, consătean al meu, a funcţionat ca profesor de
Patrologie, timp de 25 ani (1944-1970), fiind, chiar, rectorul
Institutului, în perioada 1954-1962.
Din imensa masă informaţională de pe google am descoperit,
recent, câteva referiri la istoricul Institutului Teologic, cuprinse în
volumul Istoricul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul
Justinian” – Universitatea Bucureşti (1881-2013), sub conducerea
pr. profesor dr. Adrian Gabor, împreună cu un colegiu de autori,
din care făceau parte: Pr. Conf. dr. Daniel Benga, pr. conf. dr.
Mihai Săsăujan şi lector dr. Ionuţ-Alexandru Tudorie.
 Primul capitol, semnat de pr. conf. dr. Daniel Benga,
„Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, în perioada 18811918”, tratează evenimentele de la întemeierea învăţământului
teologic universitar, până la primul război mondial. Sunt
prezentate primele încercări de înfiinţare a facultăţii, sprijinul
Sfântului Sinod, prezentarea prin cuvinte a portretelor primilor
profesori «fără de arginţi», recunoaşterea oficială, de către stat, a
instituţiei, organizarea sălilor de curs şi a unei biblioteci, stabilirea
planurilor de şcolarizre şi a programelor şcolare.
 În al doilea capitol, „De la promisiune la certitudine (anii
1918-1948)”, alcătuit de Lect. dr. Alexandru-Ionuţ Tudorie, este
tratată perioada interbelică, privind date de statistică referitoare la
profesori şi studenţi, locaţia facultăţii şi cea a bibliotecii ei,
internatul
studenţesc,
aspecte
legate
de
reorganizarea
învăţământului teologic universitar, prezenţa profesorilor la
conferinţele teologice internaţionale, precum şi prezentarea
periodicelor publicate de instituţia de învăţământ.
 Capitolul al treilea, pentru mine, apare ca cea mai
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interesantă parte a lucrării. Este întitulat „Institutul Teologic de
Grad Universitar din Bucureşti (1948-1989)” şi este semnat de pr.
conf. dr. Mihai Săsăujan. Aceea e perioada în care mă regăsesc,
ca student şi ca doctorand (1971-1976). În acest capitol sunt
prezentate evenimentele din perioada comunistă: decizii
restrictive impuse de regim, transformarea facultăţii în Institut
Teologic de Grad Universitar, noua clădire în care funcţionează şi
în prezent corpul profesoral, cursurile studiate, cele mai
importante titluri publicate şi participarea la dialogul teologic
internaţional.
 Ultimul capitol, „Date
istorice şi statistice, privind
Facultatea
de
Teologie
Ortodoxă- Patriarhul Justiniana Universităţii din Bucureşti,
între anii 1989-2012”, este
semnat de pr. prof. dr. Adrian
Gabor.
Binecuvântarea renovărilor (2015)

Aici sunt descrise cele mai importante transformări şi
evenimente petrecute în ultimii 20 de ani ai facultăţii: situaţia
după evenimentele din decembrie 1989, reintegrarea în
Universitatea din Bucureşti, cadrele didactice, centrele de
cercetare
organizate,
programele
de
doctorat,
relaţii
interuniversitare şi internaţionale, precum şi conferinţe, congrese
şi simpozioane găzduite de instituţia de învăţământ.
Volumul prezintă, de asemenea, biografiile profesorilor
facultăţii şi listele doctorilor, masteranzilor şi licenţiaţilor în
teologie, absolvenţi ai Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian”
din Bucureşti.
„Pe porţile oricărei ţări creştine ar fi trebuit scrise cu litere
mari cuvintele Apostolului Pavel: «Căci voi, fraţilor, aţi fost
chemaţi la libertate, numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a
sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire» (Gal.5, 13)”
(Sf. Nicolae Velimirovici)
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3.- PRIMELE ZILE LA INSTITUT
Ziua a I-a
În toamna anului 1971, tocmai intrasem, prin examinare,
deci eram „boboc”, la Institutul Teologic de Grad Universitar din
Bucureşti. Îmi amintesc că, în acea zi, în Aula Institutului s-au
desfăşurat activităţi organizatorice, pentru introducerea în
atmosfera şi ordinea corespunzătoare: ne-am înregistrat, am luat
cunoştinţă de clasa unde trebuia să ne adunăm a doua zi, am
ascultat instrucţiunile privind regimul academic şi disciplinar al
studenţilor, explicat de autorităţile competente, am vizitat toate
clădirile Institutului, sau cum s-ar zice, ne-am familiarizat cu noul
loc de muncă.
Ziua a II-a
A doua zi, nerăbdători, ne-am adunat toţi studenţii
„boboci”, tot în Aula mare a Institutului. Câte emoţii! Parcă aveam
în faţă nişte extratereştri şi, îmi dădeam seama că şi eu sunt
privit la fel. La intrarea în aulă erau 2 domni, un fel de pedagogi,
care ne indicau unde să ne aşezăm în bănci, încât toate locurile să
fie ocupate în ordinea intrării în sală.
Ni s-a cerut să ne ridicăm cu toţii în picioare, când ne vor da
anunţul că vin conducătorii Institutului.
Ne-am aşezat, care cum am găsit, la întâmplare, fără a ţine
seama de vecinii de bancă, că, de fapt, nu prea ne cunoşteam
între noi. Tremurau băncile cu noi, de emoţii. Cu emoţii şi
încordare maximă, am auzit deodată „- Ridicaţi-vă!” Am sărit în
picioare, luând poziţia de drepţi, aşa cum văzusem prin filme cu
militari, dar genunchii îmi tremurau.
Am intrat în aşteptarea începerii ceremonialului deschiderii
anului universitar, cu toate simţurile ascuţite în direcţia de unde
apăreau magii noştri.
În surdină auzeam, ceva divin, era imnul chiriarhal „Pre
Stăpânul şi Arhiereul nostru” şi, dintr-odată, zărim un alai
profesoral, intrând, doi câte doi, urmaţi de o statură măreaţă, un
Ierarh impunător, cam plinuţ la trup, cu barba albă, de vreo 50 de
ani, o creatură divină, coborâtă, parcă, dintr-un tablou bizantin,
cu metanii pe mâna dreaptă, purtând pe cap o camilafcă neagră,
iar sutana-i avea o vădită căptuşeală la gât şi la mâneci, de cuoare
violet.

1.3. ANII DE STUDENȚIE

215

Păşea agale, în urma profesorilor
amintiţi, către masa prezidiului. Era
PS
Sa
Episcopul
dr.
Antonie
Plămădeală, noul rector al Institutului
Teologic Universitar din Bucureşti.
Poziţia sa a fost doar de tranzit,
căci după un an, rectoratul a revenit
părintelui Mircea Chialda, unul dintre
profesori, aşa după cum era tradiţia
Institutului. S-a oficiat o rugăciune de
invocare, apoi am fost, cu toţii, invitaţi
să luăm locuri în băncile noastre.
Erau vreo 10-12 profesori însoţitori ai Chiriarhului, iar noi
studenții anului I, cred că eram cam 80-90, adunaţi de la toate
cele 5 seminarii, care aparţineau de cele 2 Mitropolii ale UngroVlahiei şi Moldovei, dependente, logistic, de acest Institut.
După rugăciunea de invocare, prorectorul Institului, pr.
prof. Dr. Mircea Chialda, a luat cuvântul şi, a salutat prezenţa
corpului profesoral, pe însoţitorii Arhiereului-rector +dr Antonie,
apoi ne-a adresat nouă, studenţilor, un călduros cuvânt de bunvenit şi, în final, ne-a invitat pe toţi să ne ridicăm în picioare, iar
profesorul de Muzică, Nicolae Lungu, a dat tonul pentru imnul
arhieresc: „Pre Stăpânul...”, cu o voce Dumnezeiască.
Am fost iarăşi invitaţi să luăm locuri în bănci şi, la pupitrul
aulei, s-a instalat Rectorul Institutului Teologic de Grad
Universitar, dr. Antonie Plămădeală, dar cine era acea
personalitate, nu prea aveam habar. Aveam să aflăm mai târziu că
IPS Antonie Plămădeală era un teolog de seamă, scriitor, filozof,
istoric şi eseist, o personalitate enciclopedică, cel mai renumit
autor român, de literatură religioasă, al secolului XX.
IPS Antonie Plămădeală a fost unul dintre marii ecumenişti
contemporani, fiind autorul a numeroase cărţi şi cursuri pe diferite
teme teologice. A susţinut conferinţe, cursuri şi comunicări în
Spania, Anglia, Franța, Belgia, Germania, Suedia, Finlanda, Italia,
Elveția, S.U.A., Australia. A acordat interviuri presei, vorbind la
radio şi la televiziune în aceleași ţări. A fost membru de onoare al
Academiei Române, al Academiei de Ştiinţe din Chişinău (1992) şi
al unor asociaţii culturale de peste hotare. Atunci ne făcea onoarea
de a fi noul rector al Institutului Teologic din Bucureşti.
Cu vocea-i baritonală, ne-a urat un bun venit la Institutul
Teologic şi ne-a încredinţat că în această pepinieră teologică ne
vom forma, în modul cel mai desăvârşit posibil, drept slujitori ai
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bisericii drept-măritoare. Ne-a încântat cu cele 30 de minute de
cuvântare şi, dorindu-ne succes, ne-a binecuvântat arhipăstoreşte.
Prorectorul Chialda a multumit tuturor participanţilor,
profesori şi studenţi şi ne-a reamintit, nouă, studenţilor, să nu
ratăm şi să nu întârziem la întâlnirea noastră, a treia zi, în aceeaşi
aulă, la aceeaşi oră (9:00 dimineaţe), cu pr.prof. dr. Conferenţiar
Ştefan Alexe, Spiritualul I al Institutului, pentru noi instrucţii.
Domnul a zis şi enoriaşii s-au supus.
Ziua a III-a
În cea de a treia zi, in corpore, ne-am adunat la locul şi la
timpul potrivit, conform instrucţiunilor domnului prorector. Eram,
deja, înregimentaţi şi nu am fi dorit să ratăm vreun ceremonial. Pe
la ora 9:15, îşi face apariţia un bărbat chipeş, înalt, cu prestanţă
academică, având un însoţitor, mai scund, cam de aceeaşi vârstă.
Amândoi purtau sutane negre.
S-au îndreptat spre masa prezidiului, iar noi, „bobocii”,
timizi, în picioare, aşteptam, curioşi, derularea evenimentului.
De fapt, eu credeam că va urma apariţia Patriarhului ţării. N-a fost
să fie şi, un pic de dezamăgire am avut, dar... să nu-l mâniu pe
Dumnezeu, căci ne-a oferit destulă mană cerească, prin întâlnirea
cu cei doi preoţi spirituali ai Institutului, pr. prof. dr. Ştefan
Alexe, Spiritual I şi pr. prof. Dumitru Radu, Spiritualul II. Mă
certam singur, spunându-mi că „Ia uite, domnule, am devenit
pretenţios, te pomeneşti că vreau să dau mâna cu Patriarhul din a
treia zi de facultate! Apăi, mă...nene, cine te crezi?!”
Ne-a vorbit doar Spiritualul I al Institutului, pr. prof. dr. Ştefan
Alexe. Când s-a identificat, chiar am zis în sinea mea „Poate că
suntem rude!” Am aflat mai târziu că nu-i, deci „pofta-n cui!”
Miracolul s-a produs în decursul anilor, că aveam să devenim rude
prin alianţă.
Timp de o oră ne-a vorbit Spiritualul I, despre regulamentul
institutului, ascultare, conduită, participare la cursuri, participare
la activităţile liturgice, etc...
Toţi studenţii, ne-am simţit timoraţi, uluiţi, debusolaţi.
Aşteptam ziua a IV - a să vedem ce ne mai rezervă
învăţăceii noştri. Înainte de a ni se oferi ultimele instrucţiuni,
unde, când şi în ce clase să ne reîntâlnim în ziua a IV-a, părintele
spiritual I, pr. prof. dr. Ştefan Alexe ne adresează o întrebare
„CHEIE”, zic eu, întrucât acel moment mi-a schimbat destinul
definitiv. Întrebarea suna aşa: - A fost cineva dintre voi crâsnic la
vreuna din capelele seminarelor teologice de unde proveniţi?
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Dacă, DA, ce experienţă aveţi şi câţi ani aţi servit într-o asemenea
postură?
Nu prea am înţeles ce anume avea de-a face această
întâlnire de orientare, cu întrebarea adresată. Pentru cam 30 de
secunde s-a aşternut o linişte totală în aulă.
Eram timid, totuşi eram îndreptăţit şi am îndrăznit să ridic
mâna , drept răspuns la această întrebare, într-un final, văzând că
nimeni nu se înghesuie să ridice mâna, fiindca nimeni dintre cei
prezenţi nu avusese o asemenea experienţă. Timid, ridic două
degete şi, îndrăznesc să spun:
- Eu, părinte profesor!
- Cum te cheamă şi…, de la care seminar vii?
- Constantin Alecse, mă numesc şi vin de la seminarul din Buzău!
-Cum ai zis că te cheamă?
- Constantin Alecse, părinte profesor!
- Şi,.... câţi ani ai fost crâsnic la seminarul din Buzău?
- În timpul celor 5 ani de seminar.
A urmat o linişte adâncă, pentru încă vreo 30 de secunde şi apoi:
- Există în această sală şi alţi studenţi care să fi ocupat funcţia de
crâsnic al capelei seminarului pe care l-aţi absolvit?, a fost
întrebarea următoare a părintelui spiritual Ştefan Alexe.
A urmat o linişte totală, care a durat timp de cca un minut.
Urându-ne încă o dată succes în noul nostru an universitar
şi anunţându-ne programul celei de a IV-a zi, care se lăsa cu
începerea cursurilor, cât şi clasele unde va trebui să ne
prezentăm, potrivit numelui, după alfabet, cei 2 părinţi spirituali ai
Institutului Teologic (Ştefan Alexe şi Dumitru Radu), s-au
îndreptat spre uşa aulei, pentru ieşire, nu înainte ca părintele
spiritual I, pr. prof. dr. Ştefan Alexe, să-mi ceară a-l urma la
cabinetul părinţilor spirituali (duhovnici). Cabinetul era la capătul
nordic al culoarului, pe partea stângă. M-am temut, cam tare mam temut. De ce a trebuit să comit o asemenea gafă, să spun că
sunt altfel decât colegii mei?! Oare care-mi va fi pedeapsa, drept
„recompensă”? Tremurând ca un şoricel ud după ce era să se
înece, cu pantalonii fâlfâindu-mi de emoţie, l-am urmat pe marele
nostru Spiritual, la cancelaria spiritualilor. Parcă îl văd pe prof.
spiritual I, dr. Ștefan Alexe, că se aşează pe scaun în spatele unui
birou, către fereastră . Un alt birou era al părintelui prof. Dumitru
Radu, la intrare, către peretele nordic al cancelariei.
Sunt invitat să iau loc pe unul dintre cele 2 scaune pentru
oaspeţi, sau poate pentru studenţii cu abateri de la conduita
ortodoxă. Îşi aprinse o ţigară (era al doilea preot profesor, după
prorectorul institutului, dr. Mircea Chialda, care public nu-şi
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ascundea viciul). Afirm, cu toată satisfacţia mea, că în afară de
aceşti doi profesori, nu mai erau alţi profesori fumători în Institut
şi, tare mă bucura acest fapt.
Spiritualul I, m-a întreabat dacă fumez. Am răspuns că NU
(În sinea mea îmi ziceam că, chiar dacă,... „Doamne fereşte!” aş fi
avut acest viciu, m-aş fi temut în acea împrejurare să îl recunosc.
Îl aud afirmând: - Foarte bine, căci a fuma nu este o virtute! şi,
continuă:
- Cum ai zis că te cheamă?
- Constantin Alecse, părinte profesor.
- Şi,.... zici că ai fost crâsnic la Seminarul Teologic din Buzău?
- Da, părinte profesor...
- Iată despre ce este vorba....
Din clipa aceea, mi-am dat sema că Dumnezeu are planuri
speciale pentru mine. Părintele prof. dr. Ştefan Alexe, spiritualul I,
al Institutului Teologic din Bucureşti, al cărui nume era identic cu
numele părinţilor mei, coincidenţa sorții, fiindcă şi el era buzoian,
absolvent cu vreo 35 de ani în urmă al Seminarului Teologic din
Buzău, etc..., etc..., îmi făcea propunerea primei mele angajări, în
timp ce eram student. Mi-a explicat cu de-amănuntul faptul că,
Institutul Teologic are o capelă, unde profesorii şi studenţii fac
practică liturgică şi că, acea capelă „Sfânta Ecaterina” trebuie să
fie deschisă timp de 8 ore zilnic, 365 de zile pe an, adică fără
întrerupere şi că, angajaţii capelei trebuie să fie studenţi teologi.
Mi-a menţionat că nu poate fi un singur angajat, fiindcă nu poate
fi şi student şi angajat timp de 8 ore, de aceea, potrivit rânduielii,
trebuie să fie 2 studenţi angajaţi, fiecare câte 4 ore zilnic, care să
se într-ajute, încât să participe şi la cursuri, dar să ţină şi capela
deschisă. Mi-a spus că Institutul are, deja, un angajat, student în
anul II, un anume Ştefan Guşă, de la Seminarul Teologic din
Neamţ, că bugetul capelei este de 800 de lei lunar, care se
împarte între cei doi angajaţi.
După ce mi-a dezvăluit toate aceste detalii, părintele profesor m-a
întrebat direct:
- Crezi că ai fi interesat să ocupi o asemenea poziţie?
- Da, părinte profesor, am răspuns eu, pe loc şi fără ezitare.
- Atunci, completează această cerere, o voi prezenta rectorului,
IPS Sa +dr Antonie şi prorectorului. Dacă voi avea aviz favorabil,
vei putea începe de săptămâna viitoare.
Zis şi făcut, în cea de a doua săptămână de studenţie,
eram şi angajatul Capelei „Sfânta Ecaterina”.
Mă întreb: „Îndrăzneşte cineva să se îndoiască de pronia
divină?”. Eu, NU, în nici un caz!
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4.- ÎNTÂMPLĂRI REALE, ANECDOTE
ŞI ISTORIOARE CU TÂLC.
Pe vremea mea circulau multe istorioare, unele reale, altele
ceva mai puţin reale sau fabricate, privind călătoria profesorilor
de la Sibiu către Bucureşti sau invers.
O poveste despre arhidiaconul dr. Nicolae Balca, din Sibiu.
Călătorind către Bucureşti, într-un compartiment de tren
accelerat, arhidiaconul profesor dr. Nicolae Balca, profesor de
Omiletică, Catehetică şi Pedagogie, care avea şi un doctorat în
Filozofie, obţinut în Germania (1935), încropeşte o discuţie
„subţire”, pe teme filozofice, cu un partener, care, prin voia sorţii,
se întâmpla să fie profesor de Filozofie la Universitatea din
Bucureşti. Prin cunoştinţele profunde ce le avea şi cu darul său
oratoric, slujitorul Domnului l-a impresionat până la „peste poate”
pe interlocutorul său, care îndrăzni să-l întrebe:
- Scuzaţi domnule, dar ce profesie aveţi?
– Sunt preot.
– Nu, nu se poate, aveţi o profesie mult mai profundă, potrivit
cunoştinţelor de care daţi dovadă! Eu, însumi, sunt profesor
universitar de Filozofie la Universitatea din Bucureşti, iar
dumneavoastră mă uimiţi cu bagajul filozofic ce îl deţineţi...
– De fapt, exclamă arhidiaconul (cred eu, cu o modestie falsă –
n.a.), nici măcar preot nu sunt, abia sunt „arhidiacon”.
Cred că această anecdotă circula, pentru a se accentua
cultura profesorilor de teologie, pe care regimul comunist din
vremurile acelea, intenţionat, încerca să o diminueze, potrivit
doctrinei marxist-leniniste, cum că biserica este slujită de
analfabeţi, înapoiaţi, îndepărtaţi de adevărata cultură (în viziunea
lor, cea ateistă, marxist-leninistă).
O poveste cu profesorul Ioan Zăgrean (Sibiu).
Pr. dr. Ioan Zăgrean era profesor de Teologie Morală şi
Liturgică la Institutul Teologic din Sibiu, un om excepţional, un
doct, pe care studenţii de la Sibiu îl păstrau pe cel mai înalt
podium al valorilor. Avea însă, profesorul, un mic handicap fizic.
Ochii îi avea cam încrucişaţi. Cum s-ar zice în limbaj popular,
privea cu un ochi la slănină şi cu unul la făină, dar fiind vorba de
un profesor cu faţă bisericească, putem spune că privea cu un ochi
la studenţi şi cu unul la Domnul. Hâtrii ar putea spune că preoţii,
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din ziua de azi, privesc toţi cam încrucişat, cu un ochi la icoane şi
cu unul la...ce rimează, dar mai bine să rostim cuvântul
„cocoane”. Revenind la povestea despre profesor, se spunea că se
uita la tine, dar aveai impresia că se uită în altă parte. Istorioara
frivolă narează că, în graba sa de a prinde trenul pentru Bucureşti,
profesorul este oprit pe scările de la intrarea în peron de către o
cetăţeancă, nou sosită în Sibiu, cu întrebarea:
-Scuzaţi, domnule, sunt nou venită în Sibiu şi, doresc să ajung în
centrul oraşului, la adresa X…, pe unde să o iau, ca să ajung
acolo? Profesorul o priveşte în ochi, aşa cruciş şi încearcă a-i
explica călătoarei:
- Mergi înainte 2 străzi, o iei apoi la dreapta, a treia stradă la
stânga… Cum gesticula, aşa, cu mâna dreaptă şi încerca să
păstreze contactul vizual cu interlocutoarea, femeia, atentă, îl
privea în ochi şi, în final îl întrebă: „
-Scuzaţi, domnule, însă va trebui să clarific un lucru: să merg aşa,
după cum îmi explicaţi şi gesticulaţi cu mâna, sau să merg spre
unde priviţi?
Iritat şi foarte grăbit, profesorul îi răspunse:
- Dacă mergi după cum ţi-am explicat, ajungi la destinaţie, dacă
însă vrei să mergi pe cealaltă cale, ajungi în… p.m (ca un fel de
binecuvântare „de mamă”, în jargon de stradă)…
Cred că este doar o anecdotă, însă foarte mulţi colegi de breaslă
atestă că ar fi fost un fapt autentic.
Am ţinut să împărtăşesc această anecdotă, cu scopul de a
accentua că şi noi, slujitorii Domnului, suntem oameni, avem
slăbiciuni şi nu cred că este normal să fim judecaţi pentru
slăbiciunile noastre.
Istorioara „Doctoratul”,
Patriarhul Justinian.

cu

profesorul

Liviu

Stan

şi

Profesorul pr. dr Liviu Stan, din 1948, până la data
decesului său (1973), a fost profesor la catedra de Drept Canonic
şi Administraţie Bisericească a Institutului Teologic Universitar din
Bucureşti. Era un bănăţean dintr-o bucată şi o autoritate
incontestabilă în domeniu. Ştiai carte, treceai, dacă nu, mai
stăteai o „tură”, repetai anul. Cu 25 de ani de profesorat, probabil
că a fost cel mai longeviv profesor în aceeaşi postură, în pofida
faptului că în Romania domnea un regim comunist.
Circula o istorioară, în timpurile noastre că, Patriarhul
României din acea vreme, PF Justinian, avea un obiectiv, pentru
împlinirea căruia ar fi făcut orice, ca să şi-l atingă, anume orgoliul
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de a fi declarat „doctor în teologie” de către colegiul profesoral al
Institutului Teologic din Bucureşti. A întâmpinat, întotdeauna, un
obstacol, la Liviu Stan, care s-ar fi exprimat „- Nu am nimic
împotriva acordării acestui titlu Patriarhului României, dacă ştie
carte”. Făcuse un slogan din atitudinea aceea a sa. Pentru acel
motiv, Patriarhul nu l-a iertat niciodată (spun gurile rele).
Istorioara care a circulat din gură în gură, în vremurile
acelea, accentuează faptul că, la o întâlnire pan-ortodoxă, cu
participarea unei delegaţii din străinătate (probabil din Grecia),
de la palatul patriarhal, unde trebuia să-şi facă prezenţa, fără
echivoc, şi profesorul de Drept Canonic, pr. dr.Liviu Stan, dar,
călătorind cu tramvaiul, profesorul a întârziat la întâlnire cu vreo
5-10 minute. În grabă, cu sufletul la gură, cu mersul său
şchiopătat, a intrat în aula patriarhală. Vroind să-i plătească, cu
vârf şi îndesat, profesorului Liviu Stan, pentru „nesăbuinţa” de a
nu-i oferi, pe „tavă”, doctoratul, patriarhul îl ironizează,
adresându-se plenului: - Iertaţi pentru întârzierea începerii
lucrărilor acestui simpozion, însă nu am fi putut începe fără
prezenţa profesorului Liviu SATAN! Iertaţi greşeala de exprimare,
profesorul LIVIU STAN, expertul nostru în drept canonic! O linişte
mortuară s-a aşternut în aulă. Vorbea, doar, Patriarhul României,
care, inadvertent, a făcut o mare gafă. Din liniştea aceea, se auzi
vocea „inculpatului”: - Să mă ierte Prea Fericirea Voastră, însă eu,
Liviu SATAN, venind cu tramvaiul LA MAI MARII MEI, tramvaiul a
întârziat, timp în care eu nu am contenit a mă ruga pentru
Patriarhul ţării. Iertare, Stăpâne! Linişte totală şi.... nimic mai
mult.
„Fă binele şi-l îngroapă sub piatră, el îşi va face limbă din
piatră şi va vesti lumii. „Fii om” este puţin spus. «Fiţi dumnezei»,
zice Sfânta Scriptură. «Fii om» este un program scurt.
«Fiţi dumnezei» este programul cel mai înalt.”
(Sf. Nicolae Velimirovici)
„Nu deznădăjduiţi! Aveţi nădejde în Dumnezeu şi în Maica
Domnului, Care niciodată nu vor părăsi sufletele îndurerate, care
caută mântuirea.‟ (Părintele Efrem Filotheitul)
„Pacea izvorăște din biruința binelui asupra răului, fie la
nivelul conștiinței, fie la nivelul istoriei. Aici se află și sensul
războiului nevăzut al asceților și sensul apocaliptic al istoriei."
(Valeriu Gafencu)
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Omagierea prof. Ene Braniște

EXTRAS, CORECTAT, DIN CARTEA LUI GELU MOISE
(unchiul părintelui Constantin Alecse)
A terminat seminarul, iar Enache era tare fericit că băiatul
vine preot în sat, însă, mare dezamăgire, deoarece Costel i-a spus
lui Enache: - Tată, am gânduri mari pentru viitor.
- Ce gânduri, Costele?
- Eu nu vin preot în sat, doresc să merg mai departe la Institutul
Teologic. Se spulberă visul lui Enache care-i găsise şi o fată bună,
ce urma să devină preoteasă, însă om cu judecată i-a spus lui
Costel:
- Costele, eu mi-am făcut datoria, mai departe tu hotărăşti!
Când a terminat băiatul lui Enache seminarul la Buzău, a intrat
şi băiatul lui Costică elev la seminar fiind şi el un elev eminent.
„Libertatea absolută este în Dumnezeu.‟ (Valeriu Gafencu)
„Natura omului e liberă dar libertatea absolută nu e în
creație ci în Creator." (Valeriu Gafencu)
„Laudă Glasului Care S-a făcut trup și Cuvântului Celui
Preaînalt Care S-a făcut carne. L-au auzit urechile, L-au văzut
ochii, L-au pipăit mâinile și L-a mâncat gura." (Sf. Efrem Sirul)
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B.- MENTORII MEI PROFESORI

Al. Bidianu

Al. Elian

C. Galeriu

C. Pavel

D. Fecioru

D. Radu

D. Staniloae

E. Braniște

G. Popescu

I. Bostenaru

I. Bănățeanu

Iorgu Ivan

M. Chialda

N. Lungu

G. Mircea

V. Iliescu

V. Prelipceanu

Moldoveanu

D. Popescu

I. Rămureanu

M. Radulescu

G. Stan

Aş dori să găsesc cuvintele potrivite, pentru a reda
portretele mentorilor studenţiei mele, profesori şi educatori, dar
sunt portrete prea mari şi prea sfinte, încât cuvintele nu-mi ajung.
În amintiri, îmi apar pe treptele Panteonului Institului Teologic de
Grad Universitar din Bucureşti şi-i văd cuprinşi de o aură
luminoasă, divină, deasupra căreia întrezăresc altă aură, cea mai
înaltă şi mai divină aură, cu aripi de îngeri, cu evlavie de sfinţi şi
cu Ochiul lui Dumnezeu. Am încercat şi sper că am reuşit, cât de
cât, să „pictez”, prin cuvinte, portretele şfinţilor mei profesori şi
educatori de la Seminarul „Kesarie Episcopul” din Buzău, dar la
Institutul Teologic îmi vine mult mai greu, căci e vorba de vârfurile
teologiei româneşti, de cei mai buni, dintre cei mai buni teologi
români, reprezentanţii autentici ai teologiei ortodoxe a veacului
XX. Încerc să clădesc o piramidă a valorilor, cu profesorii şi
educatorii mei, la nivel academic, care m-au impresionat şi m-au
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îndrumat să devin, pe parcursul celor 40 de ani de funcţionare ca
preot, să fiu omul potrivit la locul potrivit, adică un umil slujitor al
Domnului. Am zis că încerc, dar nu cred că voi reuşi, căci toţi erau
corifei ai culturii teologice. Nu se poate face distincţie valorică.
Fiecare era un as în domeniul lui.
Când mă gândesc la examenele de admitere, care se ţineau
cu profesori de la Sibiu, ajung la concluzia că şi sfinţiile lor erau
cam la acelaşi nivel cu cei de la Bucureşti, diferenţa era doar la
locul în care-şi desfăşurau sfânta profesiune. Toţi profesorii îşi
sfinţeau locurile, catedrele lor. Noi, discipolii mentorilor noştri de
la Bucureşti, susţineam că ai noştri sunt mai buni, iar cei de la
Sibiu, că ai lor. Uite aşa, ne tachinam care sunt cei mai dintre cei
mai buni şi ieşeau învingători, deopotrivă, şi unii şi alţii.
Am avut privilegiul să fiu şcolit de coloşii teologiei
româneşti, de la Institutul din Bucureşti, timp de 5 ani (patru de
facultate şi unul de doctorat) şi mă consider îndreptăţit să prezint
câteva din amintirile mele, despre sfinţii mei profesori şi educatori
din Bucureşti.
Pentru a nu se interpreta ca o tratare prioritară, voi încerca
să mă ghidez după ordinea în care au fost expuşi pe Tabloul de
Absolvire a promoţiei mele – 1971-1975.

Patriarhul României, Pf Sa Justinian și
Episcop Dr. Antonie Ploiesteanu, Rectorul Institutului,
în 1971, anul admiterii mele la Institutul Teologic.
Sunt arhicunoscuţi în întreaga lume şi internetul facilitează
o cunoaştere detaliată a acestor înalte feţe ale Bisericii dreptmăritoare.
Eu voi face numai unele comentarii şi aprecieri
personale, în viitoare capitole ale autobiografiei mele, cu tematică
specifică şi, legate de persoana mea.
Constantin Pavel - profesor (civil, nehirotonit),
Era gălăţean provenit dintr-o familie de preot.
Studii:
 La Paris (1930-1932),
 la Strasbourg (1932-1933) şi
 la Sorbona (1934),
Funcţii:
 Profesor la catedra de Morală Creştină (1952-1962),
 Profesor de Limbi: Franceză, Greacă şi Latină. S-a pensionat
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în anu 1975.
Uneori, aparenţele pot înşela. Profesorul Constantin Pavel
apărea ca o prezenţă ştearsă, căci vorbea molcuţ şi fără aplomb.
Lecţiile lui erau ca nişte poveşti adormitoare. Cu toate acestea,
iubitul nostru profesor, era profund, demn şi tenace.
Nicolae Lungu - profesor, dirijor şi compozitor
(civil, nehirotonit)
Era oltean de prin Dolj
Funcţii:
 Profesor de Muzică
Bizantină, Ritual şi Tipic la
Institutul Teologic Universitar
(1949-1976),
 Dirijor, Corala Patriarhiei
(1947-1985), .
 Membru al Uniunii
Compozitorilor din România.
Era cunoscut în lumea întreagă.
Avea perseverenţă în tot ceea ce făcea şi ne preda de
parcă ne călca pe nervi. Avea momente de înflăcărare, după care,
brusc, scădea tonalitatea, încercând, în fel şi chip, să ne păstreze
captată atenţia.
Pentru a ne dovedi că îi suntem dragi şi, pentru a ne insufla
atracţie pentru muzică, se bisa singur în expuneri şi adesea ne
vorbea în limba greacă, recitând versete numai de el înţelese şi
pentru care, probabil că, se autoaplauda în gând.
Dumitru Fecioru - Pr. Profesor dr. - Teologie,
Născut în 1905, în localitatea Poiana, jud. Bacău şi, dus la
Domnul în 1988.
Studii:
 Facultatea de Teologie din Atena (1930-1932),
 Facultatea de Teologie din Berlin şi din Munchen (19351936),
 Doctorat în Teologie, la Bucureşti, în 1935.
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Funcţii:
 Funcţionar eclesiastic,
 Conferenţiar şi profesor de Limba Greacă, la Institutul
Teologic (1949-1955),
 Consilier patriarhal, la sectorul Relaţii Externe Bisericeşti
(1961-1971),
 Traducător din Literatura Patristică,
 Slujitor la Biserica „Cuţitul de Argint" din Bucureşti (19401988).
 Profesor de Patrologie, la Institlitul Teologic din Bucureşti
(1971-1975), în anii studenţiei mele.
Mi-aş permite să spun că părea a fi clona pr. prof. Ioan Gh.
Coman. Avea aceeaşi prestanţă academică şi semăna, ca fizic, cu
distinsul profesor Coman. Era cam de aceeaşi înălţime, acelaşi
timbru vocal şi, culmea coincidenţei, preda aceeaşi disciplină de
învăţământ, Patrologia. Ne privea cu un zâmbet blând, dar era
foarte exigent în aprecierea cunoştinţelor noastre de Patrologie.
De el nu se trecea fără doza corespunzătoare de cunoştinţe. I-am
admirat totdeauna ţinuta academică şi-l vedeam ca pe un
adevărat model, pentru noi, discipolii săi.
Pr. Prof. dr. academician Dumitru Stăniloae –
profesor de Teologie, Dogmatică.
Era unic în felul său şi, Papa de la Roma a mărturisit,
exclamativ, că se teme de el. S-a născut în Vlădeni, jud. Braşov şi
a plecat la Domnul, din Bucureşti, în 1993.
Studii:
 Facultatea de Litere din Bucureşti,
 Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1923 - 1927), unde a
obţinut şi doctoratul în 1928,
 Dogmatică şi Istorie Bisericească la Facultăţile de Teologie
din Atena (1927-1928), Munchen şi Berlin (1928- 1929).
Funcţii:
 Rector al Academiei „Andreiana" din Sibiu (1936-1946),
 Profesor titular de Teologie Dogmatică şi Simbolică, cu o
întrerupere în 1958-1963, când a suferit o detenţie în închisorile
comuniste. A fost reîncadrat la catedră între anii 1965 – 1973,
 Profesor consultant, pentru cursurile de doctorat, după
pensionare, perioadă în care şi umila mea persoană făcea parte
din rândul celor 8-10 doctoranzi (1976).
 A primit şi recunoaşterea valorii, fiind ales ca membru al
Academiei Române.
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În anii studenţiei mele (1971-1975), marele profesor era
pensionar. Am fost puternic marcat, profesional şi spiritual, în acel
an „CHEIE”, primul meu an de doctorat, în care mi-a fost
coordonator şi îndrumător la cursurile pentru teza de doctorat.
După examenul, exigent, de cunoştinţe, pe care l-am
susţinut în 1976, pentru obţinerea de burse şi ocuparea
postulurilor de clerici şi de reprezentanţi ai BOR în străinătate,
fiind admis şi numit pentru Universitatea din Londra, cât şi pe
postul de cantor/diacon la parohia românească „Sf. Gheorghe” din
Metropola Marii Britanii, după protocol, a trebuit să-mi primesc
binecuvântarea mentorului, coordonatorului şi profesorului meu de
Teologie Dogmatică. Locuia nu departe de facultate, într-un
apartament, la et. I, cred că era pe strada Calea Moşilor, pe
stânga (cum se mergea de la Piaţa Unirii spre nord-est).
A trebuit să-l rog pe „domnul‟
Google,
să-mi
reamintească
străzile Bucureştiului şi locurile
respective, dar s-au schimbat
multe de atunci. Pe harta de satelit
domină denumiri străine ale unor
bănci,
magazine,
restaurante,
muzee, shopuri şi altele. Am
încercat să reiau drumul aşa cum
l-am parcurs în urmă cu vreo 40
de ani, de la facultate, la reşedinţa
mentorului meu…
Am descoperit, până la urmă, câteva nume de străzi,
aceleaşi de pe vremuri: B-dul Unirii, Pasajul Unirii, Str. Negru
Vodă, B-dul Ştirbei Vodă, Str. Bibescu Vodă şi.....(Mărire Ţie
Doamne!), am dat de Str. Sfânta Ecaterina, cu cele trei edificii
centrale: Capela Studenţească „Sf. Ecaterina”, clădirea veche a
Institutului, marcată pe hartă drept Facultatea de Teologie
Ortodoxă „Justinian Marina” şi, apare un nou edificiu, Centrul
Cultural Social „Iustinian Patriarhul” (Este un lucru foarte bun, cu
plus la puterea a treia).
Sunt bucuros că mă regăsesc astăzi, acolo, chiar dacă
numai în virtual şi, mă răscoleşte amintirea zilei când mă aflam în
România, în Bucureşti, pe Calea Moşilor, în scundul apartament al
părintelui profesor Stăniloae.
Marele dogmatist Stăniloae, care inspira teamă (dpdv al
argumentărilor dogmatice), chiar şi Papei de la Roma, îmbrăcat în
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sutană (chiar dacă era la el acasă), m-a primit cu toată căldura şi
ospitalitatea. După ce m-a asigurat că mi-a dat referat afirmativ
pentru inserarea în revista Studii Teologice (cred), a unui articol,
despre Sfânta Cruce, pe care-l compusesem la cursuri, ne-am
întreţinut cu discuţii profesor-discipol, un timp apreciabil, dar care
a trecut, parcă, prea repede. În final, m-a binecuvântat şi,
părinteşte, mi-a dat un sfat:
- Ştiu că vei pleca în Anglia. Să fii un student sârguincios, un
român bun şi să nu-ţi uiţi mama, biserica strămoşilor, la care vei fi
chemat să o slujeşti! Mergi, desăvârşeşte-ţi studiile şi să te întorci
acasă, pentru a-ţi sluji biserica! Să nu te muşte şarpele
ademenitor, ca să rămâi pe acolo!
I-am sărutat mâna şi, am promis că îmi voi sluji biserica, cu
toată conştiinciozitatea, ceeace am şi făcut timp de aproape 40 de
ani. Nu m-am putut ţine de sfatul profesorului meu privitor la
revenirea în ţară şi nu am avut nicio zi de preoţie în România, însă
biserica străbunilor m-a chemat să o slujesc pe alte plaiuri şi am
făcut-o cu multă conştiinciozitate, smerenie şi profesionalism,
dovadă fiind mulţumirile enoriaşilor, care în permanenţă m-au
îmbrăţişat cu participarea la slujbe şi cu frumoase aprecieri.
Mircea Chialda - preot, profesor de teologie,
S-a născut în ţinuturile Făgăraşului, în 1913, din familie de
preot şi a plecat la ceruri în 1991, din Bucureşti.
Studii:
 Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1931- 1935), unde a
obţinut doctoratul (1938).
Funcţii:
 Profesor titular la catedra de Vechiul Testament şi Limba
Ebraică de la Academia Teologică din Caransebeș, până în 1948,
 Conferenţiar de Studiul Vechiului Testament (1949-1952),
în Bucureşti,
 Lector de Limba Ebraică (1952-1956), în București.
 Profesor titular la catedra de Studiul Vechiului Testament, la
cursurile de licenţă (1970-1983), Prorector (1971-1973),
 Rector (1973-1979).
Pr. prof. dr. Mircea Chialda avea o înfățișare aparte. Nu
semăna a fi român, mai ales că în anii studenției mele, pe lângă
faptul că era rectorul Institutului, preda Limba Ebraică, pe care o
vorbea la perfecție. Abia mai târziu, când pr. Prof Mircea Păcuraru
a tipărit volumul Dicționațul Teologilor Români, am aflat că Mircea
Chialda era român get-beget. Avea o slăbiciune umană, de a
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fuma cel puţin 2 pachete de ţigări pe zi. Ca profesor era de o
exigenţă ieşită din comun. Folosea o adresare specifica, atunci
când pica pe câte un student la examen: „-Apoi, mă, nenică, du-te
acasă şi studiază toată vara şi ne revedem la reexaminare, la
toamnă! Ai grijă, căci aceea este ultima cursă (şansă, n.a.)!‟
Am admirat intelectualul din el, exigenţa profesională şi
modul uman prin care se apropia de studenţi. Oricât de tocilar am
fost în viaţă, niciodată nu am luat la Limba Ebraică mai mult de
nota 8. Ca o mângâiere sufletească, însă, dacă privesc înapoi, spre
acele vremuri, nu cred că a fost cineva care să fi luat nota 10, la
Ebraică, acordată de Mircea Chialda. Îmi sună adesori în minte
sfatul acordat celor picaţi la examen: „-Apoi… mă, nenică…”
Nicolae Chițescu - profesor de teologie (nehirotonit),
Născut în 1904, în judeţul Dâmboviţa şi plecat la ceruri în
1991, din Bucureşti.
Studii:
 A obţinut licenţierea în 1932, doctoratul la Facultatea de
Teologie din Bucureşti, în 1937.
Funcţii:
 Profesor la catedra de Teologie Dogmatică şi lstoria
Religiilor (1937-1945), la Facultatea de Teologie din Bucureşti.
 In 1945 a fost numit, prin concurs, ca profesor la catedra de
Dogmatică şi Simbolică,
 Profesor titular în cadrul lnstitutului Teologic Universitar din
Bucureşti, funcţionând în perioada 1948-1973, după care s-a
pensionat.
 De la această dată a activat ca profesor consultant pentru
cursurile de doctorat.
Menţionam într-un episod anterior că, prof. dr. Nicolae
Chiţescu fusese, din încredinţarea Patriarhului României,
Preşedintele Comisiei de Examinare la absolvirea, de către mine, a
Seminarului Teologic din Buzău, la care, cu toată modestia, mă
mândresc cu obţinerea mediei celei mai mari, ceea ce m-a clasat
pe locul I. După pensionarea prof. dr. Nicolae Chiţescu, în 1973,
catedra de Dogmatică a fost preluată de Lectorul Universitar dr.
Dumitru Radu ("berbecul", cum îi spuneam noi, şmecheraşii...!),
care mi-a fost cel mai apropiat profesor şi despre care voi vorbi la
momentul potrivit.
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Dumitru Popescu - preot, profesor de teologie,
Născut în judeţul Giurgiu, din familie de preot.
Studii:
 A obţinut licenţierea la Institutul Teologic Universitar din
Bucureşti (1959),
 Cursuri pentru doctorat, cu specialitatea Dogmatică
(1959-1962).
 Specializare la lnstitutul Ecumenic de la Bossey-Elveţia
(1966-1967).
 Facultatea de Teologie a Universităţii Gregoriene din Roma
(1968-1970),
 Institutul Ecumenic de laTantur-Israel (1973),
 Doctoratul la Bucureşti, în 1972.
Funcţii:
 Lector la Catedra de Teologie Dogmatică şi Simbolică a
Institutului Teologic din Bucureşti (1973-1976),
 Profesor titular la aceeaşi catedră (1976),
 Prorector al Institutului (1973-1979),
 Rector (1979-1980),
Funcţii:
 Lector la Catedra de
Teologie Dogmatică şi Simbolică
a
Institutului
Teologic
din
Bucureşti (1973-1976),
 Profesor titular la aceeaşi
catedră (1976),
 Prorector al Institutului
(1973-1979),
 Rector (1979-1980),

Din 1988 a fost numit Director de Studii în cadrul
Conferinţei Bisericilor Europene de la Geneva, fiind în această
misiune până la pensionare. Reiese clar că, în anii studenției mele
a fos lector, apoi profesor și apropiat al personalităţii de renume
internațional, în Teologia Dogmatică, prof. dr. academician
Dumitru Stăniloae.
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Profesorul Dumitru Popescu era un om formidabil. Era un
lider de formare a quartetului teologic ce se impunea, după
părăsirea scenei de către monștrii sacri ai culturii teologice, din
perioada 1930-1970, în care se incadrau: Dumitru Popescu, Ioan
Bria, Ștefan Alexe şi Dumitru Radu. L-am simţit ca foarte apropiat
mie. A fost unul dintre cei trei slujitori la taina botezului primului
meu copil, Cristian. Cei trei slujitori au fost: Dumitru Popescu, Ion
Bria şi Dumitru Radu. Ca naşi ai copilului, am avut deosebita
onoare să-i am pe pr. Prof. Dr. Ştefan Alexe şi preoteasa EugeniaCoca (Mironovici) Alexe.
Vladimir Prelipceanu - preot, profesor de teologie,
Născut în judeţul Suceava şi a mers la cer din Bucureşti
(1990).
Studii:
 Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1925-1929), cu
doctoratul în 1931, s-a specializat în Studiul Vechiului Testament
şi Limbile Biblice Semitice (ebraica, aramaica, siriana, asiriana şi
araba), la universităţile din Viena, Berlin şi Strasbourg (19321934).
Funcţii:
 Profesor la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, pe catedra
de Studiul Biblic al Vechiului Testament (1935-1948),
 Profesor titular la catedra de Studiul Vechiului Testament de
la Facultatea de Teologie, apoi la lnstitutul Teologic Universitar din
Bucureşti, până la pensionare, în 1969,
 Consultant la aceeași catedra până în 1972).
Ca profesor, era excepțional, ca pedagog, însă, părea a fi
neexperimentat. Nu avea harul de a coborâ de pe piedestalul
academic. Ca fizic, era foarte înalt, poate cel mai înalt dintre toți
profesorii mei, de care îmi aduc aminte, iar din punct de vedere
comportamental, era foarte pedant, cu o prestanță academică
care te intimida, însă era rece față de studenți. În conștiința
colectivă a studenților a rămas drept profesorul și academicianul
care, toată viața a călărit, fără să coboare, pentru a înțelege și
sentimentele noastre, ale discipolilor.
„Când Iisus este cunoscut şi ascultat cu adevărat, atunci se
face pace şi în suflet, şi în familie, şi în ţară, şi în lume.‟ (IPS
Justinian Chira)
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Ene Branişte - preot, profesor de teologie.
S-a născut în 1913, în judeţul Argeş şi a plecat la ceruri în
1984, din Bucureşti.
Studii:
 Facultatea de Teologie din Bucureşti (1933-1937), cu licenţa
în 1938;
 Doctoratul la Facultatea de Litere, Limba Română, în 1943;
 Seminarul Pedagogic „Titu Maiorescu" din Bucureşti
(1937-1938).
Funcţii:
 Conferenţiar şi profesor la catedra de Teologie Practică de la
Facultatea de Teologie, pentru Liturgică şi Pastorală (1938-1982);
 Prorector (1970 - 1971);
 Rector al Institutului Teologic din Bucureşti (1980- 1982).
La prima vedere, era un doct, printre docţi. Ca prestanţă
fizică, era un cleric ireproşabil. Purta ochelari cu dioptrii mari, însă
faţa îi radia de bunătate.
Avea o pacienţă extraordinară să ne înveţe cum să fim preoţi
şi cum să slujim cu demnitate. Niciodată nu se enerva. Parcă avea
eternitatea la dispoziţie… Dictonul său era… „Iară, şi iară,
Domnului să-i slujim…!”
Amintirile mele, cu şi despre acest părinte profesor, sunt
multiple şi variate.
Pe când eram crâsnic la Capela
Studenţească „Sfânta Ecaterina”,
Prea Cucernicia Sa era preot
profesor de Liturgică, adică de
Slujire Sacerdotală. Ene Branişte,
organiza
cu
mine
întâlniri
profesionale, în care cu o baghetă
de maestru, mă dirija cum să
pregătesc cele necesare pentru
serviciul divin: cum să împăturesc
mantia, cum să-i ajut pe părinţii
profesori la înveşmântare înaintea
începerii serviciilor divine,
cum să pregătesc slujbele şi să asist la ele (Liturghie, Utrenie,
Proscomidie, Vecernie şi Litie, slujbele din Săptămâna Patimilor,
Sfintele Paşti şi Săptămâna Luminată, etc…).
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Ceea ce m-a impresionat extraordinar, la acest om a lui
Dumnezeu, a fost sufletul său. Făcea totul din dragoste pentru
Dumnezeu şi semeni, chiar dacă semenul era un biet crâsnic.
Îmi aduc aminte de perioada Sfintelor Paşti (1972). Eram
de jurnă, la capelă. Profesorii şi studenţii erau în
vacanţă.
Părintele profesor Branişte, liturgist, iar eu crâsnic, a trebuit să
oficiem, împreună, la Capela Studenţească „Sfânta Ecaterina”, din
Bucureşti, toate slujbele din Săptămâna Patimilor şi la Sfintele
Paşti, din perioada celor 2 săptămâni de vacanţă. Îmi este foarte
viu în minte, cum, cu multă pietate, în Ziua de Paşti, a anului
1972, după slujba celei de a doua Învieri (orele 12 amiază),
părintele profesor Ene Branişte, apreciind că sunt singurul student
în cadrul internatului, mi se adresă blând şi iubitor: –Domnule
Alecse, eşti singur pe-aici, în ziua bucuriei Învierii Domnului, de
aceea eu şi preoteasa mea, te invităm la mine acasă, să petrecem
Paştile împreună!
Am rămas uluit şi fără glas. Atât părintele profesor şi
doamna preoteasă au fost gazde superbe. Ditamai profesorul, îl
invita la masă, la Praznicul Învierii, pe cel mai mic dintre ucenici.
Oare ce învățăminte am putea trage din asemenea exemple?
Acelasi lucru avea să mi se întâmple, cu un an mai târziu,
prin 1973, când, consăteanul dâmbrocean, pr. prof. dr.
academician, rector Ioan Gh. Coman, avea să mă invite,
dimpreună cu soţia mea, la o masă informală.
După cum obişnuiesc să spună americanii, în astfel de
momente „aproape că rămâi fără glas”, aşa mi se întâmpla mie,
nici nu ştiu cum să descriu aceste excese de modestie (am spus
„modestie”, nu „făţărnicie”).
Alexandru Elian (singurul profesor civil al Institutului
Teologic, fără a fi teolog),
S-a născut în 1910, în București și a decedat tot în
București, în 1998.
Academician român, istoric, membru titular al Academiei
Române, considerat a fi unul dintre cei mai mari bizantinologi
români.
Studii:
 Absolvent al liceului „Spiru Haret”, cu bacalaureatul în 1928,
 În cadrul Universității bucureștene, studiază Istoria și
Filozofia, devenind licențiat în ambele discipline în anul 1932,
 În perioada 1932-1934, studiază la Paris,
 În anul 1938, își susține teza de doctorat în Bizantinologie,
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întitulată „Doi umaniști greci, din secolul al XVI-lea”, în Italia.
Funcţii:
1935-1936, profesor de
 Latină și Franceză
la Seminarul Central din
București.
 În toamna anului
1936
este
numit
asistent la Catedra de
Bizantinologie
de
la
Facultatea
de
Litere
(1936-1940).
 Din 1937, funcționează și ca profesor de Paleografie Greacă
la Școala Superioară de Arhivistică din București, unde va activa
pâna în 1948.
 În anul 1948 este transferat de la Școala Superioară de
Arhivistică, la Facultatea de Istorie, ca profesor titular de
Bizantinologie, unde ramâne până la desființarea acestei catedre
în 1952.
 În perioada anilor 1956-1968, prof. Alexandru Elian a fost
şef de secţie, la Institutul de Istorie al Academiei Române.
 Începând cu luna septembrie 1956, la invitaţia Patriarhului
Justinian, care înfiinţează, în mod special, la Institutul Teologic
Universitar din Bucureşti, Catedra de Bizantinologie, va preda timp
de aproape doua decenii (pâna în 1975), cursuri despre istoria şi
spiritualitatea bizantină.
 Membru al Academiei Române,
Era exigent până la peste poate. Tremuram cu toţii la
examenul de Bizantinologie, mai mult decât am fi tremurat la
toate celelalte examene dimpreună. Datorită exigenţelor sale, era
arhicunoscut de către toţi profesorii şi studenţii Institutului
Teologic de grad Universitar din Bucureşti şi de toţi oamenii de
cultură ai Academiei Române. Pentru noi teologii, era o mândrie să
spui că eşti discipolul prof. dr. Alexandru Elian şi, chiar că, ai
trecut cu brio la examenele sale. Un adevărat colos.
"Credința în Hristos este esența vieții omului. Vă dați seama
că, dacă pentru o clipă Dumnezeu nu ar fi în viața noastră, toate
ar fi fără un scop, fără un rost." (Dr. Ștefan Mindea)
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Iorgu Ivan - profesor de teologie (nehirotonit).
Născut în judeţul Olt, în 1899.
Studii:
 După cursurile de seminar şi liceu, a urmat :
 Facultăile de Drept (licenţiat în 1925), Teologie (licenţiat în
1927) şi Filozofie, ale Universitătii din Bucureşti (1921-1925);
 Cursuri de specializare în Dreptul Bisericesc, la Facultatea
de Drept Canonic din cadrul Institutului Catolic din Paris, la
Facultatea de Drept din cadrul Sorbonei şi la Ecole Pratique des
Hautes Etudes (1927-1930) şi apoi la Facultatea de Teologie din
Atena (1932-1933);
 Doctoratul în Teologie la Bucureşti (1937).
Funcţii:
 Profesor la catedra de Drept Bisericesc, de la Facultatea de
Teologie din Bucureşti (1940-1948),
 Profesor de Drept Bisericesc la lnstitutul Teologic Universitar
din Sibiu (1949-1970), după care a ieşit la pensie, pentru limită
de vârstă,
 A suplinit aceeaşi catedră - rămasă vacantă - la Institutul
Teologic Universitar din Bucureşti (1972-1978), după care a rămas
profesor consultant.
Eu, nefiind prea atras de această disciplină de învăţământ,
Dreptul Bisericesc, îmi făceam doar datoria de tocilar, mergeam la
cursuri şi examene, însă, niciodată nu am avut o relaţie specială
cu acest domn profesor. A fost cel mai longeviv profesor şi,
circula o glumă că, după pensionare, când a revenit la Bucureşti,
la vârsta de peste 70 de ani, drept suplinitor, avea un singur
deziderat, de a-i lua locul pr. Prof. dr. Ioan Floca (născut în 1928),
deci cu cca 30 de ani mai tânăr decât el, după ce se va pensiona
de la Sibiu. Aşa sunt gurile rele, răutăţi omeneşti.
Ștefan Alexe – Pr. Profesor dr. - Teologie.
Născut in Smârdan, judeţul Buzău, în 1928, (frate cu George
Alexe din America).
Studii:
 Seminarul Teologic „Kesarie Episcopul" (1941-1948),
 Liceul „B. P. Haşdeu" din Buzău (1948-1949),
 Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1949-1953);
 Cursuri de doctorat - specialitatea Patrologie - la acelaşi
Institut (1953-1956),
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 Specializre la Institutul Ecumenic de la Bossey-Elveţia,
 Specializre la Facultatea Liber-Protestantă din Lausanne
(1965-1966)
 Specializre la Facultatea de Teologie a Univ. din Tesalonic
(1969-1970),
 Doctoratul la Institutul Teologic din Bucureşti, în 1969.
Funcţii:
 Profesor de Limba Greacă şi
Limba Latină, la Institutul Teologic
Universitar din Bucureşti (19651971),
 Spiritual I, Conferenţiar
(1971-1977),
 Profesor titular la catedra de
Patrologie
si
Literatură
Postpatristică, din 1978;
 Superior al Capelei Ortodoxe
Române
„Mihail
Sturdza‟
din
Baden-Baden (1976-1982)
În capitolul „Amintiri personale”, din anii petrecuţi în
Bucureşti, voi detalia multe dintre amintirile mele, legate de
relaţiile personale pe care le-am cultivat cu familia părintelui prof.
dr. Ştefan Alexe, spiritualul I al Institutului Teologic din Bucureşti,
cum ar fi:
# Angajarea mea în poziţia de capelan la Biserica „Sfânta
Ecaterina” din Bucureşti, împreună cu teologul Ştefan Guşă de la
seminarul din Neamţ,
# Înrudirea, prin alianţă, cu ocazia botezului primului nostru
copil, Cristian,
# Curator al reşedinţei preotului spiritual (I), vis-à-vis de
capela Sf. Ecaterina, la sud-est de clădirea Institutului (ocupată
timp de peste 25 de ani de fostul spiritual Greco-Catolic, Ioan
Vesa),
# Propunere de a fi numit spiritual II, al Institutului, funcţie
ocupată, în final, de pr. prof. dr. Dumitru Galeriu,
# Legăturile personale ce le-am purtat în străinătate, după
1976, eu aflându-mă la Londra, şi pc sa la Baden-Baden,
# Reîntâlnire în America, 1982, eu aflându-mă în St. Paul
Minnesota, iar pc sa aflându-se în vizită la fratele său George
Alexe, în Detroit, etc.
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Dumitru Radu - Pr. Profesor dr. Teologie.
Născut în judeţul Argeş, în 1926,
Studii:
 Licenţiat al Facultăţii de Limbă şi Literatură Română a
Universităţii din Bucureşti (1957-1963);
 Specializare la Facultatea de Teologie Catolică din
Strasbourg (1976-1977);
 Doctorat în Teologie, în 1977.
Funcţii:
La Seminarul Teologic din Bucureşti:
 Profesor pentru Limba Greacă şi Limba Latină (1955-1958);
 Profesor la catedra de Dogmatică, Morală şi Drept Bisericesc
(1958-1959);
 Profesor de Limba Română, lstorie, Dogmatică, Morală şi
Drept (1963-1969);
La Institutului Teologic din Bucureşti:
 Conferenţiar, la catedra de Dogmatică a d-lui prof. dr.
Nicolae Chiţescu(1971),
 Profesor titular la secţia de Teologie Sistematică
(1973-1977),
 Profesor la catedra de Morală Creştină (1977-1978),
 Profesor la catedra de Dogmatică (1980-1988),
 Spiritualul II al Institutului,
 Prorector al lnstitutului, din 1975.
Dintre toţi profesorii, mi-a fost
cel mai simpatic. Era plin de
energie.
Poate
că
şi
infima
defecţiune fizionomică (ochii puţin
încrucişaţi), îl făcea simpatic.
Avea o expresie a lui „mă
berbecule”, aşa cum pr. prof.
Chialda o avea pe a lui „apoi mă,
nenică…”. Ştia să te apropie, să te
simţi că te bagă în seamă.

Ca profesor era exigent, însă nu prea tare, aşa că era mai
bine să înveţi înainte de examinare, ca să nu-i dezamăgeşti
aşteptările.
Pr. prof. dr. Dumitru Gh. Radu, mi-a fost cel mai apropiat şi
îndrăgit, dintre toţi profesorii de la Institutul Teologic. Am avut
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onoarea să-l am în Comisia de Examinare pentru Licenţă, în
calitate sa de Preşedinte al acelei comisii.
Avea un suflet mare, de aur. Ca pedagog, era de neegalat,
iar ca duhovnic, te simţeai în toată siguranţa spirituală, chiar dacă
îi mărturiseai că, în timpul ultimei spovedanii i-ai furat şireturile de
la pantofi, aşa, cum a fost cazul cu un coleg al meu. Avea un
suflet tânăr şi bun. Nu cred să fi pedepsit, vreodată, vreun
student.
Îmi este greu să intru în detalii, aici, privind amintirile mele
legate de acest om excepţional, fiind conştient că ar trebui să le
detaliez pe nenumărate pagini ale autobiografiei. Voi încerca aici,
doar să schiţez câteva dintre relaţiile noastre, profesor-discipol
(urmând să detaliez la un loc potrivit în autobiografia mea):

Slujirea de la Capela „Sfânta Ecaterina”,

Programarea slujbelor de substituire (suplimentare) de
la Biserica „Kreţulescu” din Bucureşti,

Relaţiile speciale pe tărâm sacerdotal cu prietenul său
oltean, părintele Lică Runcanu,

Amintiri hazlii privind expresiile anecdotice: „noi, proştii,
slujitorii Tăi”, sau recitarea Crezului, în varianta originală „s-a
cocoţat la ceruri‟, „împieliţat de la Duhul Sfânt”, etc…,

Înmormântările, botezurile şi sfeştaniile, prioritare
cursurilor…,

Descrierea locuinţei sale din clădirea Bisericii „Sf.
Gheorghe Vechi”, unde aveam acces, cu cheie,

1973 – coslujire în Săptămâna Patimilor şi de Sfintele
Paşti, când mi-am cunoscut viitoarea soţie,

Slujire la nunta subsemnatului şi la botezul primului
meu copil, Cristian,

Membru al comisiei de examinare pentru acordarea
burselor de studii în străinătate şi ocuparea posturilor de clerici,
peste hotare (1976).
Ioan Bria - Pr. Profesor dr - Teologie.
Născut în judeţul Prahova (1929).
Studii:
 Institutul Teologic din Bucureşti (1950-1954),

Cursuri pentru doctorat (1954-1957),

Specializare la Colegiul Anglican din Canterbury (1962
1963) şi

Specializare la la Facultatea de Teologie din Durham
(1966).
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Susţinerea tezei de doctorat, în 1968
Funcţii:
 Profesor la Seminariul
Teologic din Buzău (1957-1961),
 Profesor la Seminariul
Teologic din Bucureşti (1962-1965),
 Asistent la lnstitutul Teologic
din Bucureşti (1965-1966),
 Conferenţiar pentru Omiletică
şi Catehetică (1971-1973),

Profesor la catedra de
Misiune şi Ecumenism la Institutului
Teologic din Bucureşti, din 1978;

 Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Geneva (1973-1994),
 Coordonator şi director pentru Studii Misionare Ortodoxe, în
Comisia Misiune şi Evanghelizare (1973-1994);
 "Doctor honoris causa" al Facultăţii de Teologie din Preşov
(1990).
Îmi reamintesc, cu foarte multă plăcere, anul în care Pr.
Profesor dr. Ioan Bria, pleca definitiv din ţară (1973). Oficial se
întorcea adesea în România, însă viaţa sa era croită pentru
străinătate: Misiune şi Ecumenism, Studii Misionare Ortodoxe în
Comisia Misiune şi Evanghelizare. Ii eram foarte apropiat. La
plecarea din ţară mi-a oferit, gratuit, mai multe cărţi din biblioteca
sa.
Ioan Rămureanu – Pr. Profesor dr. Teologie,
Născut în judeţul Muscel (azi Argeş), urcat la cer, Bucureşti
(1988).
Studii:
 Facultatea de Teologie din Bucureşti (1930-1934), cu licenţa
în 1934,
 Un an la Facultatea de Filosofie din Bucureşti (1934-1935),
 Specializare la Facultatea de Teologie Protestantă din Paris
(1935 -1936),
 Specializare la Facultatea de Teologie Protestantă şi Catolică
din Strasbourg (1935-1937),
 Specializare la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena
(1937-1938),
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 Doctoratul în 1942, la Institutul Teologic din Bucureşti,
 Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, Secţia Clasică
(1943-1948), cu licenţa în 1948.
Funcţii:
 Profesor la catedra de Istorie Bisericească Universală de la
Facultatea de Teologie din Bucureşti (1939-1948),
 Lector de Limba Latină (1949-1952),
 Lector de Limba Latină şi Franceză (1952-1956) la lnstitutul
Teologic din Bucureşti,
 Profesor la catedra de Istorie Bisericească Universală
(1956-1977),
 Profesor pentru cursurile de doctorat, după pensionare (din
1977).
Gabriel Popescu – Pr. Profesor dr. Teologie,
Născut în 1933, în Bucureşti, din familie de preot.
Studii:
 Şcoală Tehnică Sanitară
din Bucureşti,
diferenţă şi
examen de diplomă la
 Seminarul Institutului
Teologic
Universitar
din
Bucureşti (1956-1960),
 Cursuri de doctorat,
specialitatea
Omiletică
şi
Catehetică (1960-1963);
 Doctorat în 1969;
Funcţii:
 Profesor la catedra de Omiletică şi Catehetică la Institutul
Teologic Universitar din Bucureşti (1973-1975),
 Preot la parohia ortodoxă română „Sf. Maria" din Sydney,
Australia (din 1975).
„Un suflet care nu ştie a se ruga, nu va şti ce-i fericirea, chiar
de ar avea toate bogăţiile pământului. Rugăciunea adevărată este
trudă sfântă." (IPS Justinian Chira 1921 – 2016)
„Prin credință poți să întorci totul în favoarea ta. Răul vine
numai din interior. Răul exterior nu poate să te afecteze decât
dacă are corespondent din interior.‟ (Părintele Iustin Miron)
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Constantin Galeriu – Pr. Profesor dr. - Teologie.
Născut în judeţul Bacău (1918).
Studii:
 Facultatea de Teologie din Bucureşti (1938-1942),
 Cursuri de doctorat - specialitate Dogmatica - la lnstitutul
Teologic Universitar Bucureşti (1957-1960),
 Doctoratul (1973), la lnstitutul Teologic Universitar
Bucureşti.
Funcţii:
 Preot la parohie în Podul Văleni, jud. Prahova (1943 –
1947),
 Preot la parohia Sfântul Vasile din Ploieşti (1947-1973),
 Deţinut politic la Canalul Dunărea-Marea Neagră (19521953);
 Spiritual-asistent la Institutul Teologic Universitar (19731974),
 Lector la catedra de Teologie Fundamentală şi Istoria
Religilor (1974-1977),
 Profesor la catedra de Omiletică şi Catehetică, cu noţiuni
de Pedagogie(1978);
 Preot, slujitor la biserica „Sf. Silvestru" din Bucureşti (din
1975).
Am fost foarte apropiaţi. În postura
mea de crâsnic la „Sf. Ecaterina”, rolul
meu era să înveşmântez pe toţi
slujitorii şi coslujitorii liturgici, inclusiv
pe Prea Cucernicia Sa. Îi fusesem
chiar contracandidat la postul de
spiritual II al Institutului Teologic, la
care nu am avut nicio şansă în faţa
unui asemenea titan (voi detalia în
cele ce urmează). Venea de la Ploieşti,
cu un bagaj teologic zdrobitor. Foarte
mulţi au scris despre nivelul său
intelectual, despre cunoştinţele sale
patristice şi dogmatice, însă, foarte
puţini ştiu, în afara celor care erau enoriaşii parohiei „Sf. Silvestru"
din Bucureşti, pe care o păstorea, că avea o voce divină. În 1973,
când a venit în Bucureşti, era pe postul de Spiritual II, subordonat
prof. dr. Ştefan Alexe, iar din 1975, când a devenit preot paroh al
bisericii Sfântul Silvestru din Bucureşti, era superiorul (parohul)
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bisericii, unde părintele Ştefan Alexe
miraculoase sunt căile lui Dumnezeu!.

îl

seconda.

Multe

şi

Nicu Moldoveanu – Pr. Profesor dr. în Teologie, compositor,
Născut în judeţul Ialomiţa (1940).
Studii:
 Seminarul Teologic din Bucureşti (1956-1961),
 Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1961-1965),
 Cursurile de doctorat - specialitatea Muzică Bisericească, tot
la ITUB (1965-1968),
 Doctoratul la Institutul Teologic din Bucureşti, în 1974,
 Specializarea la „Hochschulle fur Musik und darstellende
Kunst‟ din Viena (1980-1981).
Funcţii:
 Asistent la Secţia Practică
a
Institutului
Teologic
din
Bucureşti (1968-1975),
 Asistent al d-lui prof.
Nicolae Lungu,
 Lector suplinitor (1975),
 Conferenţiar, pentru
Muzică Bisericească. (din 1976)
Mihai Rădulescu - Lector Universitar,
Născut în Bucureşti (în 1936)
Scriitor român de beletristică, istoric al detenţiei române
sub comunism, armenolog, cercetător al artelor plastice şi editor.
Părinţii lui, Dumitru şi Toni Rădulescu, ambii au fugit de la
părinţi, în capitală, pentru a-şi apăra dragostea.
Mihai, a fost hărăzit unui destin ciudat, numărând unele
suişuri, dar, multe coborâşuri, deseori ameţitoare, care au format
din el un luptător (caracteristică a multor copii şi tineri, care au
crescut sub comunism, în România).
Refuzând să facă parte din orice organizaţie comunistă, în
anul II al Facultăţii de Filologie, secţia de Limbă şi Literatură
Engleză, preia chemarea studenţilor medicinişti, la o demonstraţie
în Piaţa Universităţii, convocând numeroşi colegi de facultate şi alţi
cunoscuţi. A fos arestat la 4 noiembrie 1956 şi condamnat, în lotul
organizatorilor, la patru ani închisoare corecţională. I-a efectuat la
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Jilava, Gherla, Periprava, Salcia, Luciu-Giurgeni, după ce fusese
anchetat la Ministerul de Interne.
Reia studiile universitare în 1963, devine licenţiat, iar în
continuare se înscrie la doctorat, sub îndrumarea prof. Zoe
Dumitrescu-Buşulenga, dar nu va întruni condiţiile politice
necesare susţinerii tezei...
Studii:
 Facultatea de Filologie, secţia de Limbă şi Literatură
Engleză, Bucureşti, licenţiat.
Funcţii:
 Profesor de liceu,
 Asistent al Facultăţii de Limbă Engleză şi Franceză, la
Institutului Pedagogic,
 Lector de Limbă Engleză şi Franceză, la Institutul Teologic
de Grad Universitar din Bucureşti, din 1972, numit prin concurs,
de unde va ieşi la pensie la vârsta de 65 de ani,
 După Revoluţia Română din 1989, a întemeiat editura
„Ramida”, care a funcţionat timp de zece ani. Scopul ei era
publicarea de memorii de detenţie şi de carte religioasă,
S-a stins din viaţă, după o perioadă de câţiva ani de
suferinţă, în 2009.
Alți profesori, conferențiari sau directori –
Au mai făcut parte din corpul profesoral, conferenţiari sau
directori, administraţie sau personal sanitar, următoarele persone,
ale căror biografii, nu îmi sunt cunoscute:
Gheorghiu Mircea (Lector),
Alexandru Bidian (lector),
Victor Iliescu (lector),
Ioan Bănăţeanu (Secretar),
George Stan (medic),
Boştenaru Ioan (director administrativ), și
Ioan Caraza - diacon, documentarist, traducător,
 Bibliotecar la Institutul Teologic,
 Inspector de specialitate la Serviciul Relaţii Externe
Bisericeşti de pe lângă Cancelaria Sfântului Sinod (1972-1977).
I.Gh. Coman, decan.
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PS Mitrofan Kodici
(fost coleg)

Corala "Nicolae Lungu",
dirijor Nicolae Lungu

MENTORII MEI PROFESORI
Dedicație de Mircea Iordache

Iar încerc a mă afla: Cine-s eu? „Mis”- viaţa mea?
Tot ce-am putut respira, cu fapte strânse în ea,
Cu anii mei cei frumoşi, pe aleile virtuţii,
Cu paşii mei luminoşi, urmându-mi calea minţii!
Cu paşii mei îndrumaţi de a luminii credinţă,
De cei mai mari și mai titraţi, de mentori - pocăinţă!
Tu, Doamne, mult m-ai miluit cu umbra Ta în mine,
Și sunt uimit cât m-ai iubit, cu mentori de renume!
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Voi, mentori mari, știu, iubirea v-a fost ca legământ,
Cu tot ce-nseamnă nemurirea cu umbre pe pământ!
Mă simt peltic în umbra voastră, umilă plecăciune,
Sunt ca un păcătos de castă, plecat a-nchinăciune!
Văzut-am un înalt toiag în cel mai Ꞌnalt altar,
Pe Prea Fericitul Mag cu înaltu-i, sfântu-i har,
Pe PS Sa Ploieşteanu, îl ştie o lume întreagă,
Savantul adus de Domnul, lumea să-L înţeleagă!
Ne-a îndrumat şi-un profesor civil, preot neuns,
Constantin Pavel, un mentor, molcuţ, dar ne-a pătruns,
Și Nae Lungu, dirijor, actor de cursă lungă,
Cu timbrul lui schimbător, dar ne ţinea în „strungă”.
Fiul lui Iisus, taman, fost-a Dumitru Fecioru,
Clona lui I. Gh. Coman, un teolog notoriu,
Iar Dumitru Stăniloae, era teolog dogmatic,
Și purta temute straie de Papă ..... diplomatic!
Iar de dreptul Mircea Chialda, ce frumos ne-audia,
Și adesea ne spunea: „Neică.., ai a studia!”
Bunul Neculai Chiţescu, dogmatic până-n stele,
Ce ne-a dăruit credinţă...cu examenele grele.
Iar de Dumitru Popescu, de pe unde latră câinii
A ajuns de petrecu, sus, pe frontispiciul lumii!
Era înalt şi cu prestanţă, Vladimir Prelipceanu,
Ca profesor sta în faţă, dar ca pedagog cam nu.
Că Ene Branişte privea prin multe dioptrii, o ştim,
Cu bunătate spunea, „-Și iar Domnului să Îi slujim!”
Un bizantinolog vibrant, ca Alexandru Elian,
Mare academician, asemeni, nu mai vedeam!
Neînţeles, Iorgu Ivan, un logeviv, ca profesor,
Chiar ajuns septuagenar, vroia a-și fi succesor.
Era și Ştefan Alexe un complex fără complexe,
Ce cu spirite alese, a nășit pentru Alecse.
Ce stil avea Dumitru Radu, cătând cruciş-n juru-i
Era un tip înalt ca bradu', în slujba „berbecului”.
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Iar ca doctor, Ioan Bria, ca un drept dicţionar,
Îl știa bine cine-I Mesia - credinţă fără de hotar.
Știm că Ioan Rămureanu, corifeu urcat la cer,
Ne cântărea cu platanuꞋ, prin istoricu-i mister.
Iară Gabriel Popescu, ca un luceafăr peste ani,
Frumos, înalt catihetic, având toţi studenţii fani.
Iar profesorul Galeriu, renume-n patristica divină,
Cu a sa voce mare-n lume, de aulă arhiplină,
Dar și Nicu Moldoveanu, ca practician liturgic,
Avea vocea-i cât tavanuꞋ, ca un act înalt, sinergic.
Domnul Mihai Rădulescu, sta tăcut la nesfârşit,
Căci lagărul îl prefăcu, în odă spre infinit.
Da, i-am perceput ca sacri și corifei întru Domnul,
C-au sfințit ai gliei acri și că au şlefuit omul!
Zeii mei, ce ranguri noi, pe cer, astăzi, mai purtaţi?!
Îmi e dor, mi-e dor de voi, mentori ai mei titraţi!
Şi mă tot întreb mereu: „- Cine-s eu, ce-i soarta mea?”
Şi-mi răspunde Dumnezeu: „- Eşti mentorul - viaţa ta!
„Sufletul din care nu se înalţă spre Cer glas de rugăciune
este asemenea unei case pustii, plină de păienjeniş, locuită numai
de păsările întunericului. ‟ (IPS Justinian Chira)
„Rugăciunea are darul de a face să picure în suflet
neîncetatul izvor al bucuriei.‟ (IPS Justinian Chira)
„Toţi ne mântuim în comunitate, în Biserica lui Hristos şi
fiecare este răspunzător pentru celălalt. Dacă cineva este slab, ia-i
sarcina şi du-o tu. Dacă tu eşti slab, roagă pe cineva să-ţi ducă
sarcina. În felul acesta, uniţi în rugăciune şi în fapte bune, vom
ajunge la slăvita Înviere a Mântuitorului, ca să viem cu El şi să
vedem lumina cea cerească.‟ (Pr Gheoghe Calciu-Dumitreasa)
„Cine greșeste într-o fidelitate nu greșește doar față de
acea persoană, ci și față de toate principiile care țin acea persoană
legată de viață, uneori chiar de viața ei. Există și un mod de a te
vindeca de infidelitate prin conștientizarea infidelității și
schimbarea vieții.‟ (Pr. Constantin Necula)
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C.- EXPERIENŢE DIN ÎNTÂLNIRI CU MARI
IERARHI AI BISERICII ŞI CU PERSONALITĂŢI
DE SEAMĂ ALE CULTURII ROMÂNEŞTI
1.- SOARTA MI-A FOST BINECUVÂNTATĂ DE DUMNEZEU.

BOR sub Patriarhul Justinian

Am fost binecuvântat să întâlnesc şi să colaborez cu
personalităţi mari ale Bisericii Ortodoxe Române, cum ar fi:
 PF Sa + Justinian Marina, patriarh în perioada 1947-1977,
cu binecuvântarea căruia am plecat la Londra în 1976,
 PF Sa + Justin Moisescu, patriarh în perioada 1977-1986,
 PF Sa + Teoctist Arăpaşu, patriarh în perioada 1986-2007,
 PF Sa Mitropolit + dr. Daniel Ciobotea, patriarh din 2007,
până în prezent, fiindu-mi coleg la doctorat şi împreună, discipoli
ai venerabilului profesor dr. Dumitru Stăniloaie, în perioada anilor
1975-1976,
 IPS Sa Mitropolit +dr Antonie Plămădeala, fostul mitropolit
al Ardealului 1982-2005, pe când era reprezentantul Patriarhiei
Române cu relaţiile externe,
 IPS Sa Mitropolit +dr Nicolae Corneanu, mitropolitul
Banatului (1962-2012),
 IPS Sa Arhiepiscop + Lucian Florea-Făgărăşanu, fost
Episcop - Vicar de Paris, în perioada 1974-1980 şi Arhiepiscop al
Tomisului (1985-2001),
 IPS Sa +dr. Nifon Mihaiţă, Arhiepiscop de Târgovişte, din
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1999 până în prezent, care m-a
a şi iniţiat în tainele parohiei Sfântul
Gheorghe, din Londra, Anglia, înainte de a ajunge acolo (1976);
 IPS Sa +dr. Casian Crăciun,
ciun, Episcop titular de Galaţi
Galaţi, din
1994, pânâ în prezent, pe care ll-am cunoscut din anii studenţiei
noastre la seminarul „Kesarie Episcopul” din Buzău, prin anii 1969
19691970,
 PS Sa +dr. Antim Angelescu şi
 PS Sa Episcop Vicar +Venia
+Veniamin Vasile (Vrânceanu), care
mi-au
au oferit dezlegarea canonică din Episcopia Buzăului (1974) şi
transferul în Arhiepiscopia Bucureştilor.
2.- PREZENTAREA DETALIATĂ A UNOR EVENIMENTE
ȘI
I A UNOR PERSONALITĂ
PERSONALITĂȚI
PREOTUL DUMITRU I. VÂLCU (1905
(1905-1994)
Părintele Protopop Constantin Alecse, are bucuria amintirii
despre unchiul său,
Este
ste o onoare pentru mine să-l menționez în cartea mea
autobiografică, deși n-a slujit
it niciodată în parohia noastră
noastră, iar
marea majoritate a cititorilor revistei noastre nu l-a cunoscut în
persoană. Eu însă l-am
am cunoscut, chiar, foarte bine.
Era unchiul meu, din partea
tatălui, cel căruia îi datorez inspirația
de a apuca pe drumul seminarului,
pentru a deveni pr
preot. Acesta-i motivul
principal pentru care și, prin revista
noastră, îi aduc prinos de recuno
recunoștință
și binemeritat tribut.
Dumitru I. Vâlcu s-a născut în
1905, în comuna Scurte
Scurtești, la vreo 7
km la sud de ora
orașul Buzău, din părinții
Ion și Maria Velcu (Vâlcu), tărani
statornici ai vetrei satului, din mo
moșistrămo
strămoși.
După el, au urmat încă un frate și două surori.
Din frageda pruncie a fost purtat de mânu
mânuță, de „tușa
Maria‟ (mama lui), pe "ușile
șile bis
bisericii", că-și dorea ca pruncul
Dumitru "popă să se facă".
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După școala primară și cursurile liceale, tânărul Dumitru
urmează la Seminarul Teologic "Kesarie Păunescu" din Buzău, apoi
la Facultatea de Teologie de la Chișinău. Prin anii 1933-1934
urmează cursurile de doctorat, la Atena (Grecia), fiind coleg cu
fostul Patriarh al României Iustin Moisescu și cu preotul dr.
Dumitru Cernăianu (mai târziu, paroh al Bisericii „Kretzulescu”).
În 1935, întorcându-se în țară, se căsătorește și, prin Voință
Divină, preotul Dumitru și preoteasa Olga Vâlcu, sunt
binecuvantați cu 2 copii (verișorii mei): Ion (Vasile) Vâlcu (în
prezent, inginer în București) și Sabina, căsătorită Diaconu
(actualmente, stabilită cu familia în Toulouse, Franța).
Viața spirituală a părintelui Dumitru Vâlcu,
În același an, 1935, părintele Dumitru Vâlcu, este hirotonit
diacon și mai apoi preot pe seama unei parohii din Dobrogea (prin
părțile Medgidiei), unde trăia un bunic al său (moșier, pe vremea
aceea), ce nu avea moștenitori și care dorea ca tânărul preot
Dumitru să-l moștenească. În 1939, devine protopop de
Constanța.
După al doilea război mondial, prin anii 1947-1948, se mută
în București. Este numit referent la Consistoriul Bisericesc al
Arhiepiscopiei Bucureștilor, fiind un colaborator apropiat al
părintelui nostru drag, P.C. Aurel Costin. Printre colegii săi cei mai
apropiați, adesea îmi menționa numele P.C. Pr. prof. dr. loan
Gh.Coman, rectorul Institutului Teologic din București (19611969), fiind în același timp și cojudețeni.
În perioada anilor 1956-1987 a fost parohul Bisericii "Sf.
Vasile", din Calea Victoriei, nr.198, București, pe care a păstorit-o
cu multa vrednicie, până la pensie.
In timpul vacanțelor mele, de vară (1966-1971), eu fiind
elev la seminar și mai apoi student la Facultatea de Teologie,
mergeam adesea la București, să-mi găsesc de lucru. Duminica și,
oricând era nevoie, în cursul săptămânii, unchiul Dumitru mă
invita să cânt la strană, sau să împlinesc misiunea de cantor
bisericesc la anumite slujbe ocazionale (botezuri, înmormântări,
nunți, parastase).
„Ţine fruntea sus, scoate pieptul în faţă. Poţi să reuşeşti. Se
întunecă uneori dar dimineaţa vine întotdeauna. Păstrează
speranţa vie.‟ – Jesse Jackson
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Parohul Bisericii Sf. Vasile din București

Părintele Vâlcu a slujit la nunta mea,
În 1973, la 15 iulie, părintele Vâlcu a slujit la nunta mea cu
soția Elena, în Biserica „Kretzulescu”, din București, dimpreună cu
părintele Vasile Runcanu, preotul bisericii și cu prof. dr. Dumitru
Radu, prorectorul Institutului Teologic din București.
Apăsările singurătății și, sfaturi de pe patul de moarte,
Prin 1989, dupa moartea doamnei preotese, părintele Vâlcu
și-a pierdut voința de a mai trăi, aici, pe pământ. Când l-am
văzut, ultima oară, la praznicul Izvorului Tămăduirii, vineri 6 mai
1994, în spitalul din Colentina, mi-a mărturisit cu multă jale:
- Dragul unchiului, cea mai mare suferință, aici, pe pământ,
este singurătatea.
În timpul întrevederii, intrând în salonul său de spital,
unchiul Vâlcu, parcă, cu o mândrie părintească, năpădit de lacrimi,
îi zise doctoriței sale:
- Doamna doctor, acesta e nepotul meu. Este preot în
America!
Momentele petrecute împreună au fost divine. De
nenumărate ori ne-am strâns mâna, am lăcrimat și, ne-am rugat
împreună. Slăbit de boală, parcă luându-și rămas bun, pentru
ultima oară, mi-a șoptit:
- Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat zile, ca să te pot
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revedea! Tare mult mi-am dorit ca, după pensionarea mea, să îmi
urmezi ca preot la Biserica „Sf. Vasile”. Dumnezeu a vrut altfel.
Știu că preoția în America este grea, foarte grea. Nu uita, însă,
niciodată unde te-ai născut și Biserica care te-a format!
Slujește-o cu dăruire și, crește-ți copiii în frica lui Dumnezeu,
devotați bisericii strămoșilor! Nu-i lăsa să-și uite glia, unde li s-au
născut părinții, moșii și strămoșii! Tine-mă în rugaciunile tale!
Mi-am șters, discret, lacrimile, căci momentul revederii
după 18 ani era emoționant, fără a intui că, de fapt, aceasta era
ultima noastră întrevedere și, astfel, i-am promis că-l voi revizita,
acasă, în București, la reîntoarcerea noastră, din vizita oficială cu
P.S. Episcop Nathaniel, pe la toate locurile sfinte ale României,
adică dupa 22 mai, al anului 1994.
Plecarea la Domnul a părintelui Dumitru Vâlcu,
La reîntoarcerea noastră în București, luni 23 mai, când am
sunat la casa lui, mi-a răspuns Sabina, venită, special, din Franța,
să-și viziteze tatăl bolnav, și-mi mărturisi, cu o voce stinsă, că
părintele Vâlcu își dăduse obștescul sfârșit, cu câteva ceasuri mai
înainte.
Nu mi s-a permis să-l văd la morgă, însă, a doua zi am
chemat la București un verișor de-al meu, preot și el, în provincie
și, dimpreună cu familia apropiată, am oficiat, în casa unde trăise
cca 30 de ani, Slujba Stâlpilor.
Sâmbăta, 28 mai, la slujba înmormântării unchiului meu,
Preotul Dumitru I. Vâlcu, a coslujit și părintele protopop Laurențiu
Lazăr, rectorul Catedralei "Sf. Gheorghe" din Detroit, MI. (care a
mai rămas o săptămână în București, după plecarea noastră în
America), reprezentându-l pe subsemnatul. Mulțumesc din suflet,
Părinte Larry!
Cucernice Părinte Vâlcu și, unchiule drag, să-ți fie țărana
ușoară și să ai parte de locașurile veșnice ale Mântuitorului, pe
care L-ai slujit mai bine de o jumătate de secol.
Îți sărută dreapta, al Prea Cucerniciei Voastre nepot, preotul
Costică (Constantin Alecse), din America. (panegiric reprodus din
revista Viața Creștină, iulie-august 1994, pag. 26-27)
Cel mai important odor al bisericii Sfântul Vasile cel Mare
din București este Sfânta Raclă în care se găsesc părticele din
Sfintele Moaşte ale: Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântului Mc.
Trifon, Sfântului M. Mc. Gheorghe, Sfântului Mc. Teodor Tiron,
Sfântului Sf. Mc. Elefterie, Sfântului Sf. Mc. Haralambie, Sfintei
Marei Mucenițe Parascheví [Romana], și după 1990, s-a adăugat și
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o bucăţică din Lemnul de viaţă dătător al Sfintei Cruci pe care s-a
răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, fapt pentru care Ierarhia
Bisericească actuală a oferit bisericii încă un Hram, biserica
numindu-se oficial Biserica Sfintei Cruci și a Sfântului Vasile cel
Mare.

Relicvariul athonit de la Biserica Sfintei Cruci și
a Sfântului Vasile cel Mare, din București

Modul în care au poposit aici sfintele odoare este învăluit în
taină, deoarece documentele încă se lasă aşteptate. Totuşi, ştim
că acestea au stat o bună parte din timp ascunse într-o nişă din
Sfântul Altar, până când, după 1990, au fost puse spre închinare
fie de Părintele Pavel Mărăcine, fie de fostul paroh, părintele
Dumitru Vâlcu, la puțină vreme înainte de pensionarea sa, în
1987.
În memoriam +Preot Dumitru Vâlcu,
Prin bunăvoinţa doamnei Silvia-Rodica Ioan, nepoată a
părintelui Dumitru Vâlcu, care ne-a împărtăşit din amintirile
domniei sale, ne-am propus să vă aducem în imagine chipul
părintelui care a slujit mai bine de patru decenii la Altarul Bisericii
Sfântul Vasile, legându-şi practic întreaga viaţă de viaţa acestei
parohii. Ştim că pentru cei care l-au cunoscut va fi un prilej de
plăcută amintire. Sperăm ca cei mai tineri să desprindă, din cele
ce le vom reda mai jos, portretul unui preot şi al unui duhovnic
care, mai ales în vremurile grele de dinainte de 1989, a reuşit săşi împlinească misiunea şi să fie alături de turma ce i-a fost dată
spre păstorire.
„În anul 1954, când m-am căsătorit cu nepotul soţiei sale,
Părintele slujea la Biserica Sf. Vasile şi locuia cu familia sa în casa
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cea mare. Şi tot acolo locuia şi în anul 1994, singur, după moartea
soţiei şi plecarea în străinătate a celor doi copii, Ion şi Sabina.
Părintele era foarte devotat misiunii de preot, era o fire
deschisă și era apropiat de enoriaşi. Sfătos şi optimist, pe lângă
slujirea bisericii, îşi găsea timp pentru a-i vizita pe unii dintre
enoriaşi.
Predicile sale erau înviorate de exemple pe înţelesul tuturor
şi avea disponibilitatea pentru a asculta pe fiecare. Era şi foarte
generos. A întreţinut la studii nişte nepoţi, ajutându-i să-şi facă un
drum în viaţă. Avea o proprietate la Breaza. Când a rămas singur,
oferea cheia casei unor persoane în vârstă care aveau nevoie de
odihnă şi refacere, fără a percepe chirie. Chiar noi am beneficiat
de ospitalitatea sa în 1988. Am stat 3 luni la Breaza în casa
domniei sale, cu soţul şi nepotul de 2 ani, care avea bronşită
asmatiformă şi i se recomandase de către doctori aerul de acolo.
Ne-a oferit totul gratuit.
„Părintele Vâlcu şi-a îngrijit singur soţia neputincioasă. A
fost în pelerinaj la Lourdes, când şi-a vizitat fiica în Franţa. Mi-a
oferit un tablou de acolo, acesta fiind singura amintire de la
dânsul, în afară de ce mi-a rămas în suflet. În ultimii săi ani de
viaţă am avut privilegiul unor convorbiri cu dânsul. Culegeam, din
texte şi cărţi, învăţături pe care mi le explica. Pe unele le-am
reţinut, pe altele le-am notat:
Am făcut studii de drept, eram destinat unei cariere
militare, dar am ales să dau curs vocaţiei mele pentru preoţie.
Dacă ar fi să aleg încă o dată, aş face exact aceeaşi cale.
Credinţa în viaţa omului se aseamănă cu firul de grâu
crescut sub o piatră. La început se târăşte pe jos în întuneric, apoi
intervine CEVA care îl ridică la lumină.....‟ (sursa)

DOBRE RIZEA – COLEGUL MARTIR
Părintele Protopop Constantin Alecse își amintește
La seminarul „Kesarie Episcopul”, din Buzău, ne pregăteam
într-o profesie de mare responsabilitate și primeam o educație
pură, aleasă, cu sfinți profesori care erau pătrunși de credința în
Dumnezeu, pentru noi constituind icoane de pus în rama
sufletului.
Eram tineri, în perioada cea mai învolburată a vieții, cu
gânduri, vise și trăiri de adevărată imponderabilitate stare de
percepție a tot ceea ce ne înconjura. Ne aflam în tranziția
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existențială și formativă. A fost perioada cea mai fertilă din viața
noastră, cu importante acumulări duhovnicești.
Ne supuneam cu plăcere rigorilor școlii, cu toate că mai
făceam, între noi, unele șotii, respectând totuși matca bunului
simț. Ne cream divertismente din orice: dintr-o poreclă, dintr-o
ghidușenie, dintr-o observație asupra vreunui comportament, sau
despre vreo slăbiciune și altele, dar aveam atitudini pozitive între
noi, ne admiram și ne respectam reciproc. Toți colegii și-au sfințit
menirea, dar aici vreau să mă refer la un coleg, care în vremea
școlii era considerat de „gașcă” (anturaj), care nu dădea niciun
semn asupra profunzimii spirituale și totuși, el poate fi considerat
portdrapelul conștiinței noastre creștin-ortodoxe. Ca și el, mulți
dintre noi am căutat căi de protest împotriva unui regim totalitarateist. Am căutat oportunități de a apăra credința în Hristos, fie
din afara sistemului despotic, din lumea liberă, fie cu voce
temătoare, din interiorul sistemului ticăloșit de mâna comunistă.
Nu cred că din clasa noastră să fi fost vreunul care să trădeze
credința în Iisus, având atitudine de prosternare în fața
anticristului. Abia de curând am aflat de martirajul fostului meu
coleg și, în acest paragraf al amintirilor mele, voi descrie tot ce am
putut afla despre sacrificiul său suprem în apărarea principiilor
creștin-ortodoxe.
Era tradiția prin acei ani, să facem schimb de fotografii, la
absolvirea seminarului, noi, colegii de an, dar și cu, colegii mai
mici, cărora le eram șefi de meditație. Fiecare dintre noi aveam un
pseudonim, așijderea unui "nume de scenă", din vremurile de
astăzi.
Fotografia de mai jos îl prezintă pe teologul de atunci
("țiganul Rizea", așa cum îl dezmierdau colegii, datorită pielii sale
cam bronzate, înaintea absolvirii seminarului STBz, promoția
1971), oferită de autor, cu dedicație. Încrisul de pe verso-ul
fotografiei, a fost scris cu mâna sa, pentru subsemnatul, cu nume
conspirativ "Joan Baptista" (fiindcă eram pe atunci crâsnic al
capelei, deci un înainte-mergător al părinților profesori slujitori,
care urmau a se înveșmânta înaintea serviciilor liturgice).
Fotografia originală se păstrează în albumul personal al
subsemnatului și va constitui, pe veșnicie, o valoare inestimabilă,
ce mi-a fost oferită de acest sfânt martir și mărturisitor al
credinței dreptmăritoare, mucenicit (asasinat) în Miercurea
Patimilor, 26 aprilie, anul de Gratie al Domnului 1989, de către
iehoviști, (sau poate chiar de mâna lungă a securității!!!), chiar în
Grădina Maicii Domnului, România.
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Fotografie inedită a teologului Rizea Dobre, din 1971

Cu profundă plecăciune mucenicule al lui Hristos al tău umil
frate coslujitor, (pr). Constantin Alecse, Los Angeles, California,
USA! (18 Februarie 2014)
Investigații privind martirajului preotului Dobre Rizea,
NOTĂ: Am primit un apel la redactie din partea d-nei prof. Oana

Iftime din București, care dorește să scrie o carte despre părintele
Rizea Dobre, din Brăila, decedat în 26 aprilie 1989. In acest scop
apelează la brăilenii care dețin date biografice, dar și la toți colegii
de seminar, preoții coslujitori din Brăila, și nu numai, sau din
partea tuturor românilor care l-au cunoscut îndeaproape, sau,
chiar și numai tangențial, ce ne-ar putea furniza mărturii despre
viața și activitatea părintelui Dobre Rizea, să o contacteze printrun email la adresa: oiftime@gmail.com.
Dna prof. Oana Iftime, are suportul nostru, pr. protopop
Constantin Alecse, din Los Angeles, CA (USA), pentru care și, în
numele cărei comunități ortodoxe românești din Los Angeles, pe
care o slujesc de peste 30 de ani, îmi ofer adeziunea totală și
rugămintea părintească de a o ajuta, în descoperirea adevărului
despre martirajul colegului Pr. Rizea Dobre.
„Către Domnul, când m-am necăjit am strigat?‟ Sau zice
cineva, vreodată, lui Dumnezeu, întru supărările lui: „Miluieştemă, Doamne, şi mă ascultă?‟ (Sf. Antim Ivireanul)
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Martirajul colegului meu, pr. Rizea Dobre,
Am făcut făgăduință, și am primit aprobarea autorului
romanului "Miercurea Patimilor' (personaj principal: pr. Rizea
Dobre), să mă folosesc de legăturile pe care le am aici, în lumea
industriei cinematografiei hollywoodiene, să realizam un
documentar, despre, și cu: SFINȚII ORTODOCȘI DIN PERIOADA
COMUNISTĂ.

Sfinții închisorilor (1948-1990)
Anul 2017 este dedicat de către Sfântul Sinod BOR Sfinților închisorilor
comuniste

Apelul Oanei Iftime:
„În 26 aprilie 1989, părintele Rizea Dobre, din oraşul Brăila,
a fost ucis, pentru credinţa sa, pentru că modul în care-şi făcea
datoria de preot deranja regimul şi pe alţi rătăciţi. Un ortodox ucis
pentru credinţa sa în Hristos este mucenic al Lui, iar mucenicii lui
sunt sfinţi. Discutăm, aşadar, despre Sfântul Mucenic Rizea Dobre.
Dorim să adunăm date biografice, evocări, pentru a publica o carte
în memoria şi cinstea sa.
Vă rugăm, întrebaţi-vă rudele sau cunoscuţii mai vârstnici
despre părintele Rizea Dobre.
Spuneţi-le că adunăm evocări pentru o carte despre acest
sfânt mucenic şi că avem nevoie de ajutorul şi amintirile lor.
Dacă ai voştri nu cred în Dumnezeu, explicaţi-le că este un
erou.
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Dacă nici pe eroi nu-i admiră, spuneţi-le că a fost omorât,
apoi (şi) aruncat de la etaj, într-o ghenă, poate vor respecta
tragedia umană.
Alte idei nu mai am, pentru necredincioşi. Dacă sunt
credincioşi, amintiţi-le că este sfânt mucenic şi spuneţi-le că el
sigur se roagă pentru ei şi pentru noi, toţi, aşa că, poate
manifestăm curtoazie. Dacă veţi avea surpriza să aflaţi că ai voştri
l-au avut duhovnic, amintiţi-le că i-a primit, spovedit, mângâiat şi
şi-au luat, din mâna lui, Sfintele Taine.
Nu dorim să jucăm rolul justiţiei, o vom lăsa în orbirea ei.
Personal, cred că gestul cel mai amarnic de dreptate şi demnitate
contra tiraniei, oameni buni, se va face nu când vor intra la
puşcărie asasinii lui Rizea Dobre (nu că ar exista vreo şansă), ci
când acei ucigaşi, dimpreună cu co-religionarii lor (fie de sectă, fie
de partid) vor asista, neputincioşi, la slăvirea de către Dumnezeu
a Sfântului Său Nou Mucenic Rizea Dobre, inclusiv prin acest
mijloc, al evocării publice a exemplului său.
Amintirea sfântă a celui pe care nişte rătăciţi ca ei şi ai lor lau ucis şi aruncat la gunoi nu va pieri niciodată. EL ÎNSUŞI nu a
pierit şi nu va pieri, ci viu este, în veci de veci. Ucigaşii săi, în
schimb, în afară de cazul în care se botează şi pocăiesc, au în
perspectivă o Judecată dumnezeiască total nefavorabilă.
Aşa că, nu, nu „umblăm” după ei, ci ne produc milă, şi ne
rugăm pentru ei, dimpreună cu sfântul.
Vrem, doar, să desenăm portretul luminos al unui om care a
trăit şi a murit pentru Hristos, spre slava lui Dumnezeu, cinstirea
lui şi întărirea noastră, a tuturor, căci, dacă există vreo necesitate,
la mijloc, noi avem nevoie, de acţiunea asta, nu Sf. Mc. Dobre şi
nici Dumnezeu.
Vă las cu bine, să reflectaţi şi, nădăjduiesc că acţionaţi.
Puteţi trimite informaţiile despre părintele Rizea Dobre, noul
sfinţit mucenic, pe adresa mea de mail: oiftime@gmail.com ‟
Sf. Mc. Dobre Rizea - Mărturia mea,
evocări (de Oana Iftime),
„Marți,18 februarie 2014, s-a desfăşurat în Aula Magna a
Facultăţii de Drept din Bucureşti conferinţa „Avva Justin Pârvu şi
Sfinţii Închisorilor”. Au fost de faţă, alături de noi, câţiva sfinţi
mucenici din închisorile comuniste. Au vorbit Pr. Mihai Andrei
Aldea, Danion Vasile, Ciprian Voicilă, Sergiu Ciocârlan şi invitaţii
lor. Cu această ocazie, au fost lansate trei volume, semnate de
Sergiu Ciocârlan: Jertfa unui preot mucenic,: România furată şi
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Fără frică - Despre curajul mărturisirii lui Hristos. Ce ne adusese,
personal, acolo, pe mine şi pe soţul meu, Alex, era o idee pe care
apucasem să o discutăm doar pe fugă, cu prietenii noştri, înainte
de ziua conferinţei. Au fost nişte „întâmplări”, a fost ideea şi o
„coincidenţă”. „Întâmplările” au constat în aceea că, într-o bună zi,
în sfârşit, la ceva vreme după ce mi-o dăruise Danion, am apucat
să citesc Jertfa unui preot mucenic, al cărei personaj principal este
inspirat de un sfânt mucenic real, şi el tot din perioada comunistă,
părintele Dobrea Rizea, din Brăila, ucis, pe 26 aprilie 1989, pentru
credinţă. Sfinţii noi mucenici sunt o slăbiciune a mea, intenţionez
să-i promovez, n-am apucat şi n-am reuşit să fac prea multe în
acest sens, dar nădăjduiesc spre mai mult. Din pricina acestei
alegeri preexistente, şi a marii mile a Celui de Sus, l-am integrat,
spontan, pe Sfântul Mucenic Dobre, printre sfinţii pe care îi
pomenesc, nominal, uneori pe parcursul şi, în orice caz, în
încheierea rugăciunilor făcute printre probleme curente şi
personale, ore de genetică, articole de bioetică, pozat şi numărat
reptile şi amfibieni, pe teren şi, mai ales, analize pe teme
diverse...‟
Sergiu Ciocârlan: MIERCUREA PATIMILOR - Jertfa unui
preot mucenic, Rizea Dobre -1989, Editura Areopag (ISBN
978-606-8451-47-3),
Carte apărută cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului
Arhiepiscop Justinian Chira al Episcopiei Maramureşului şi
Sătmarului - Editura Areopag - Bucureşti, 2013
Miercurea patimilor este, înainte de toate, un roman de idei.
De idei, dar şi de adevăruri. Adevăruri care ne privesc îndeobşte
pe noi, românii, şi mai ales pe noi, creştinii. Multe dintre
adevărurile exilate din manualele de istorie a României şi din
istoria recentă a Bisericii glăsuiesc aici puternic, chinuitor pentru
cititorul în care mai pâlpâie o conştiinţă. Declinul nostru a început
odată cu ocupaţia sovietică.
Reeducarea a început în închisoarea de la Suceava, dar se
continuă cu noi şi peste noi şi acum. S-a transformat, hiperbolic,
într-o reeducare în masă. Zeci de ani, noi, părinţii noştri, bunicii
noştri, am trăit într-o lume sufocată de o ideologie materialistă şi
lipsită de Dumnezeu, care se baza pe frică. Din frică românul îşi
dezvoltase un comportament schizoid, duplicitar. „Lăuda partidul
alături de lăudaci şi înjura partidul cu reacţionarii”, cum scrie
autorul acestui roman.
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O deprindere care se face simţită şi astăzi, la toate
nivelurile existenţei. Miercurea Patimilor este o carte despre frică,
dar şi despre exorcizarea fricii prin alegerea unei vieţi şi mai ales a
unei morţi pentru Hristos.
În perioada ceauşismului elita noastră s-a bucurat de
„facilităţile”, „libertăţile” pe care le punea la dispoziţia individului
statul comunist.

O Românie în care oamenii „vedeau foarte bine că ceea ce
se spune la biserică e la fel cu ceea ce spune partidul”. Este acea
Românie în care Paul Goma căuta un preot curajos care să îi
boteze băiatul, iar părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa era
caterisit de propriii fraţi întru Hristos pentru „vina” de a înfrunta
prin cuvânt dărâmarea bisericilor. Ca Sandu Stoenescu, personaj
din romanul de faţă, care „strigase în gura mare în 1964 că
biserica mare a Cuvioasei Parascheva va fi dinamitată şi pe locul ei
se vor construi blocuri”. Este România protoiereului Haritonovici,
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în al cărui nume stă ascunsă partea ocultă a destinului României
postbelice.
Compromisul unei părţi din ierarhia Bisericii cu puterea
comunist-atee e vechi. Czeslaw Milosz, laureat al premiului Nobel
pentru literatură (1980), în volumul său „Gândirea captivă” – carte
de căpătâi pentru cei care vor să înţeleagă mutaţiile pe care le-a
provocat în mintea umană comunismul – scria: „Stalin,
conducătorul Partidului Comunist, duce la îndeplinire legea istoriei,
cu alte cuvinte acţionează aşa cum doreşte Dumnezeu, motiv
pentru care trebuie să ne supunem lui. Omenirea poate fi reînnoită
după modelul rusesc; de aceea niciun creştin nu se poate opune
ideii – crude, ce-i drept, care va crea un om nou pe întreaga
planetă. Asemenea argumente sunt adesea folosite de clerici care
sunt unelte ale Partidului”. În măsura în care „Miercurea Patimilor‟
exprimă toate aceste adevăruri pe care Sistemul le sufocă în
continuare, romanul este o carte periculoasă. Părintele R. se ridică
împotriva întregului angrenaj al dictaturii, mergând până la capăt.
Are puterea să o facă pentru că libertatea sa lăuntrică nu are un
temei social.
Părintele Rizea refuză libertatea de expresie şi, în general,
„libertăţile” după care aleargă omul în calitatea sa de zoon
politikon (Aristotel), de fiinţă socială. Libertatea părintelui se
înrădăcinează în Adevăr şi amândouă au un nume: Iisus Hristos.
Crezul său ne apare limpede încă de la primele pagini: „Oamenii
sufereau aici şi el voia să sufere cu ei, să poarte poverile lor, asta
îi cerea sufletul, inima care-L purta pe Hristos, Cel ce suferise
pentru întreaga suflare.
Nu înţelegea misiunea în afara graniţelor ţării, adică acolo
unde nu era comunism, unde prigoana împotriva credinţei nu era
aşa dezlănţuită ca aici, unde oamenii nu erau forţaţi să creadă în
progres, în ştiinţa care dezvăluia că există cosmos, dar nu există
Dumnezeu. Ce era mai grav din punct de vedere existenţial decât
să trăieşti zi de zi într-o ţară unde o mână de oameni pusese
mâna pe putere şi falsificase totul, de la cifrele producţiei anuale
până la trecutul recent, încât bietele generaţii care credeau că
deschid ochii în lumea plină de promisiuni a partidului se
transformau în cobai, în articol de studiu al psihologiei maselor,
fiind supuse unor manipulări atât de grosolane prin evidenţa pe
care finalitatea lor o prezuma!”
De aceea, Miercurea patimilor este şi un roman despre
libertate, din care cititorul învaţă sau îşi reaminteşte că singura
libertate veridică, existenţială, se obţine numai în Hristos şi prin
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Hristos. Romanul este unul cum puţine sunt în literatura română:
apologetic.
Testul ultim al personajului principal, proba finală pe care
va trebui, mai devreme sau mai târziu, să o dăm şi noi, ca neam şi
creştini, este proba martirajului.
Singura garanţie a libertăţii, spunea
părintele Nicolae Steinhardt, este
curajul fizic în faţa morţii. „A fi ortodox
înseamnă a avea curaj. Laşii nu pot fi
ortodocşi.
Cum
poate
mărturisi
Adevărul un laş?” – se întreabă, pe
bună dreptate, autorul. Părintele Rizea
primeşte de la Dumnezeu puterea de a
trece peste ultima probă pentru că a
fost un om care s-a autoeducat ca
spirit liber, intrând în dialog cu marile
cărţi ale umanităţii, cu geniile culturii
universale, dar mai cu seamă cu
Sfinţii Părinţi şi, s-a identificat cu acea Românie din străfunduri,
România martirilor pentru Hristos şi pentru neamul românesc.
Singura Românie care nu a făcut compromisul cu puterea
politică, adică nu a bătut palma cu stăpânitorul acestei lumi:
„România este un astfel de peisaj cu multe morminte
necunoscute. Pe aceste morminte trăim noi şi fără aceste
morminte n-am fi fost. Dacă ei s-ar fi temut, aşa cum se tem
astăzi cei mai mulţi, ce s-ar fi întâmplat cu acest pământ? Am fi
fost ţărână proastă, bătută de vânturile pustiitoare ale Apusului şi
n-ar fi crescut nimic din noi. Un neam există dacă există în el
curajul de a se jertfi, iar Hristos a binecuvântat această jertfă pe
care stă Biserica. Fără identitate, fără paşi în istorie, fără Hristos,
fără libertate, ce trist! Nu Occidentul este modelul, ci aceste
morminte, suferinţele oamenilor care devin rugăciuni pline de
bună mireasmă.” În inima creştinului care a citit aceste rânduri
reverberează spontan versurile poetului-mucenic al închisorilor,
Radu Gyr, din poezia:
Singura libertate adevărată este cea pe care o capeţi
asumându-ţi suferinţa pentru Hristos, Crucea, aceasta este
înţelepciunea care se desprinde din acest roman. În timpul
Postului Mare, părintele R. ţine o cateheză, avertizându-i pe
enoriaşii săi, în special pe tineri: „Cultura europeană este îmbibată
de arianism, copiii mei. De aceea ei, occidentalii, prin Varlaam de
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Calabria, l-au respins pe Sfântul Grigore Palama. O cultură care nu
înţelege inima şi rugăciunea din inimă este o carcasă inutilă, pe
care noi o purtăm, la recomandarea unor profesori şi pedagogi, pe
umerii noştri. E rea în sine cultura? Nu. Cultura este un atu, dacă
ea se edifică pe Cuvântul cel întrupat.”
Imn morţilor
„Morminte dragi, lumină vie,
Sporite'ntr-una an de an,
Noi v-auzim curgând sub glie,
Ca un şuvoi subpământean. (...)
Ascunse-n lut, ca o comoară,
Morminte vechi, morminte noi,
De vi se pierde urma-n ţară,
Vă regăsim mereu în noi!. (...)
Nu plângem lacrimă de sânge,
Ci ne mândrim cu-atâţi eroi.
Nu! Neamul nostru nu va plânge,
Ci se cuminecă prin voi.” (...)
Autorul se întâlneşte aici cu reflecţiile Sfântului Justin
Popovici despre arianismul culturii europene moderne. O temă
extrem de actuală despre care nu s-a dezbătut suficient. Sfântul
Justin Popovici a surprins esenţa arianismului, identificând şi
efectele sale, care se resimt până în prezent: „Ideea de bază a lui
Arie este aceea că Hristos nu este Dumnezeu. (...) Ce este în
realitate arianismul? De unde se trage? În ce priveşte latura lui
metafizică, el îşi are rădăcinile în satanism, iar în ce priveşte latura
lui psihologică, în raţionalism. Arianismul este o încercare de a
impune metodele şi mijloacele filozofiei după om ca metode şi
mijloace de cunoaştere a lui Hristos şi de cunoaştere a lui
Dumnezeu, de a pune mintea omenească cea păcătoasă ca
măsură a lucrării divino-umane a lui Hristos în har; de a face ca
legile raţionaliste (categoriile) ale lui Aristotel să înlocuiască legile
creştine ale Duhului Sfânt” (Cf. Sfântul Justin Popovici – Omul şi
Dumnezeul-Om; Editura Sophia/Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2010,
pp. 187-189). Arianismul culturii moderne a Europei a generat
papismul, kantianismul, etica despărţită de credinţa în Hristos,
autonomizată,
protestantismul
(Sfântul
Justin
Popovici:
„Protestantismul l-a depăşit în arianism chiar şi pe Arie”),
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relativismul metafizic, relativismul moral. Am scris în titlu că
„Miercurea Patimilor‟ este un roman total. Aduc un nou argument,
o scriere care readuce în memoria colectivă viaţa cotidiană din
comunism şi, din acest punct de vedere, este un roman
antropologic. O viaţă complet necunoscută tinerilor de azi, de
neînţeles pentru ei. Părintele R. moare muceniceşte în „Miercurea
Patimilor‟, refuzând rolul de informator al securităţii. Şi, ca orice
mărturisitor al lui Hristos, îi înspăimântă pe torţionarii săi şi de
dincolo de moarte. Părintele R. i-a fost inspirat autorului de un
mărturisitor în carne şi oase, părintele Rizea Dobre, care a fost
asasinat pe data de 26 aprilie 1989. Nu a apucat să îşi scrie
memoriile. Sergiu Ciocârlan a reuşit să îi scrie, într-un fel, într-o
manieră inconfundabilă, viaţa. Este primul scriitor român care s-a
încumetat să creeze un roman inspirat din viaţa unui mare
mărturisitor. Un roman ca un imn de laudă închinat mucenicilor
pentru Hristos din secolul XX. A făcut-o admirabil şi, de aceea,
merită toată consideraţia noastră. (Ciprian Voicilă - Note: 1. Cf.
Sfântul Iustin Popovici – Omul și Dumnezeul-Om; Editura
Sophia/Cartea Ortodoxă, București, 2010, pp. 187-189.)

Icoane: Pr. Rizea Dobre, in randul martirilor romani
din vremurile comuniste
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SCRISOAREA UNUI MARTIR
Vă scriu de dincolo de moarte
Adie vânt de primăvară, la seminarul din Buzău,
Cu amintiri de-odinioară și cu credința-n Dumnezeu!
Revăd, acolo, tot noianul de rugăciuni și de icoane,
Mult umilite, ca tot neamul, de-ale ateilor șicane.
Colegii mei de seminar, voi știți cât v-am iubit de mult
Și, aveam simțul solidar, în anii noștri de tumult!
Eu sunt colegul vostru Rizea, un mucalit de pe la țară,
Țiganul, cum mi se spunea și, eram tânăr, foc și pară!
Dar, după ce ne-am despărțit, în calea mea duhovnicească,
De anticristul m-am lovit, să-mi fure haina creștinească.
Nu m-am lăsat, deși m-am „dus”, ba, cred că le-am venit de hac,
Dar n-am făcut ceva în plus, decât ce-a trebuit să fac!
Nu-mi amintesc ce-am pătimit, când pe Iisus nu l-am trădat,
Și nu m-am simțit umilit, că la gunoi m-au aruncat!
Sunt mângâiat acum de-un gând, că și exodul românesc,
A implorat cerul, rugând să-nvie crezul strămoșesc.
Sunt mândru c-am putut să tac, când inima-mi era zdrobită,
Lăsând urmașilor un steag, pentru credința erudită!
Dacă în neam mai avem vrednici și, chiar, martiri de referință,
Urmașii noștri rămân veșnici, Purtând a Domnului credință.
Vă spun iubiții mei colegi, de-aici, de undeva, de sus,
Că cea mai sfântă dintre legi este credința în Iisus!
Aflat-am că-s martirizat și, mi s-a dedicat o carte.
Dovada că nu v-am uitat, vă scriu de dincolo de moarte!
Mircea Iordache
„Dumnezeu este tatăl de obşte al tuturor. Pe toţi ne iubeşte
ca pe nişte adevăraţi fii ai Lui şi nu poate răbda milostivirea Lui
cea iubitoare de oameni să ne aflăm pururea în ticăloşii şi în nevoi,
ci numai aşteaptă rugăciunea noastră; ia aminte să auză glasurile
noastre; stă pururea cu urechile deschise, pentru ca să ne asculte,
îndată ce vom chema numele Lui cel sfânt.‟ (Sf. Antim Ivireanul)
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DESPRE STUDENȚIE
dedicație de Mircea Iordache
STUDENȚIA

Cine sunt eu? Menirea? Sunt viaţa mea şi-atât?
Îmi caut nemurirea şi-al Domnului Duh Sfânt!
Emoţii mari de vis, spre cea mai 'naltă poartă,
Cu ţel de nedescris cum azi nu se mai poartă!
Urcam la nesfârşit pe scări, ca într-un teatru,
Urcam, urcam la infinit, prea răstignit în cadru.
În jur vedeam legende cu sfinţii mei profesori,
Cu încărcatele agende, cam laice, uneori.
S-a întâmplat odată, pe-o bancă într-un tren,
Discuţie titrată, cultura, ca antren.
Profesor doctor Balca şi un titrat istoric,
Se cam plimbau cu „barca” cu un aplomb retoric!
Mult uimit de-a lui Balca mare deşteptăciune,
Domnul îşi scoase şapca cu-adâncă plecăciune.
„- Ce rang aveţi părinte în marele Canon?
Căci mă uimiţi prea sfinte!”, „– Abia-s arhidiacon.”
Privind cruciş spre ...„nimeni”, Zăgrean, gesticula
Şi-l trimetea-n origini, pe cel ce-l persifla.
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S-a întâmplat atare, în grabă, pe-un peron,
C- o muieruşă, care, ..... îl cam lua-n „balon”.
Patriarhul vru mult să îşi ia doctoratul,
Dar Liviu Stan, prin cult, nu le avea cu datul.
Şi-o mare tevatură, cu fast, patriarhală,
Dădu spre-nvăţătură o pildă persiflală.
Mergând la o-ntrunire, fu pană de tranvai,
De-avu întârziere şi,.... s-a scuzat, dar, vai!
„- Vă rugăm a pricepe, vroiam a amâna,
Căci nu puteam începe fără Liviu Satana!”
Grăit-a Fericitul, Patriarhul cel mare,
Încheindu-și cuvântul cu semn a îndurare.
„-Stăpâne, eu, Satana, mergeam cu paşii grei,
Rugându-mă întruna pentru mai marii mei!”
Ce mentori de valoare, avut-am ca student,
Cu modestie mare şi suflu competent!
Am cunoscut, atuncea, pe marii corifei,
Religiei, pecetea, de..., să te închini la ei!
Din prima zi de şcoală a fost organizare,
Pentru clasă și sală şi bună comportare.
Ținuta şi prezenţa pe ziua următoare,
Se simţea influenţa de trupe militare.
A doua zi la cursuri lucrarea fu divină,
În gât aveam arsuri, „vorbeam″ prin pantomimă,
Se auzea-n surdină, imn sfânt, chiriarhal
Şi, aşteptam să vină Magul patriarhal!
Apăru Prea Sfinţia, marele Plămădeală,
Şi-ntreagă asistenţa, sări, ca într-o sfială,
Cu mantia-i de sfânt şi cu-nălţimea sa,
Apoi,... plutit de vânt, prorectorul Chialda.
A fost oficierea deschiderii festive,
De mă-mbăta plăcerea printre visări derive.
Aula se umplu, curat dumnezeiască,
De Nicolae Lungu cu vocea lui cerească.
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Ne-am strîns în corpore, în ziua cea de-a treia,
Pentru-ndrumări majore şi, tot ce-om mai vedea.
Spiritualul spuse ce-avea de instruit
Iar eu, cu timorare, eram atent, smerit.
Deodată, o-ntrebare căzută din neant:
„- Cine-a avut onoare de crâsnic practicant?
La voi la seminare câţi ani aţi adunat?”
Şi-ntr-o tăcere mare mâna am ridicat.
„- Vino-n cancelarie!” De teamă fui cuprins.
„Măi, făcui o eroare, prostie, m-am învins!”
Cu tact şi-ademenire, întrebări cu mult rost,
Iată, aflu de ştire că voi primi un post.
Ce-i lumea, se învârte! Doamne, cum e acum,
Mă umpli de virtute! Mii rugăciuni îţi spun!
Ce de slujbe, relaţii şi, nişte bani frumoşi!
Voi face mari prestaţii, părinţii... bucuroşi!
Închei şi astă parte, anii de studenţie,
Să pun mâna pe carte şi pe tocilărie!
Închei astă etapă, student, cu a mea stea,
Cu întrebare dreaptă: „Cine-s eu?, Îs viaţa mea?”
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Menirea profesorului
Profesorul de e cu adevărat înțelept,
Nu te invită în casa înțelepciunii sale,
Dar pentru ați crea un viitor deștept
Te călăuzește spre pragul minții tale.
Menirea unui profesor este să ajute
Crearea la elevi a imaginilor proprii,
El este asemenea unei lumânări avide,
Care se mistuie pe sine pentru alții.
Visul începe cam de la primul profesor,
Care se încrede în tine și trage de tine,
Și care te-mpinge spre nivelul superior,
Și te înțeapă cu adevărul, spre bine.
Profesorii crează și celelalte profesiuni,
Ei nu-și pot vedea roadele în fiecare zi,
Mult mai târziu vor ști dac-au fost buni
Și, tot mai puțin necesari vor deveni.
Timpul e de drept cel mai bun profesor,
Din nefericire, el, toți elevii și-i omoară.
Și experienţa este un profesor grozav,
Dar practica este o adevărată comoară.
Ție, iubite dascăl, nu-ți fie-amară cinstea
De a pleda în lume doar dragostea curată,
Sădind sămânța bună ce luminează mintea,
Dăruindu-ți iubirea și mintea-ți luminată!
Da, domnule profesor ești creator de carte,
De viitor, ești dascăl și mare luptător,
Dar nu prea știe statul de grijă să îți poarte,
Mă rog lui Dumnezeu să-ți vină-n ajutor!
Mircea Iordache
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III.2.- ÎNTÂMPLĂRI, EXPERIENȚE
DE VIAȚĂ
A.- DE-ALE STUDENŢIEI VALURI
Amintirile din perioada studenţiei mă învăluiesc cu mantia
lor de tinereţe, cu dragoste, cu împliniri şi visări. Cred că aceea a
fost perioada cea mai fertilă a vieţii mele, în care m-am maturizat
fizic, cât şi în cuget şi în simţiri. Ceea ce a urmat, indiferent de
noile acumulări pe toate planurile existenţiale, a constituit doar o
şlefuire a personalităţii mele. Să o credeţi voi, anii mei de
studenţie, că aţi rămas în urmă şi că v-am părăsit! Vă înşelaţi!
V-am purtat cu mine toată viaţa, prin realizările mele ulterioare şi
prin amintiri despre acea perioadă, când mi-am luat în mâini
propriile destine. Alături de educaţia părintească din anii copilăriei
şi de sfântul seminar teologic, mi-aţi fost temelia construirii mele
ca om şi bun crdincios întru Dumnezeu. Te venerez, studenţia
mea, ca pe o sfântă binecuvântare a vieţii, ca pe o cotitură
miraculoasă spre o trăire plină de cosistenţă şi de experienţe de
tot felul. Nu pot lipsi din amintirile acelei etape, relaţiile profesorstudent, întemeierea familiei şi mai ales reflectarea în sufletul
părinţilor Enache şi Anica Alexe, a ascensiunii mele.
Din multitudinea de momente, marcante pentru viaţa mea,
va trebui să selectez doar câteva dintre evenimente şi întâmplâri,
pentru a nu extinde la nesfârşit spovedania asupra trăirilor mele.
Crâsnic la capela (paraclisul) „Sfânta Ecaterina”
Am arătat mai sus istorioara
legată de crâsnicia mea la
Institutul
Teologic
de
Grad
Universitar
din
Bucureşti,
începută în 1971.
Simt plăcerea să mi-o
reamintesc,
căci
aproape
devenisem independent d.p.d.v.
financiar, faţă de părinţi, având
un salariu de 400 lei pe lună, în
timp ce un salariu mediu era de
1000 lei.
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Eram atât de euforic, încât nu înţelegeam ce se întâmplă cu
mine! Aveam libertatea de a-mi stabili singur programul şi,
relaţiile cu părinţii profesori îmi creau o poziţie privilegiată, de
invidiat.
Acea slujbă îmi era ca o mană cerească, având în vedere că
nu depuneam prea mare efort fizic şi în acelaşi timp mă şlefuiam
pentru misia în viaţă. Unde mai pui, că era o diferenţă mare intre
ceea ce am făcut în unele vacanţe de seminarist, când veneam în
Bucureşti să lucrez ca un fel de salahor în construcţii (ajutor de
zugrav), cu salariu de 500-600 lei, lunar. Eram abia în anul I şi
am demarat în viaţa de slujitor al lui Dumnezeu, împreună cu
Ştefan Guşă, coleg din anul II, venit de la Seminarul din Neamţ,
care în prezent slujeşte ca mare stareţ la Mânăstirea „Movila lui
Burcel”, din zona Iaşului. Era un băiat scund, fâşneţ, plin de
energie, cu un caracter minunat, interesant şi...un picuţ cam
şiret.
De pe atunci visa să devină episcop, dovadă fiind şi
deplasarea sa, prin anul 2002, în America, pentru a-şi face
campanie de ocupare a postului de episcop al Arhiepiscopiei
Misionare din America, aflată sub jurisdicţia Patriarhiei Române.
Din păcate nu i-a reuşit tentativa, postul fiind ocupat de IPS
Sa Dr. Nicolae Condrea.
M-am înţeles foarte bine cu el, când slujeam împreună la
Capela Institutului. Doi ani am slujit împreună şi nu am avut
neînţelegeri sau conflicte. Îmi amintesc şi că, în afară de noi, cei 2
crâsnici, era angajată, cu normă întreagă, însă pe un salariu
derizoriu (numai 200 de lei pe lună), o bătrânică, cred că o chema
Nina (mătuşa Nina, cum îi spuneam noi), care deschidea şi
închidea capela (adică era un mobilier permanent al capelei, zilnic,
cel puţin 8 ore pe zi şi lucra la pangar, adică vindea lumânări,
prescuri şi alte obiecte de colportaj). Împlinea totul, numai din
dragostea de a-L sluji pe Dumnezeu din poziţia în care se afla.
Cred că era cam trecută de 70 de ani. Mătuşica era frumoasă, un
pic adusă de spate şi foarte colţoasă. Colegului, Ştefan Guşă, i se
adresa la pertu, zicându-i Fănica, mie, însă, mi se adresa cu
respect, domnule Alecse. În mintea ei, cred, că era convinsă că
sunt vreun nepot al părintelui spiritual Ştefan Alexe şi nu ar fi dorit
să se pună rău cu şeful. Era o afurisită şi o pârâcioasă. Dacă
lipseai, pentru necesităţile personale, mai mult de 15 minute de la
post (unde, pe o măsuţă, la cca 3-4 metri, de la pangar, către
peretele estic al capelei, ne făceam lecţiile), ne ameninţa că ne
spune la părintele spiritual, care era şeful nostru şi şeful ei. Una
dintre misiunile crâsnicilor era să procurăm prescurile de la o
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brutărie (care era pe Splaiul Unirii, cam la vreo jumătate de km de
la capelă, distanţă ce o parcurgeam pe jos), prescuri pe care
mătuşica le comanda de 2 ori pe săptămână. Şi eu, ca şi Ştefan
Guşă, eram binecuvântaţi să ne vină rândul la aducerea
prescurilor de la brutărie, fiindcă, de fiecare dată, brutăreasa ne
oferea şi nouă, cărăuşilor de prescuri, complimentar, câte o
pâiniţă, sau un covrigel cu susan.
Stăteam prin rotaţie în capelă. Crâsnicul din tura de
dimineaţă pregătea cele necesare pentru slujba utreniei şi a
sfintelor liturghii, iar cel de după amiază, slujba ceasului al IX-lea,
vecernia şi litia.
În astfel de condiţii am funcţionat timp de doi ani de zile ca
student şi crâsnic al capelei (1971-1972).
Slujirea la capelă
Părintele Dumitru Radu, Spiritualul II al Institutului, era
profesorul meu preferat.
Cu toate că slujbele capelei erau săvârşite, prin rotaţie, de
către toţi preoţii profesori ai Institutului, cele mai multe slujbe
erau oficiate de către cei 2 părinţi, profesori spirituali, Ştefan
Alexe, Spiritualul I şi Dumitru Radu, Spiritualul II, care aveau în
programul de lucru şi activităţile sacerdotale ale Institutului.
Deşi erau egali în rang,
cărăuşul, adică cel care avea să
poarte greul
slujbelor, era
Spiritualul II, părintele profesor
Dumitru Radu. Poate că şi din
aceste motive era profesorul cu
care mă interferam cel mai des,
asistându-l în slujire şi, care la
rându-i vedea în mine o verigă,
o za curată în legătura sa cu
studenţii teologi.
În pofida diferenţei de vârstă dintre noi, prin apropierea
noastră spirituală îl simţeam ca pe un frate mai mare, de la care
mă aşteptam să-mi ofere sfaturi şi experienţe personale, care să
mă ajuje să am spor duhovnicesc în viaţă şi,.....aşa a fost.
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Gafa care putea costa 20.000 lei,
Părintele profesor Dumitru Radu, locuia într-un apartament,
de 2-3 camere, din clădirea Bisericii Sfânta Vineri, aflată la sud de
biserica, cu acelaşi nume. Mă trata ca pe un membru al familiei,
cu o încredere desăvârşită. Îmi dădea cheia apartamentului, cu
rugămintea să-i fac puţină ordine şi curăţenie, cel puţin o dată pe
săptămână.
Mă simţeam foarte important, văzând că spiritualul (mai
târziu chiar profesorul catedrei la care mă pregăteam), îmi este
atât de apropiat. Eu, personal, credeam că este cam dezordonat,
văzând că peste tot erau împrăştiate hârtii, cărţi şi documente.
Cum puteam să-i fac curăţenie în apartament, fără să mişc
sumedenia de hârtii? Într-una din zile am mutat o hârtie din locul
X, în locul Y (în dosarul rotund, adică la coşul de gunoi), pentru a
mătura covorul. Se afla sub o altă hârtie, un fel de ciornă cu
hieroglifele profesorului, care, consideram eu că nu are nicio
valoare. A doua zi, scumpul profesor, supărat foc, că nu şi-a mai
găsit documentul, m-a chemat la el acasă şi, cu o precizie
elveţiană, mă întrebă:
-Unde este hârtia, care era aici, sub ciornă?, arătându-mi exact
locul. Mi-am adus aminte şi fără ezitare, merg la coşul de gunoi, o
caut printre alte hârtii, pe care le depozitasem pentru trimitere la
foc şi i-o prezint părintelui profesor.
- Apoi, mă berbecule, era să mă nenoroceşti. Documentul ăsta
costă peste 20 de mii de lei. Pe el se află aprobarea Comisiei
Departamentului Cultural a Redacţiei Ortodoxia, unde urmează sămi tipăresc cartea „Y”?!. Nu ţi-am spus să nu mişti nimic de aici,
fiindcă totul îmi este de folos?.
De atunci, chiar că nu mai arunc niciun document, nici chiar
de-al meu, fiindcă nu ştiu dacă nu îmi poate fi de folos, vreodată.
Slujire la Biserica Sf. Vasile, din Bucureşti,
În
primii
doi
ani
de
studenţie, chiar dacă eram
crâsnic al capelei Institutului,
cu o jumătate de normă, eram
interesat să-mi
suplimentez
venitul. Ca o binecuvântare a
sorţii,
s-a
întâmplat
să
descopăr,
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că..., din moşi-strămoşi mi s-a hărăzit să am un unchi, Dumitru
Vâlcu, preot în Bucureşti, la biserica „Sfântul Vasile”, pe Calea
Victoriei, Nr. 198.
În spatele bisericii se afla o clădire mică, cu 2-3
apartamente. În apartamentul din faţă locuia unchiul meu,
dimpreună cu doamna preoteasă.
I-am vizitat de mai multe ori în apartamentul lor. Mă
primeau cu multă dragoste.
Părintele Vâlcu m-a angajat drept cantor temporar (pentru
câteva luni) pentru a mă ajuta financiar. Ştia că sunt angajat cu
jumătate de normă la capela „Sf. Ecaterina”. Îmi era ca un
adevărat părinte duhovnicesc.
Tare mult s-a împotrivit căsătoriei mele în 1973, spunândumi categoric că îmi sap singur groapa.
–Vor veni copiii, soţia nu te va înţelege şi, nu va accepta
sacrificiile tale, de care văd că îmi vorbeşti că eşti gata de a le
face, înainte să-ţi termini studiile, etc., etc!”.
M-am bucurat, că nu a avut dreptate, însă, tare mult l-am
respectat. Dumnezeu să-l ierte, că tare bun om a mai fost. Un
adevărat model pentru mine.
O anecdotă, la lecţia de Liturgică,
La Institutul Teologic din Bucureşti erau mai puţini studenţi,
laici, la zi. Mai mulţi erau preoţi, înscrişi la fără frecvenţă, care
veneau la Bucureşti doar pentru susţinerea examenelor
trimestriale/semestriale,
potrivit
rânduielilor
Institutului.
S-au petrecut şi întâmplări hazlii, dintre care amintesc aici de una:
Un coleg al notru, preotul
Martin Aron, de prin Maramureş,
mai precis din Cauase, judeţul
Bihor, a fost întrebat de părintele
profesor dr. Ene Branişte: - Care
sunt elementele esenţiale pe care
le folosim la Sfânta Împărtăşanie?
Colegul maramureşan răspunse:
- Pâine şi ţuică.!
- Nu se poate!, ripostă profesorul.
-Ba se poate părinte profesor, ca dovadă că de 10 ani, aşa fac eu
împărtăşania şi nimeni nu a obiectat, de ce nu s-ar putea şi de
acum înainte!?
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Nu pot crede că acel coleg nu cunoştea tainele
împărtăşaniei cu pâine şi vin, dar el a prefăcut vinul în ţuică,
băutura de fală a maramureşenilor. În general celor pofticioşi de
anumită mâncare sau băutură se zice că „le lasă gura apă”, dar
colegului nostru, specialist în împărtăşaniile cu ţuică, cred că,
rostind despre împărtăşanie, „îi lăsa gura ţuică!”
Poate că a fost doar o glumă a colegului nostru, pentru a-l
minuna pe domnul părinte profesor.
Dactilograf pentru Profesorul Arhimandrit Ghenadie Niţoiu,
Începusem să mă simt împlinit material, stabilit în Bucureşti
şi pus pe linia care-mi pecetluia soarta dorită. Cu toate acestea nu
mi-am uitat şi nu-mi voi uita originile, pe unele cu mai puţină
plăcere (Vezi amintirile din satul Dâmbroca!) şi pe care mult timp
am încercat să le uit, pe altele cu maximă recunoştinţă (Buzăul cu
seminarul lui).
Seminarul, părinţii profesori şi colegii seminarişti, m-au
însoţit şi mă însoţesc totdeauna pe drumul peregrinării şi
pelerinajului spiritual.
Arhimandritul Niţoiu Ghenadie, fostul
părinte profesor la Seminarul din Buzău, m-a urmărit şi la
Bucureşti. Eram unul dintre elevii lui, „dezgheţat”, aşa după cum îi
plăcea să spună adesea. Niciodată nu mi-am dat seama că, având
o maşină de scris (de dactilografiat), pe care mi-o cumpărasem
din economiile mele, pentru a nu cheltui să-mi dactilografieze alţii
lucrările şi diverse documente şi, cu viziunea de viitor pentru Teza
de Licenţă, eram în posesia unei adevărate mine de aur.
Aflând că posed o asemenea maşinărie, Cuvioşia Sa, care
după pensionare de la seminarul din Buzău, se mutase în
Bucureşti şi locuia nu departe de Institutul Teologic, m-a rugat
să-i dactilografiez articolele sale, care urmau să fie publicate în
revistele Patriarhiei Române.
Nu doresc să intru în amănunte, însă şi în acest mod, pe
lângă faptul că îmi oferea ceva bănuţi pentru munca prestată, am
reuşit să cunosc, mai în detaliu, valori şi vârfuri intelectuale ale
României, condamnate la pieire, prin varii mijloace, de cianura
comunistă.
„Inima omului nu se liniștește până nu se odihnește în
Hristos Domnul.‟ (Arhimandritul Paulin Lecca)
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Bilet la concert pentru sora Paulina,
Prin anul 1972, devenisem şi eu un „cineva”. Poziţia mea,
de crâsnic la capela Institutului a fost onorată, din partea
Institutului, cu un bilet complementar la Concertul de Colinde
pentru Crăciun, care se ţinea în Aula Institutului, un concert
extraordinar, eveniment unic, locurile fiind limitate.

Concert de Colinde

Era susţinut de Corul Institutului, care cuprindea cca 70 voci
bărbăteşti, dirijat de profesorul Nicolae Lungu. La concert participa
însuşi Patriarhul României şi mai participau ierarhi proeminenţi ai
Sfântului Sinod, profesorii universitari, invitaţi speciali de la
Departamentul Cultelor şi de la Universitatea din Bucureşti şi încă
vreo 300-400 de invitaţi speciali. Acel bilet complementar, l-am
folosit pentru un invitat special, sora mea Paulina.
Cred că, sora mea nu auitat niciodată acel concert. Cred că
se întreba, cum de a fost binecuvântată de Dumnezeu ca, ea,
ţărăncuţa cu patru clase, din prăfuitul sat, Dâmbroca, avea
onoarea să asiste la un asemenea concert, timp de două ore, de
colinde şi imnuri religioase celestine, alături de mari prelaţi ai ţării,
în frunte cu +PF Sa Justinian.
Eu consideram că biletul oferit de mine, reprezenta o
recompensă minoră pentru sora mea, care de-a lungul anilor mi-a
dăruit mult, mie, unicul său frăţior, jertfindu-se pe sine.

276

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

O vacanţă de Paşti la Capela „Sfânta Ecaterina”,
Am arătat ceva mai sus, că în vacanţa de Paşti, din aprilie
1973, mi-a venit rândul să lucrez singur în capelă, să pregâtesc
cele necesare pentru slujbele din Săptămâna Patimilor, pentru
Sfintele Paşti şi Săptămâna Luminată, alături de cei doi părinţi
spirituali ai Institutului Teologic.
Căminul studenţesc era pustiu, motiv pentru care am fost
cazat în clădirea anexă a Institutului, cea pentru studenţi străini,
unde se mai afla şi Lissane Work, Bezabh, un coleg din Etiopia,
acela care, venind în România, a rămas şocat, când a păşit pentru
prima dată în capela „Sfânta Ecaterina‟, văzând Sfinţii pictaţi pe
pereţii capelei, care erau ca oamenii de culoare albă. În Etiopia,
împilatorii din Vest, fiind albii, în iconografia lor, albii erau demoni,
iar cei arămii, tuciurii şi negri, erau prezentaţi ca sfinţi.
În căminul studenţilor străini, în acea perioadă, mai erau
adăpostite încă două persopnalităţi: +dr.Vasile Costin, viitorul
Arhiepiscop de Târgovişte, care tocmai îşi luase un doctorat la
Atena-Grecia şi încă un doctorand, Ştefan Gânceanu, de pe
plaiurile Bucovinei, de asemenea un discipol al părintelui profesor
Dumitru Stăniloae, despre care nu prea am înţeles de ce nu s-a
întors acasă, să fie cu familia, de Paşti.
Aflasem că urmau a fi cazaţi în acelaşi cămin şi doi colegi
străini, teologi, călugări din Iugoslavia: Vasile Vadic, actualmente
fiind Episcop Sârb în Australia şi Mitrofan Kidic, actualmente fiind
ca Episcop Sârb în Chicago, USA.
Numai seara, pentru a dormi, mă aflam la cămin, iar
începând de dimineaţa, toată ziua eram extrem de ocupat cu cele
sacerdotale. Eram preocupat de programul tipiconal de fiecare zi,
în săptămâna patimilor, iar seara, deniile, Sfântul Maslu, Denia
celor 12 Evanghelii (Joia Mare), ceremonialul prohodului şi
distribuirea florilor de pe Sfântul Epitaf, la fârşitul slujbei (fără
ceremonialul înconjurării bisericii, din lipsă de spaţiu), Liturghia şi
împărtăşirea credincioşilor, în dimieaţa zilei Sâmbetei celei Mari şi
....apogeul, Învierea Domnului, la miezul nopţii, apoi a doua
înviere, în Ziua de Paşti, la prânz.
Toate slujbele din săptămâna Patimilor, la capela
studenţească a Institutului Teologic, „Sfânta Ecaterina”, erau
săvârşite, din lipsă de spaţiu, numai în biserică.
Slujitorii de jurnă, în acea perioadă, aşa după cum am mai
menţionat, erau cei 2 părinţi spirituali ai Institutului. Dintre ei,
secundul a slujit la toate slujbele. Celălalt, Spiritualul I, a slujit
doar la Slujba Învierii, de la miezul nopţii. Îmi aduc atât de vivid
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aminte, că după Slujba Învierii, pe la ora 4:00 dimineaţa, părintele
prof. Ştefan Alexe l-a invitat pe părintele prof. Dumitru Radu şi pe
mine, umilul crâsnic, la reşedinţa sa, peste drum de capelă, ca să
ciocnim un ou roşu şi să servim ceva gustări. Mărturisesc, cu
multă sfială că, la acea oră a dimineţii, părintele spiritual pregătise
3 păhărele, sau degeţele, în care a turnat, pe jumătate, ceva
wisky şi ne-a îndemnat: - Să ciognim toţi trei, că tare obosiţi mai
suntem! Era pentru prima dată în viaţă când ciocneam un păhărel
cu superiorii mei. Eram considerat de ei, unul dintre ei.
Pentru mine, acel moment rămâne memorabil.
Greva studentilor, armata obligatorie din 1973
Mă aflam în anul III de facultate, eram extern şi angajat
(aveam vreo 2-3 slujbe). Devenisem Bucureştean, prin căsătorie,
făceam parte dintr-o castă privilegiată, însă... eram şi student, la
zi, al Institutului Teologic de grad Universitar din Bucureşti. Întruna din zile, venind la cursuri şi intrând în clădirea Institutului,
observai o zarvă mare.

La sunetul clopoţelului, studenţii refuzau să intre în clase.
Se aflau în grevă, protestând împotriva unor măsuri stricte pe care
cancelaria Institutului le impusese studenţilor şi aplicate de
părintele prof. Dr. Ştefan Alexe, spiritualul I. De fapt, în ultima
instanţă, greva era declarată, chiar, împotriva părintelui Ştefan
Alexe. Mărturisesc sincer, am fost pentru prima dată timorat.
Grevă, în plin regim comunist, în România! Nu mirosea a bine, miam zis şi de ce să fiu singurul student prezent în clasă, în plină
grevă? Ce-ar zice colegii? Recuniosc, am fost laş, am fugit de
datorie. M-am temut.
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Am dispărut, fără a şti deznodământul. Clopoţelul suna şi
nimeni nu intra în clasă. Toţi studenţii, din toate clasele (vreo 300400) stăteau şi scandau în curtea Institutului.
Am plecat acasă.
A doua zi, întorcându-mă la Institut, am aflat că doleanţele
protestatarilor fuseseră răsplătite. Reprezentanţii Departamentului
Cultelor veniră la Institut, îi ameninţară pe studenţi că, în
eventualitatea că nu vor intra în clase, vor fi exmatriculaţi şi, colac
peste pupăză, din acest an, toţi studenţii teologi, vor trebui să
facă armată obligatorie, înainte de a li se elibera Diplomele de
Licenţă. Aşa s-a introdus armana obligatorie şi la Facultatea de
Teologie (din 1973).
Slujire la Biserica „Kretzulescu” (1973-1976).
Scurt istoric al Bisericii „Kretzulescu”,
Întrucât am deservit Biserica „Kretzulescu” timp de cca 3
ani, dintre care 2 în calitate de cantor şi unul în calitate de ghid,
îmi încep amitirile, la „Kretzulescu”, cu un scurt istoric al bisericii,
urmat de amintirile mele personale.
Biserica „Kretzulescu” se
găseşte pe Calea Victoriei, visa-vis de Sala Palatului, locul in
care se ţineau congresele PCR şi
era gazda spectacolelor din
Capitală, în vremea dictatorului
Nicolae Ceauşescu.

Iniţial, biserica era inconjurată de magazine şi case, care
formau "Hanul lui Kretzulescu".
În perioada anilor studenţiei mele, biserica era înconjurată,
de cealaltă parte a parcului din faţa bisericii, către sud-vest, de
blocuri cu 4-5 etaje, în care locuiau mai marii securităţii, generali
şi alţi angajaţi ai armatei şi, care, la parter, erau alimentaţi de un
magazin unic, numit ALIMENTARA, unde găseai cele mai alese
bunătăţi, dacă te identificai cu o identitate, cu care dovedeai că
locuieşti în acel spaţiu rezidenţial. Ca o coincidenţă a sorții,

1.3. ANII DE STUDENȚIE

279

parohul bisericii Kreţulescu, din acea vreme, pr. dr. Grigore
Cernăianu (de care vom vorbi în cele ce urmează), locuia într-un
apartament, dintr-una din acele clădiri, pe acelaş palier, la etajul
II, la numai 2 nivele mai jos de unde locuia actorul Florin Piersic.
Atunci şi acum, Biserica Kreţulescu a fost şi este
considerată drept unul dintre cele mai valoroase monumente de
arhitectură de la sfârşitul perioadei brâncoveneşti, este una dintre
bisericile vechi ale orașului Bucureşti. A fost construită în anii
1720-1722, prin eforturile cancelarului Iordache Kreţulescu şi ale
soţiei sale, Safta, fiica Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu,
aşa după cum spune pisania originală, săpată în piatră şi aşezată
deasupra uşii de intrare.
În perioada comunistă se vorbea despre dărâmarea acestei
biserici, căci era aşezată mult prea aproape de bulevardul Victoria.
Biserica a fost salvată, însă, datorită arhitecţilor, un merit deosebit
având arhitecta Henriette de la Vrancea.
Biserica a fost construită în formă de cruce, având o turlă
pe naos şi o turlă - clopotniţă, pe pronaos. Turlele bisericii sunt
aşezate pe un plan octogonal, iar ferestrele sunt înguste şi
înconjurate de arcade. Decoraţia exterioară este din cărămidă, iar
faţadele au o tencuială subţire. Brâul bisericii, specific artei
brâncovenești,
este
lat.
Registrul
inferior
are
panouri
dreptunghiulare, care încadrează ferestrele, în vreme ce registrul
superior are panouri înalte.
Biserica are un pridvor cu cinci arcade pe faţada de vest şi
cu câte două arcade, pe cele două laturi, care se sprijină pe stâlpi
din piatră. Cafasul are balconul strâmt şi este susţinut de două
coloane subţiri, din fontă. Altarul este acoperit cu o semicalotă, iar
în grosimea zidurilor dinspre nord şi sud se află firida proscomidiei
şi firida diaconiconului. Altarul este prevăzut cu o uşa de acces
din exterior.
Numai Dumnezeu ştie de câte ori, în timpul celor 3 ani ai
slujirii mele la Kretzulescu, biserica era verificată de securiştii lui
Ceauşescu, din podea până în cafas, ori de câte ori „tovarăşul” îşi
făcea apariţia la Sala Palatului, locul în care se ţineau congresele
PCR.
Cantor, coordonator liturgic si
ghid la Biserica Kretzulescu, Bucuresti,
În perioada anilor 1973-1976, la propunerea părintelui prof.
Dumitru Radu şi cu sprijinul părintelui Vasile (Lică) Runcanu, care
a fost de asemenea duhovnic al studenţilor Institutului Teologic
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din Bucureşti, iar pe atunci era preot asistent al bisericii
„Kretzulescu” (nepotul părintelui dr. Grigore Cernăianu, parohul
bisericii, care avea la activ două doctorate: la Atena şi la
Strousburg, în anii 1931-1939 şi era apropiat al Patriarhului
Justinian), am fost recomandat forului bisericesc superior pentru
numirea subsemnatului în funcţiile de cantor şi coordonator liturgic
(1973-1975) şi, mai apoi, în 1976, ghid al Bisericii „Kretzulescu‟,
din Capitală.
Aveam o ascensiune fulgerătoare, la care nici nu visam.
Lăsam în urmă postul de crâsnic, la capela studenţească „Sfânta
Ecaterina”, pe care îl ocupasem timp de 2 ani (1971-1972) şi,
acum urcam o treaptă mai sus, cu un salariu întreg, în acelaşi
timp locuind extern (căci tocmai mă căsătorisem) şi, îmi urmam la
zi cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti.
O condiţie pentru a fi ghid al unui monument istoric, aşa cum era
şi cazul cu Biserica „Kretzulescu” din Bucureşti, era aceea a
posedării bulletinului de Bucureşti şi a domiciliului stabil în
Bucureşti. Prin căsătorie, eu mă calificam fără echivoc.
Ascensiunea mea nu avea să se oprească aici, din diverse
motive. În acei ani, de ocupare a funcţiei de cantor, am fost iarăşi
binecuvântat să colaborez cu fostul cantor al bisericii, un bătrânel
la vreo 76-80 de ani, care venea din zona Dămăroaiei, în centrul
oraşului, cu autobuzul. Era semi-pensionat. Dorea din tot sufletul
să se retragă la pensie, pe bază de vârstă, dar mai ales din motive
medicale, încât mi-a oferit toată deschiderea şi cunoştinţele sale,
pentru integrarea mea, într-un timp record (cred că în mai puţin
de 2 luni), de a deveni cantorul oficial al Bisericii „Kretzulescu”.
Chiar şi după pensionarea sa, în toţi anii petrecuţi la „Kretzulescu”
şi, chiar după ce am plecat la Londra, am ţinut legătura cu acest
mare om şi cu acest altruist. De fapt, ultima vizită, ce i-am făcut-o
în Dămăroaia, a fost în 1979, când revenisem în România, într-o
vacanţă, din Londra, mai înainte ca acest bătrân, tata Ghiţă, să fie
chemat la Domnul.
Misiunea mea de cantor la „Kretzulescu” era să particip la
toate slujbele Liturgice: vecerniile de sâmbătă seara (atunci când
se oficiau), slujba utreniilor de duminică dimineaţa şi în alte zile de
sărbătoare, citirea Apostolului, la Liturghie (biserica având cor, nu
era nevoie să dau răspunsurile liturgice), apoi pregătirea celor
necesare pentru Botez, cununii şi, însoţirea preotului la slujbele
din parohie (parastase, înmormântări, botezuri, etc.).
Remuneraţia mea era standard, 25 de lei (extra salariu),
pentru fiecare slujbă în parte. Aşa că, aveam o poziţie de invidiat.
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Poate n-ar trebui să mă gândesc prea mult la viaţa
materială, dar ca tânăr căsătorit, mă gândeam şi la soţie şi la un
apartament personal, care cereau finanţări şi, atunci număram
cam ce-mi intră în pungă. Eram bucuros că vedeam cum băneii
vin. Spre exemplu: dacă în cele două zile de la sfârşitul
săptămânii, aveam 2-3 parastase, 2 botezuri, 3 nunţi, cu câte 25
lei, extra salariu, rezultau cca 250 lei. Una, peste alta, adunate,
însumau cam 2500 lei lunar. Păi însemna ceva această sumă, care
mă transforma în „cineva”.
Aceasta nu era însă totul. După cum am menţionat mai sus,
parohul bisericii, preotul dr. Grigore Cernăianu, un doct, care
vorbea vreo 5-6 limbi străine, căci studiase alături de Iustin
Moisescu, în multe centre universitare de renume mondial, din
întreaga lume, nu prea le avea cu slujirea liturgică. Poseda o casă
la Breaza şi, una-două, pleca din Bucureşti pentru relaxare.
De aceea, fiind prieten apropiat al Patriarhului Justinian, şia adus nepotul, pe părintele Vasile (Lică) Runcanu, să slujească la
„Kretzulescu”, în calitate de preot asistent. De fapt, părintele
Runcanu, un liturgist impecabil, era singurul liturgist. Credincioşii
nici măcar nu ştiau că au 2 preoţi.
Părintele dr. Cernăianu slujea numai atunci când dorea şi,
cred eu, când se cam plictisea pe acasă. Era cunoscut în tot
cartierul, chiar şi de ştabii comunişti. Era respectat şi salutat de
oricare dintre muritorii (sau nemuritorii) străzii.
Având calitatea avenită de rezident al cartierului, avea acceptul să
cumpere alimente de la Alimentara (mai sus amintită). Fetele de
acolo abia aşteptau coliva de sâmbătă, sau duminică şi, desigur,
contra cost, aveau deja pregătit pachetul cu carne pentru părintele
paroh. Subsemnatul, devenit omul de încredere, copilul casei, pe
care părintele Cernăianu, deja, îl recomandase fetei de la
Alimentara, duceam coliva, preluam pachetul, pe care-l achitam la
casierie şi, azi aşa, mâine aşa, volens-nolens, mă trezeam că
primeam 2 pachete cu carne, adică, pe lângă cel cu destinaţia
precisă, încă unul, mai mititel, pentru domnul Alecse, pe care,
normal, îl achitam din resurse personale. Domnul îmi este martor,
că şi aveam de unde. Aşadar, dacă mi-ar pune cineva întrebarea
de am dus-o rău în acele triste vremuri comuniste, aş răspunde cu
un categoric NU, altfel m-ar bate Dumnezeu.
Sunt multe alte amintiri, atât de frumoase din anii
studenţiei/doctoratului meu, la Biserica „Kretzulescu!”.
„Omul este împăratul creației, dar coroana lui este împletită
din spini.‟ - Părintele Efrem Filotheitul

282

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

Ghid, şi candidat pentru diaconat la Biserica „Kretzulescu”
Accentuându-se tot mai mult relaţiile ce le aveam cu
slujitorii Bisericii „Kretzulescu”, prin anii 1974-1975, la un moment
dat părintele dr. Cernăianu, îmi face o întrebare:
- Domnul Alecse, n-ai vrea să devii diaconul Bisericii Kretzulescu?
Să cad din picioare şi, alta nu.
Cititorii acestor memorii sunt invitaţi să facă un exerciţiu de
intuiţie şi să-mi ghicească răspunsul. Încă o binecuvântare, încă o
dată mâna lui Dumnezeu o simţeam binecuvântându-mă pe
creştet.

Visul meu la diaconie, pe când
eram seminarist, se părea că,
acum era "pe drum" de a se împlini

- Aceasta înseamnă, continuară
părintele paroh, să te ajutăm să
primeşti cartea canonică din
Episcopia
Buzaului,
să
fii
acceptat
în
Arhiepiscopia
Bucureştilor, iar eu – continuară
părintele,
voi
obţine
binecuvântarea
patriarhului
pentru înfiinţarea acestui post,
şi numirea dumitale ca diacon la
această biserică, apoi se adresă
secundului său:

– Părinte Lică, te rog să vorbeşti cu colegul dumitale, acum
numit episcop-Vicar la Buzău, PS Veniamin (Vasile), ca să-i iei
ieşirea domnului Alecse de la Buzau şi, să-l transferăm la
Bucureşti!
Pur şi simplu, am amuţit.
Era într-o zi de joi, îmi aduc aminte de parcă ar fi fost ieri,
am plecat pe la orele 10 dimineaţa, cu maşina părintelui Lică,
către Buzău. Părintele Lică făcuse aranjamentele întâlnirii. Am
ajuns după amiază la cancelaria Episcopiei. Episcopul Buzăului era
vârstnic, bolnav şi, parcă pierduse frâiele Episcopiei. De aceea
+PS Veniam îi fusese numit vicar.
Îmi aduc aminte doar faptul că, odată ajuinşi în cancelaria
Episcopiei, după protocolul de rigoare, sărutai mâna episcopului
vicar, care îmi adresă o singură întrebare:
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-Este asta cererea dumitale şi sub semnătură doreşti ieşirea din
Episcopia Buzăului, ca să intri în Arhiepiscopia Bucureştilor?.
– Da, Prea Sfinţia Voastră, a fost răspunsul meu.
-Atunci, aşteaptă afară!
Ce au discutat cei 2 colegi, PS Veniamin (Vasile), vicarul
Buzăului şi părintele Lică, duhovnicul meu, timp de 2 ore, nu ştiu.
Îmi reamintesc faptul că, la ieşire din cancelaria episcopiei,
părintele Lică îmi spuse:
-Sărută mâna Prea Sfinţitului şi mulţumeşte-i că ţi-a dat cartea
canonică de ieşire din Episcopia care te-a format.
Zis şi făcut. Ne-am întors la Bucureşti şi, în mai puţin de o
săptămână eram deja fiu spiritual al Arhiepiscopiei Bucureştilor. În
timp ce îmi scriu aceste memorii, după câte cunosc, ambii preoţi,
pc dr Cernăianu şi pc preot Lică Runcanu, sunt plecaţi la Domnul.
Doresc, post mortem şi pe această cale, să le mulţumesc şi să le
sărut cinstita-le dreaptă.
Teza de Licenţă,
Contrar previziunilor eronate ale unchiului meu, părintele
paroh Dumitru Vâlcu, de la Biserica „Sf. Vasile”, de pe calea
Victoriei nr.198, Bucureşti, de care am vorbit mai înainte, care
mă îndemnase să nu mă căsătoresc, înainte de a-mi termina
facultatea, totuşi, cu încăpăţânare, sau poate datorită ursitei
aduse de pronia divină, m-am căsătorit la sfârşitul anului II
universitar şi, nu regret acest fapt nicio clipă. Chiar şi unchiul, cu
inima strânsă, a slujnit la căsătoria mea.
Mi-am continuat studiile, mi s-a născut un prunc, Cristian,
exact la un an de la căsătorie, am lucrat pe brânci, în toate misiile
pe care soarta mi le-a oferit şi, se pare că ascensiunea mea, cu
adevărat, abia începuse.
La 25 iunie 1975, la încheierea cursurilor universitare, miam susţinut Teza de Licenţă în Teologie. Am primit originalul
acestui important document, pe care-l prezint în transcript şi pe
care este înscris următorul text:
„PATRIARHIA ROMÂNĂ. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române. DIPLOMĂ DE LICENţĂ ÎN TEOLOGIE. Noi, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, în numele Sfântului Sinod, pe temeiul
Procesului-Verbal nr. 1648, din 25 iunie 1975, încheiat de membrii
Comisiei examinatoare, instituită de Consiliul profesoral al
Institutului Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, din care se
constată că Dl ALECSE CONSTANTIN a promovat examenul de
licenţă, subiectul tezei fiind „Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi
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Biserica, după învăţătura celor trei confesiuni creştine” şi, că la
sfârşitul studiilor a obţinut media generală 9.58, calificativul
Excepţional, Conferim D-lui Alexe (numele de familie, scris
greșit,nn) Constantin, de cetăţenie română şi de religie creştin
ortodoxă, născut în anul 1951, luna Februarie, ziua 21, în comuna
Săgeata, judeţul Buzău, Diploma de Licenţă în Teologie, pentru a
se bucura de toate drepturile prevăzute de legile ţării şi de
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române.(semnătura
şi
ştampila
Patriarhiei)
PS
Sa
+Antonie/Preşedintele Sfântului Sinod/Patriarh; Lector Pr. Prof.
Dumitru Radu, Preşedintele Comisiei Examinatoare; Pr.Prof. dr.
Mircea Chialda, Rectorul Institutului. Bucureşti, anul 1975, luna
Octombrie, ziua 1, Cancelaria Sf. Sinod, Nr. 3311; Numărul
Institutului #1642.”
Teza de Licenţă în Teologie (1975), era rodul sudorii şi
muncii mele asidue de 4 ani în cadrul Institutului Teologic
Universitar din Bucureşti.

Din fericire, la plecarea mea în Anglia, am luat cu mine și originalul
Diplomei de Licență în Teologie, pe care o păstrez ca pe un scump odor.
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În acel an eram aproape 100 de absolvenţi. Cam 40%
eram teologi, care urmasem cursurile de teologie la zi, iar vreo
60% erau preoţi, la fără frecvenţă.
Consider că, să fii absolvent cu media generală de 9.58,
calificativul Excepţional, înseamnă mult pentru un fiu de ţăran,
necolectivizat, din ţinuturile cam aride dpdv spiritual, din sătucul
Dâmbroca. De aceea îmi permit, să-mi aloc timpul şi spaţiul
pentru a reda textul dedicaţiei de pe Teza de Licenţă:
 Prea Cucernicului Părinte Prof. Dumitru Gh. Radu,
deosebită stimă şi recunoştinţă, aleasă consideraţie şi sincere
mulţumiri, pentru dragostea şi grija deosebită, cu care m-a
înconjurat, cât şi pentru competenţele îndrumării, pe care mi le-a
dat, la întocmirea acestei lucrări.
 Profesorilor mei, aleasă stimă şi recunoştinţă, multă
afecţiune şi admirare, pentru deosebita lor dragoste şi bunăvoinţă,
cu care mi-au împărtăşit cunoştinţele domniilor lor, în vederea
formării culturii mele teologice.
 Soţiei mele Elena şi fiului meu Cristian, toată dragostea,
adânca stimă şi recunoştinţă şi, cele mai ideale sentimente
familiale.
 Părinţilor mei, Enache şi Anica, pe care-i iubesc şi-i voi iubi
totdeauna, nespus de mult, le mulţumesc din suflet pentru tot ce
au făcut pentru mine şi, le ofer ca mulţumire acest rod al
eforturilor mele.
 Vouă, scumpilor mei colegi şi prieteni, ce îmi veţi rămâne
veşnic în amintire, vă doresc un viitor luminos, plin de bucurii şi
succese în munca voastră de aleşi propovăduitori ai Cuvântului lui
Hristos. Niciodată să nu uitaţi că am petrecut împreună cei mai
frumoşi ani ai vieţii noastre, la care nu ne mai putem întoarce şi
de care ne-am despărţit.
Întreaga lucrare (Teza de Licenţă) se întinde pe vreo 200 de
pagini şi consider că ar merita să fie citită.
La doctorat şi, planurile de plecare în străinătate (1976)
Eram, deja, absolvent al Institutului Teologic de Grad
Universitar din Bucureşti, căsătorit de vreo 2 ani de zile, admis la
doctorat, bucureştean, cu proprietate în Bucureşti. Eram deja
conectat: profesori, duhovnici, relaţii de tot felul...
Eram.....„CINEVA”.
La doctorat, am fost miluit a deveni ucenicul savantului de
renume mondial, pc sa pr. prof. dr. academician Dumitru
Stăniloae. Aveam printre colegi pe teologul Daniel Ciobotea, viitor
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patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, si p.c.sa părintele Ioan
Ioniţă, în prezent, preot în America (care, înţelesei că, în
octombrie 2013, conferenţiază la Simpozionul Internaţional „Anul
pr.prof.dr. Dumitru Stăniloae”).
Acel an, 1976, a rămas drept anul celor mai frumoase
amintiri pe care le păstrez, ca pe cel mai sfânt odor, pentru tot
restul vieţii mele. Dacă nu mă înşel, cred că eram atunci vreo 8-10
doctoranzi ai profesorului dr. academician Dumitru Stăniloae, între
care și actualul Patriarh al României, +Daniel Ciubotea, şi, spun
aceasta cu legitimă mândrie.
Poziţia noastră de doctoranzi, ne oferea posibilitatea de a ne
califica (tehnic), la examinările speciale pentru a primi burse de
studii în străinătate şi ocuparea posturilor de clerici în cadrul
parohiilor româneşti din diaspora. Aşa că, şi subsemnatul, potrivit
acestor rânduieli, m-am înscris în cursa pentru prinderea unui loc.
Am reuşit la examinare, chiar, foarte relaxat. Mi s-a propus să
merg la Chicago, la Seminarul McCormick, cu o bursă pe 3 ani.
Fiind căsătorit şi având un copil, nou născut, am refuzat. Am fost
compătimit şi mult judecat de apropiaţii mei, că refuz o
oportunitate unică, de care avem parte numai o dată în viaţă. Se
pare că refuzul meu a fost inspirat. La două săptămâni mai târziu,
reprezentantul patriarhiei Române cu Relaţiile Externe, domnul
Mitrea şi reprezentantul cu protocolul, părintele Protopopescu, mă
încunoştiinţară că mi se oferă o a doua şansă, anume să plec, cu
soţia şi copilul, la Londra, cu o bursă de studii, la Universitatea
Londrei, să fiu şi salariat al Patriarhiei Române, în calitate de
cantor la Biserica Română din Metropola Britanică şi, fiind deja
acceptat să fiu hirotonit drept diacon, la Biserica „Kretzulescu” din
Bucureşti, voi fi hirotonit (dacă accept) diacon pe seama Bisericii
Ortodoxe Române „Sf. Gheorghe” din Londra, Anglia. Ghiciţi, vă
rog, răspunsul meu la această propunere. „-DUMNEZEULE
MARE!!!!”... Restul, este istorie. Numai EL, Dumnezeu, îşi înţelege
planurile. Eu sunt mult prea mic, ca să pot comensura
binecuvântările Sale asupra mea.
„Niciodată să nu dai sfat nimănui, până când nu l-ai trăit tu!
Cel ce dă sfat, dar el nu l-a trăit, este ca izvorul de apă pictat pe
perete. Iar cel care vorbeşte din experienţa sa, seamănă cu un
izvor de apă vie!‟ (Arhimandritul Cleopa Ilie)
„Postul este medicament şi leac pentru trup, iar rugăciunea
este hrană pentru suflet.‟ - Arhimandritul Ioanichie Bălan
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B.- ALTE ÎNTÂMPLĂRI
Tata, operat la spitalul Ellias,
factor determinant al vocației mele!
Cam prin 1972, tătică trebuia internat de urgenţă la Buzău,
să fie operat pentru o boală mai veche. N-au fost locuri acolo şi,
nici nu cred că era mare interes să fie salvat un biet ţăran şi mai
ales că nu era trecut la colectivă. Eu, oricum, nu puteam să-mi
părăsesc serviciile, cursurile teologice, etc, pe care le aveam în
Bucureşti şi, nici nu credeam că aş fi putut face ceva (nu aveam
nicio cunoştinţă la spitalele din Buzău), pentru scumpul meu tătic.
Singura sa salvare râmânea doar Bucureştiul.

Așa m-am văzut atunci...! Și mărită
Domnului, ca și preot l-am împărtășit
pe tătica acasă, pe patul suferinței,
până la plecarea la veșnicie.

Cu multă sfială, m-am
apropiat de părintele paroh
Cernăianu, i-am expus cazul,
de, era vorba de tatăl meu şi,
cu o dragoste părinteasă, îmi
puse mâna pe umăr şi-mi
spuse: - Adu-l la Bucureşti şi,
fiica mea, doctor chirurg la
Ellias, îl va opera. Zis şii
făcut.

L-am adus pe tata la Bucureşti şi, în timp record a fost
operat (salvat) de fiica dr. Cernăianu, dr. Mariana Cernăianu, care
i-a prelungit viaţa tatălui meu cu încă vreo 30 de ani. Vorbim aici,
de miracole, sau despre ce vorbim...!?!
Cu sportul, care se transmitea sâmbăta şi duminica, nu prea
le aveam, dar aveam un hobiu, mai ales după ce m-am căsătorit
în vara anului 1973. Fiind nou căsătorit, îmi doream ca duminicile,
după amiază, să le petrec în familie. Abia aşteptam să-mi iau
porţia de carne de la Alimentara, să prind autobuzul de pe calea
Victoriei şi să ajung acasă, înaintea orelor 15:00 (3 după amiaza)
când începea serialul „Drumuri Europene”, cu Aristide Buhoiu.
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Drumuri Europene, cu Aristide Buhoiu

Reîntors în Țară, a creat și
Drumuri printre Amintiri

Aristide Buhoiu, cum l-am
cunoscut eu...! (în America)

Era momentul forte pentru
mine. În cei cca 2 ani de
apariţie continua a acestui
serial săptămânal, am reuşit
şi eu, alături de realizator, să
cutreier lumea în lung si-n
lat.
Şi
iarăşi,
soarta
coincidenţelor a făcut ca,
la peste vreo 30 de ani, prin anii 1984-1989, să-l întâlnesc în
persoană pe realizatorul „Drumurilor Europene”, Aristide Buhoiu şi,
să devin colaborator al ziarului său „Universul”, timp de cca 4 ani,
cu o „Tabletă a Credinţei”.
Mă întreb iarăşi, dacă e vorba de o coincidenţă, sau de o
plănuire divină?!.

Ce-i căsătoria?
Căsătoria este o facere de familie,
E o dragoste pe bază de contract,
O adevărată-complicată ecuație,
De iubire, spirit ludic, răbdare și tact.
Căsătoria e, o spun fărꞋ de-ndoială,
Crez, dragoste și perfecțiune socială!
MI.
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C.- ÎNTEMEIEREA FAMILIEI
Întâlnirea de la Capela „Sfânta Ecaterina”
Mă consideram binecuvântat să fiu în Bucureşti, alături de
profesorii mei dragi şi încă în ipostaza de a cinsti Paştile Domnultui
1973, împreună. Aveam să înţeleg, mult mai târziu, ce plănuia
Dumnezeu pentru mine, în acea perioadă a vacanţei de Paşti, la
capela Institutului Teologic, la prăznuirea Pascală din 1973.
Despre slujbele din Săptămâna Patimilor, nu prea îmi amintesc,
nici măcar de slujbele de dimineaţă din Vinerea Mare, sau chiar
seara, slujba prohodului, după o postire aspră (post negru), aşa
cum o cerea tipicul ortodox. Ceea ce îmi amintesc, cu multă
claritate, a fost sfârşitul slujbei prohodului. Părintele profesor
Dumitru Radu miruia pe fiecare credincios, ce se prosterna în faţa
icoanei Crucificării Domnului Hristos, iar eu împărţeam
credincioşilor câte o floare, care fusese pe Sfântul Epitaf, de pe
măsuţa sfinţitului baldachin.
Participaseră cam multă lume la slujbă, aşa că, spre sfărşit, nu-mi
rămăseseră prea multe flori de împărţit. Pe ici, pe colo, câte o
codiţă de floare, câte o frunzuliţă şi chiar eram nevoit să despic în
4 frunzulţele care mai rămăsese din displeiul floral din vinerea
Patimilor. Către sfârşit, venea la rând, pentru miruire, o tânără,
însoţită de mama ei,mama purtând o batistuţă albă pe cap, ce
acoperea un coc împletit, aşijderea Veronicăi Miclea, dar poate că
aveam eu vedenii din cauza postirii aspre. Fiica, mergând înainte,
fu miruită, iar eu, tânărul de 22 de ani, urma să-i ofer o floare.
I-am oferit, ceea ce mai rămăseseră pe sfântul epitaf, un trifoi cu
2 foi.
Este adevărat, mai erau
şi alte, câteva floricele, mai
împlinite, pe sfânta masă,
însă aşa îmi picase la
mână.
Revoltată, oarecum, cu
un ton de reproş, tânăra
îmi ceru să-i ofer una
dintre celelalte flori rămase
pe Epitaf.
Flori pe Sf. Epitaf
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Este adevărat, mai erau şi alte, câteva floricele, mai
împlinite, pe sfânta masă, însă aşa îmi picase la mână.
Revoltată, oarecum, cu un ton de reproş, tânăra îmi ceru
să-i ofer una dintre celelalte flori rămase pe Epitaf.
– Nu, zic eu, acest trifoi cu 2 petale îţi va purta noroc! Dacă eşti
nemulţumită, te rog să-mi dai numărul dumitale de telefon şi
Superiorul meu va răspunde nemulţumirii dumitale.
Era o inspiraţie de moment şi, am scris cu majuscule
cuvântul Superiorul meu, gândindu-mă că, El, Creatorul,
Superiorul meu, poate că are planuri pentru mine, că tare îmi mai
plăcea această obrăznicuţă tânără, care, pe lângă altele, mai
purta şi fustă „mini”. Ce contrast, duhovnicii ne învăţau că
viitoarele noastre soţii (preotese), trebuie să se îmbrace, să se
comporte şi să calce a preotese, iar pe de altă parte, instinctul
animalic din mine mă împingea către fusta „mini” şi către spiritul
cochet al acelei tinere. Ea se rugase în aceeaşi capelă cu mine,
timp de vreo 2-3 ore şi probabil că îmi admirase mişcările, de
teolog versat, în cele ale practicii liturgice (în mintea ei, poate că
eram considerat un mini-preot, un preot în devenire) şi care
acum, îi ofeream ei, bietei copile, un trifoi cu două foi. Câtă
„ironie” a sorţii, nici nu apucase să facă doi paşi de la miruit şi, eu,
cam impulsiv şi îndrăzneţ, mă adresez mamei sale, Mituţa Lenţi
(aşa cum obişnuia să-i zică acea fată şi viitore soţie a mea), după
ce i-am dat o floare, tot cam posomorâtă, căci alta mai bună nu
aveam: - Distinsă doamnă, fiica dumneavoastră a fost cam
nemulţumită, fiindcă nu am putut a-i oferi decât un trifoi cu două
foi, de aceea, aş vrea numărul dumneavoastră de telefon, să-i pot
cere, personal, iertare, pentru a nu rămâne toată viaţa
dezamăgită! Am rămas stupefiat de rapiditatea cu care tânăra mia înmânat un bileţel, spunându-mi să-l citesc când voi avea timp
şi, plecă spre uşa de ieşire din capelă, cu mini-ul ei cu tot.
De ce-mi aduc aminte aceste clipe, după 40 de ani...?!!!.
Pentru că a fost ceva ieşit din comun, pe placul inimii şi fiindcă
acea fetiţă avea să-mi devină soţie, preoteasă, mama celor 4 copii
ai noştri şi maică presbiteră a mai multor comunităţi, pe care, în
toţi aceşti ani le-am slujit ca preot.
Am considerat că este binevenită continuarea poveştiii,
chiar dacă nu are nimic de-a face cu preotul profesor Dumitru
Radu, fost coslujitor-ul nostru, la Taina Sfintei Căsătorii.
„Să nu aştepţi să-ţi dea Dumnezeu, fără să baţi şi fără să
ceri. Rugăciunea trebuie făcută permanent!‟
(Ieromonahul Adrian Făgețeanu )
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Mama soacră şi ghicitul în cafea,
Cât pe ce să uit de bileţelul primit de la fata despre care
povesteam mai sus.
Pe la „Sfânta Ecaterina” trecuse şi alte domnişoare,
visătoare, sperând, probabil, a deveni preotese. Valurile tinereţii
sunt pline de soare şi de neprevăzut!
Abia în ziua de Sfintele Paşti, după a doua Sfântă Înviere, la
Vecernia Pascală, când toată lumea se retrăsese, fiecare om la
casa lui, am realizat că sunt un singuratic, prin Bucureşti. O
aveam pe sora Paulina, ce locuia cu soţul ei, Constantin Ciocan,
prin Ferentari, însă, aveau viaţa lor.
Nu mă consideram, totuşi, un străin, printre străini, în
marea metropolă a României, în care pe vremurile acelea, nici
măcar nu visai să trăieşti, să locuieşti, sau să lucrezi, dacă nu
aveai buletin de Bucureşti.

Mama „soacră‟ Mituța

Aşa singur, cum eram, am
dat de acel bileţel, cu un nume
şi un număr de telefon, al
domnişoarei din Bucureşti, care
atrăsese atenţia sentimentelor
mele, în Vinerea Patimilor.
M-am gândit că nu ar strica
să apelez acel număr, că, poate
îmi
mai
clătesc
ochii
cu
frumuseţea fetei şi, nu în
ultimul rând, pote-mi iese de-o
cafea „simpatică”. Toată viaţa
am fost pasionat de cafea, dar
acum pasiunea era amplificată
de cunoaşterea mai de aproape
a unei „Dulcinee”.

Îmi fac curaj şi sun la telefon, din Piaţa Unirii. Mi-a răspuns
ea, tânăra cu fusta „mini”. I-am pus o întrebare „cheie”:
- Vrei să ne întâlnin şi să mă justific pentru ce ţi-am oferit acel
trifoi cu două foi? Recunosc că, de trifoi nu prea-mi ardea, cu
toate că a avut meritul de a crea prilejul întâlnirii. Poate că nici
fata nu se gândea la trifoi, ci la cu totul altceva, la un semnal că
am priceput flirtul ei. Ne-am propus ca, peste două ore să ne
întâlnim în faţă la Teatrul Nottara, situat pe bulevardul Magheru,
una dintre cele mai importante artere comerciale ale capitalei,
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cam pe la mijlocul distanţei dintre Piaţa Unirii şi Statuia
Aviatorilor. Pe acolo, pe str. Popa Savu, la Nr. 22, locuia
domnişoara cu păricina. În mai puţin de trei ceasuri, de la
convorbirea telefonică, ne aflam, împreună, la fată acasă, la
adresa sus menţionată.
Vroind să-mi spăl obrazul şi ştiam bine că şi din alte motive,
care pot fi bănuite, am mers la întâlnire cu un buchet de trandafiri
şi l-am oferit fetei, de faţă fiind şi.... Teatrul Nottara. La sosirea
acasă, fata m-a îndemnat să-i ofer mamei sale, trandafirii, că aşa
este tradiţia, să nu intri sub acoperişul unei case, fără să oferi
ceva gazdei. Povaţa ei mă făcea să înţeleg că intrasem deja sub
acoperişul său protector.
Aşa cum m-a sfătuit fata, aşa făcui, am înmânat acelaşi
buchet de flori mamei sale şi am simţit că am intrat şi sub
acoperişul sufletesc al acesteia. O, ce lovitură, două vrăbii, prinse
cu acelaşi laţ, sau mai bine zis, doi iepuri dintr-un .... „buchet de
trandafiri!”
Cocheta mamă „soacră” (mama adoptivă a Elenei), ne-a
întâmpinat cu multă dragoste, la intrare în locuinţa sa. Casa
boierească, de pe strada Popa Savu, nr. 22, naţionalizată de
comuniști, era găzduită de 3 familii. În faţă, se afla un apartament
cu 2 camere şi o bucătărie improvizată, din culoar, în care locuia
Mituţa, sora mai mare a lui Constantin Tănase (a nu fi confundat
cu actorul) din Mânăstirea Doamnei, Botoşani, care şi-a dat
consimţământul de adopţie a unuia dintre cei 11 copii, Elena,
pentru a fi educată în Bucureşti, să beneficieze de o viaţă mai
uşoară. La mijloc, se afla o altă locuinţă, cu vreo 3 camere, în
care se aflau primii locatari de după naţionalizare, iar mai sus,
urcând pe scările împrovizate, către mansardă, o cămăruţă, cu
acces la podul clădirii, printr-o uşiţă strâmtă. Podul era atât de
spaţios, încât, după cum vine vorba, într-un aşa spaţiu e loc să
întorci şi un autobuz şi, era folosit ca magazie pentru depozitarea
de către toţi locatarii a diverselor lucruri şi obiecte, care nu erau
de utilitate imediată şi am putea să le numim „poate trebuie”.
La „mica înţelegere”, Mituţa a reuşit să obţină
consimţământul ca în acea mansard (pod) să locuiască Lenuţa, cu
viitorul ei soţ, dacă se va căsători vreodată. Era imperativ să ai
buletinul de Bucureşti şi pentru asta trebuia să ai o adresă la care
locuieşti. Nu interesa dacă adresa era la un apartament din
centrul Bucureştiului, la periferie, în fostă casă boerească, într-un
bordei din Bucureşti, sau chiar într-o mansardă, la „cucurigu”,
conta să ai domiciliul în Bucureşti. Comico-tragic era faptul că,
chiar dacă locuiau pe strada Popa Savu, nr.22, la câţiva paşi de
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Statuia Aviatorilor, baia şi WC-ul, erau comune pentru toţi
locatarii şi se aflau în curte.
Deşi nu eram un bucureştean pretenţios, totuşi nu
venisem în Bucureşti „dus cu pluta”. Foarte reverenţios, încep sămi descriu istorioara vieţii, iar Mituţa, la rândul ei, curioasă din
fire, era numai ochi şi urechi la povestioarele mele. Înţelegând că
nu are de-a face cu un terchea-berchea, ci cu un neaoş fiu de
ţăran, sincer şii serios, îşi îndemnă fiica să meargă la bucătărie, să
pregătească 3 cafele, 3 farfurioare cu duceaţa, 3 pahare cu apă
(aşa se purta pe atunci) şi, să ne reaşezarăm la taifas.
În timp ce puştoaica se afla la bucătărie, ca să-şi etaleze calităţile
de gospodină, viitoarea mea mamă soacră avea suficient timp sămi destăinue vrute şi nevrute, despre viaţa Lenuţei (soţia mea, în
devenire).
După împlinirea ritualului de servire a cafelei, eram cu toţii
gata pentru încă un ritual: ghicitul în cafea. Mituţa, în intenţia ei
de a nu mă insulta (că, de, eram teolog), mă întrebă dacă am
ceva împotriva acestei practici, anume ghicitul în cafea. Îmi dau
consmţământul. Întoarse ceaşca cu fundul în sus şi după 2-3
minute, începu să interpreteze, vrute şi nevrute, din liniile crestate
de cafea pe pereţii şi fundul ceştii. Simţeam, din cele spuse, că
mă agrează şi că şi-ar dori ca fata să se căsătorească cu mine. Că,
fratele după tată al fiicei sale , Petrică Tănase, era şi preot şi poet
şi că, tare bine ar fi ca aceste valenţe să se transmită în familie...
Se pare că rezonam pe aceeaşi lungime de undă. I-a plăcut,
„mamei soacre” de mine, căci aveam acelaşi limbaj de comunicare
cu al dânsei. După ce şi-a terminat explicaţiile, a fost rândul meu.
Eram „maestru” la ghicitul în cafea. Am convins-o pe Mituţa că
niciodată nu am dat greş cu ghicitul în cafea şi, i-am explicat logic,
ca un cafengio-ghicitor, cum dintr-un ţăran incult, am ajuns în
Bucureşti, unde îi înveşmântez şi-i dezveşmântez pe cei mai mari
teologi şi profesori universitari ai Bisericii. M-am portretizat a fi
„Magicianul, Magicienilor”, fiindcă, de, aşa mi se arată în cafea.
Din cele relatate de Mituţa, în timp ce Lenuţa se afla în bucătărie,
la pregătirea cafelelor, aflasem totul despre fată. Mituţa uitase de
mărturie, aşa că, la revenirea în cameră, după ce am băut cafeaua
şi am întors ceaşca cu fundul în sus, uitându-mă, ca mâţa în
calendar, la liniile create pe fundul şi pereţii ceştii, mi-am jucat
rolul. Am interpretat, citând din informaţiile Mituţei şi fabulând, cu
ochii deschişi, la ceeace doream să mi se întâmple în viaţă: cum
că ne vom căsători, că vom avea mai mulţi copii, că voi deveni
preot, că preoţia mea nu va avea loc în România, că vom avea ani
lungi şi fericiţi în străinătate, etc., etc. Minciuni, sau premoniţii,
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numai de Dumnezeu ştiute. Curioase prevestiri, dar toate mi sau împlinit în timpul celor peste 40 de ani de căsnicie. Eu cred în
buinecuvântarea lui Dumnezeu şi, vă invit să judecaţi şi
dumneavoastră...!
Privind înapoi, la trecutul meu, chiar că nu mai înţeleg dacă
era un fel de ghicit în cafea, minciuni improvizate, sau premoniţii
care s-au împlinit, unele după altele. Aşa că, vă rog să fiţi cu luare
aminte la ghicitul în cafea, fiindcă s-ar putea să fie preziceri care
să vi se împlinească.
Am tot stat, cu Mituţa şi Lenuţa (viitoarea mea soţie), la
poveşti, taclale şi minciunele de cafenea, vreo 3-4 ore. La orele
despărţirii, pe la 7:00-7:30 pm, în acea zi de Sfintele Paşti 1973,
ne-am făcut juruinţă să ne căsătorim, urmând ca peste 3 luni
(sâmbătă 14 iulie 1973, să mergem la căsătoria civilă, iar,
duminică 15 iulie 1973, să oficiem căsătoria religioasă).
Zis şi făcut. Un an mai târziu, 15 iulie 1974, ni s-a născut
primul fiu Cristian-Constantin. Unii spun coincidenţă. Eu cred că a
fost pronie divină, plan dumnezeiesc.
Anunţarea părinţilor şi plănuirea nunţii,
Cu vreo câteva zile înainte de a-mi cunoaşte viitoarea
consoartă, îmi anunţasem părinţiii că nu voi putea merge la ei, la
ţară, de Sfintele Paşti, 1973, pentru că sunt de jurnă la capelă. La
mai puţin de o săptămână, le transmit un al doilea mesaj,
contradictoriu: -Mă căsătoresc. Nunta religioasă are loc în ziua de
duminică, 15 iulie 1973. Peste o săptămână vin cu ea ca să o
cunoaşteţi şi să îmi daţi binecuvântarea!
Bombe, bombe şi, iar bombe. Peste toţi şi peste toate,
numai bombe. Oare ce-o să creadă părinţii, vor fi şocaţi de
imprevizibilul meu anunţ?
Cred că pe moment se vor speria, zicându-şi: „A înebunit
Costel!” Cred că se zbăteau în minţile şi în sufletele lor două
duhuri, unul pro şi altul contra. „- Mă Enache, cine ştie peste ce o
fi dat, de şi-a pierdut minţile şi apoi e prea devreme, mai are de
învăţat!, zise Anica, bărbatului ei. „- Apăi, fă Anică, cum a vrea Ăl
de Sus, am trecut noi şi peste necazuri mai mari! Dar dacă se
întâmplă ca Domnul să-i ghideze paşii, poţi să te opui? Să nu mai
punem răul înainte şi să credem în isteţimea fiului! Sunt sigur că
aşa-i spune inima, dar şi mintea, că şi-a găsit jumătatea potrivită.
Deci fii bucuroasă şi să primim perechea cu braţele deschise, ca
părinţi iubitori.
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Mie-mi ciripeşte o păsărică,
iote, coalea în cap, Costeluşul
nostru a dat lovitura vieţii lui. Şi
apoi mai bine mai devreme,
decât să se precipite atunci
când va urma a fi hirotonit
preot. Ne doare sufletul că se
rupe ceva de la pieptul nostru,
dar ce-i vrea, să-i găsim noi
mireasă? Acu i-o fi venit
sorocul, acu să şi-l facă!”,
răspunse
Enache,
ca
un
predicator.
Timpul şi-a urmat cursul. Sprijinul cel mare l-am primit din
partea unchiului meu, preot în Bucureşti, părintele Dumitru Vâlcu,
paroh al bisericii „Sf. Vasile”, care în decursul anilor mă ajutase
financiar fără echivoc. „– Apoi, nepoate, dacă aşa îţi vorbeşte
inima, apoi, să nu i te împotriveşti! Aşa am simţit şi eu, acum 50
de ani şi, iată că sunt căsătărit de atunci. L-am ascultat şi, nu
am dat greş, sunt căsătorit de 40 de ani şi dacă ascult, în
continuare, de sfatul unchiul meu, şi mai am vreo 5 ani de
ascultare, până la împlinrea a 50 de ani de căsnicie şi, după aceea
vom mai vedea.
Ne-am ales ca naşi, pe fratele mai mare al soţiei, Petrică,
preot şi poet, cu soţia sa, preoteasa +Elena, Dumnezeu să o ierte,
căci recent a plecat la veşnicie!
Am fixat datele nunţii: cea civilă, pe 14 iulie, iar nunta
religioasă, duminică 15 iulie, 1973. Locul oficierii cununiei
religioase a fost stabilit la Biserica „Kretzulescu”, din Centrul
Bucureştiului (lângă Sala Palatului).
Preoţii coslujitori au fost: părintele Grigore Cernăianu,
parohul locului, părintele Lică Runcanu, asistent, părintele prof.
Dumitru Radu – spiritualu II, părintele prof. Stefan Alecse –
Spiritualul I şi părintele prof. dr. Dumitru Popescu, prorectorul
Institutului Teologic. Un ceremonial celestin.
„Dumnezeu nu răsplăteşte fapta
străduinţa ta.‟ (Părintele Gheorghe Calciu)

şi

rezultatul

ei,

„A trăi pentru Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu şi spre
slava lui Dumnezeu: iată mântuirea, iată sensul vieţii! ‟ . . .
(Arhimandritul Ioan Krestiankin)

ci
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București - România - Cununia
civilă (14 iulie 1973)

București - Cununia religioasă (15
iulie, 1973)

Nuntă, 45 ani în urmă,
reconstituire Preotul Imigrant (8
mai 2016)

Vorbind de Slujba nunții, am
inserat mai sus o fotografie din
filmul Preotul Imigrant, la care, pe
vremurile acelea nici că aș fi visat
să devin subiectul unui film
hollywoodian

Cred că îl mai păstrez înregistrat pe peliculă.
A participat multă lume, căci biserica era renumită în acel
cartier. La restaurant, însă, numărul participanţilor a fost foarte
restrâns, cam la 30 de persoane, după câte îmi amintesc: mirii şi
naşii, coslujitorii, părinţii mirilor, rubedeniile apropiate şi vreo
câţiva apropiaţi ai mirelui şi ai miresei. S-a întâmplat că, la
recepţia de nuntă, intimă şi restrânsă, la şosea, adică la un
restaurant nu departe de Statuia Aviatorilor, în acea seară, vedeta
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restaurantului să fie Fărămiţă Lambru, un colaborator al
interpretei Maria Tanase. După moartea acesteia (1963), Fărămiţă
Lambru cunoscură o ascensiune frumoasă în carieră, ca virtuoz
popular al acordeonului şi dirijor al unor formaţii profesioniste.
Asta însemna, pentru mine încă o binecuvântare la care nu m-am
aşteptat.

Mama Elena și
pruncul Cristian la Spital

Cristian cu nașii

Primul nostru copil, „prinţişorul” familiei
Ne-am iubit, ne-am căsătorit şi, am fost binecuvântaţi,
după fix un an, cu primul nostru copil, Cristian. Mituţa îl numea
„prinţişorul”. S-a născut la spitalul Elias. Soţia era internată pentru
naştere, iar eu, ca un căţeluş, ciuleam urechile şi holbam ochii pe
la porţile şi geamurile spitalului. Eram curios să aflu de avem un
fiu, sau o fiică. Pe vremea aceea nu era tehnologia medicală atât
de avansată încât să se spună de ai, băiat, fată sau gemeni.
Patrulam prin faţa spitalului zile întregi cu emoţiile crescute la
maxim. Într-un final, vestea mi-a fost transmisă. „-Este băiat!”
Nici măcar nu cutez să-mi descriu exploziile de bucurie, la aflarea
acelei veşti. Îmi doream să fie orice vrea Domnul, numai armată
să fie, adică, îmi doream un băiat şi, Dumnezeu mi-a ascultat
rugăciunea. I-am cumpărat şi cărucior, în care îl plimbam pe
strada Popa Savu, până la conecţiunea acesteia cu Bulevardul
Aviatorilor, spre parcul Floreasca. Eram un tătuc sgubilitic. Îmi
aduc aminte că, într-una din duminici, mergând spre marele parc,
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am împins cumva prea tare căruţul, care s-a răsturnat şi copilul a
căzut din cărut, iar soţia, cu fleru-i specific, îmi reprosară: - Cu
siguranţă că, de-acum înainte vei zice că băiatul nostru este
„căzut în cap”. Ai grijă ce faci!
N-a fost să fie aşa fiindcă, în prezent, Cristian este unul
dintre cei mai mari finanţatori din Beverly Hills.

Pruncul Cristian, și bunica
din partea mamei, mama
Lenți.

Fiul Cristian și nașii la botez

Fiul Cristian și nașii la botez
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Cu soţia la familia pr. prof. dr. Ioan Gh. Coman
Am avut marea onoare de a cunoaşte, personal, acestă
somitate a satului Dâmbroca şi a ţăriii. Se întâmpla acum vreo 40
de ani în urmă, mai precis către sfârşitul anului 1973.
Rector al Institutului Teologic Universitar din Bucureşti era,
atunci, pr. prof. dr. Mircea Chialda, o altă somitate, specialist în
limba ebraică. Fiind căsătorit şi, locuind extern (era un mare
privilegiu să nu locuieşti la internat), mă întâlnesc pe culoarul
principal al institutului cu rectorul Chialda, care-mi transmise
mesajul: „- Fostul rector, prof. dr. I. Gh. Coman, consăteanul
dumitale, te roagă să-i dai un telefon (oferindu-mi telefonul
personal), fiindcă doreşte să-i faci o vizită!” Câtă onoare şi câte
emoţii!

Mă uit la chipul părintelui rector
pr.prof.dr.docent academician
I.Gh. Coman, și văd un Sfânt.
Credeți-mă, așa a fost.
Venerație, maestre!

Fostul rector locuia într-un
apartament, adiacent catedralei
„Sf. Spiridon Nou”, socotită cea
mai mare biserică ortodoxă,
existentă în vremea aceea în
Bucuresti, pe vechea arteră
Podul Şerban Vodă, la mică
distanţă, spre sud, de Piaţa
Unirii şi, doar la cca 500 metri
de Institutul Teologic.
L-am sunat, am stabilit ziua
şi ora vizitei şi, dimpreună cu
tânăra mea soţie, l-am vizitat la
reşedinşa cucerniciei sale. Am
fost primiţi, cum nu ne puteam
închipui.
Conform tradiţiei, am dus un
buchet de flori pentru doamna
preoteasă Coman, iar părintelui
profesor
i-am
oferit
doar
cuvenite plecăciuni şi cuvinte de
mulţumire pentru invitaţie.

Câtă modestie la această familie! Doamna preoteasă
pregătiseră cina şi, am fost invitaţi să rămânem la masă. Nu-mi
amintesc prea bine cât am fost musafirii acestei distinse familii,
probabil 2-3 ore şi, nici subiectele pe care le-am discutat, îmi
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amintesc însă că, în timpul discuţiilor, Cucernicia Sa, a afirmat că
auziseră de ceva vreme de mine, un dâmbrocean înscris la
Institutul Teologic din Bucureşti, însă a aşteptat un timp, să
observe evoluţia mea, de student. Dacă, contrar aşteptărilor sale,
prin comportament aş fi făcut Dâmbroca de „râs”, ar fi însemnat
că l-aş fi compromis şi pe domnia sa şi, ca atare, nu ar fi dorit să
mă cunoască personal.
Mi-a spus: - Noi, dâmbrocenii, oriunde în lume, suntem
adevăraţii ambasadori ai satului natal şi, suntem chemaţi să-i
facem cinste şi să ne mândrim cu numele său. Dâmbroca are o
menire şi, va dăinui peste veacuri!
Ce altceva aş mai putea adăuga. Pentru mine, pr. prof. dr.
I.Gh.Coman, a rămas un model, un îndreptar, un „imitatio
Christi”.
Nădăjduiesc să duc la bun sfârşit îndemnul mentorului meu
şi, mă rog ca Dumnezeu să-l sălăjluiască în corturile drepţilor!
Dedicaţie Pr. prof. dr. docent Ioan Gh. Coman
Slăvit ca mare nume, iubit de al său neam,
Patrologic renume - Părintele Coman!
Mereu în sfere-nalte, nicicând nu a uitat
De datinile sfinte, de oamenii din sat.
Şi, consătenii, toţi, cu fală şi mândrie,
Transmit spre strănepoţi a sa mărinimie!
Dă Doamne ca urmaşii acestui mare cler,
Să îi urmeze paşii credinţei către Cer!
Dâmbroca se mândreşte în lume c-un Titan,
Ecumenicul Părinte Dr. Ioan Gh. Coman!
Mircea Iordache
Cumpararea primei locuinte in Bucuresti - 1975
Întemeindu-ne un cămin, eu şi soţia mea, ne-am sfătuit să
ne cumpărăm o lucuinţă a noastră, în Bucureşti, adică un
apartament cu 2-3 camere. Aşa ne doream fiindcă eram în
creştere, aveam un copil şi ne permiteam financiar (soţia era
educatoare la o grădiniţă din Bucureşti, iar subsemnatul cu 2-3
surse de venit), aveam şi relaţiii, care ne puteau ajuta să facem
mai multe relaţiiii, care să ne înscrie pe lista de aşteptare, pentru
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apartamentele ce urmau a se construi în Bucureşti. Aşa că, prin
intermediul unchiului meu, părintele Dumitru Vâlcu, am cunoscut
un individ, cam excroc (zic eu), fiindcă ne-a tot amânat până când
l-am anunţat că-l denunţ pentru şpăgile pe care aproape lunar i le
ofeream, numai pentru promisiuni, până când, înţelegând mesajul,
ne-a înscris pe una din listele de aşteptare pentru un apartament
cu 3 camere, la parter, într-o clădire de 10 etaje, ce urma a se
construi în zona Piaţa Obor. Încă o binecuvântare, zic eu şi, voi
explica, în cele ce urmează. Altfel, dacă nu aveam proprietate
personală în România, ca garanţie că nu am intenţia să părăsesc
definitiv ţara, nici că aş fi putut pleca în străinătate.
Eu, Bucureşteanul, care eram salariat, aveam bani,
mâncare asigurată, cu soţie şi copil, locuitori în zona Statuia
Aviatorilor, cu relaţii la înalt nivel (Patriarh, Spirituali şi Profesori
universitari),... ce mai... nu îmi mai încăpeam în pene! A fost bună
soarta cu mine, iar norocul nu se oprea din a mă însoţi.

Familia pr Constantin Alecse și cele patru odrasle.

„Credința este foarte importantă pentru beneficiul omului, în general.
Omul lipsit de credință este un om pierdut.” (Academician Leon Dănăilă)
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ÎNTRU MULȚI ANI ȘI MULTĂ FERICIRE!
Dedicație familiei Părintelui Protopop Constantin Alecse,
(la aniversarea a 43 de ani de la căsătorie, 15 iulie 2016)
A fost o zi cum nu a fost vreodată,
A fost ca o împărtășanie sublimă,
C-un june în credința lui curată,
Impărtășind ursita lui divină.
Atunci a îmbiat-o, ca-ntr-o doară,
Cu un trifoi, cam pal, cu doua foi,
Ea a crezut că floarea o s-o doară,
Ca palidă și nefiind de soi,
Dar tânărul prelat nu s-a lăsat,
S-a fâstâcit, dar plin de pantomimă,
Cu-al său trifoi de sentiment curat,
A lămurit intenția cea bună.
Cu un vibrando-n sânu-i de fecioară,
Juna l-a invitat la ea acasă,
Și ochii-i străluceau a primavară,
Simțindu-se, prin farmec, preuteasă.
Timid, cătând la marea lui speranță,
Bunul prelat, rugă pe Dumnezeu
Să-i lumineze, ca o performanță,
Iubirea, spre direcția mereu.
A fost o seară - vis de fericire,
Novicea soacră cu-ntrebări venea,
Să ii citească-n stare și-n menire,
Cătând și prin cititul în cafea.
După o lămurire ca la carte,
Prelatul june îndrăzni să ceară,
Cu legământ ursit, fără de moarte,
Mâna iubită, de candidă fecioară.
Și, s-au unit de drept pentru vecie
In Casa Domnului, încoronați,
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Jurându-și o credință – temelie,
De nași și de părinți înconjurați.
Ziua aceea-i mult îndepărtată,
Trecură chiar și nunta de rubin,
De multe bune - rele fu urmată,
Dar s-au păstrat în cuplu cald și bun.
I-au strâns uniți mereu loialitatea,
Au mulțumit, smeriți, lui Dumnezeu,
Că și-au păstrat credința, castitatea,
Cu crucea înainte, la bine și la greu.
Sădit-au pe pământ umbre frumoase,
Patru vlăstare și doi mugurași,
Iradiind chiar și-n priviri duioase
O mare fericire pentru așa urmași.
Ce merită în zi aniversară,
Când e aproape nunta de safir,
Când nori de bătrâneți încep s-apară
Si junghiul bătrâneții devine musafir?
Să-nceap-o nouă treaptă de iubire,
Pentru ce-au fost și până la neant,
Nunta de aur vină cu a ei menire,
Vină cu bine nunta de diamant!
Știu, versul ăsta nu e de ajuns
Să ilustreze, să cuprindă bine,
Tot ce se cade și ce ar fi de spus
De-această căsnicie – rugăciune!
Doamne privește astă căsătorie,
Această cruce sfântă de iubire,
Și ține-o Doamne, trainică să fie,
Întru mulți ani și multă fericire!
dedicație de Mircea Iordache
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ALE STUDENȚIEI VALURI

Ale studenţiei valuri, au trecut, s-au spart în larg!
Anii se petrec în stoluri şi, în zări adânci se sparg.
Ici, colo, câte-o poveste încearcă să-i ţină-n loc,
Dar ce-a fost, azi nu mai este căci focul nu mai e foc.
Geaba mi-amăgesc cuvântul cu iluzie formală,
Din clepsidră curge timpul, ea nu stă orizontală.
Anii mei de studenţie, vă mai cânt cât mai pot încă
Ca pe-o sfântă lecţie cu credinţa ei adâncă!
Ca atunci când eram crâsnic la „Sfânta Ecaterina”,
Când Spiritualul, zilnic, spiritu-mi „contamina”.
Că am slujit la Capelă, eram plin de al meu „Eu”
Şi-am avut mare tutelă, de Sus, de la Dumnezeu!
Cu greşeli „nevinovate”, poate că „mai marii mei”
Le-au putut uita pe toate, chiar dacă însemnau lei!
Dar m-am ferit de păcate, miluit de sfinţii mei,
Cu-a lor multă bunătate, fostu-mi-au părinţi şi Zei!
Mai glumea câteodată câte un coleg „zurliu”,
Că-mpărtăşania-i dată cu pâine şi cu rachiu,
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Iar noi o luam ca poantă, ne înghionteam şi râdeam,
Şi-aşa, ne părea ...picantă, că la toţi o povesteam!
Viaţa mi-a adus pe tavă şi poveşti mai serioase,
Numai bune de ispravă, pentru mine... generoase:
Pe Ghenadie Niţioiu cu transcrieri l-am servit,
Pentru al său portofoliu de mare arhimandrit.
C-am avut apreciere, niciodată nu m-am plâns,
Ba încă-am avut onoare să primesc respect surplus.
Dumnezeu a vrut-o, oare? Desigur, e lucru cert!
De unde aşa favoare, un bilet la un concert?!
Un concert pentru colinde, cu ghirlande de Crăciun,
Savurat de feţe sfinte şi de Marele Stăpân,
Când primii şi eu, „mojicul”, un bilet complementar,
C-am putut spăla „şoricul”, dându-l sorei mele-n dar!
Într-o săptămână mare, chiar în vinerea de patimi,
Apăru minunea mare, că-mi venea să uit de datini.
O-ntâmpinai cu o floare, cea iubită mult de...noi,
Cam pălită.... arătare, un trifoi cu două foi.
Şi-am arătat că-i de bine, semnul de cucernicie
Şi, s-a dovedit că ţine dragostea pe veşnicie!
Într-un timp, de mare simţ, am intrat în lumea bună,
Cu-o regină şi c-un prinţ, care mi-au adus cunună.
Ooo, Dumnezeule mare, cât mă miluieşti de mult!
Voi putea, în viaţă, oare, să te slăvesc, să te-ascult?
Voi putea da asculatre unui mare consătean,
Un patristic de valoare, rectorul Ioan Coman?
Creaşi Doamne astă lume cu bune şi rele-n ea
Şi, multe-au fost pentru mine ca cititul în cafea.
Cititul poate fi glumă venită prin voia Ta?
Eu pricep una şi bună, gluma bună-i viaţa mea!
Biserica „Kreţulescu” mi-a oferit strana sa,
Ca ghid mi-a oferit postu' şi, diacon mă lansa.
Casa, atâtea servicii şi, cu viaţa de student,
Cu atâtea sacrificii, eram şi mai competent.
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Tătica veni la mine şi, fără prea mult taifas,
Internatu-l-am cu bine la spitalul Elias.
Părintele Cernăianu fu mâna lui Dumnezeu,
Fiica lui fiind platanu' vieţii tăticului meu!
Pe drumuri europene, cu Aristide Buhoiu,
Îmi cream visuri perene, cu imagini de tot soiu'.
Atunci s-a înscris în mine rămânerea în exil,
Să plec pelerin prin lume, să fiu Domnului util!
Ca
Ca
Cu
Cu

o licenţă de viaţă mi-a fost teza de licenţă,
o schimbare la faţă, unsă cu mare frecvenţă,
mult fast, laude multe şi, cu mulţumiri adânci,
maxime rezultate şi... eram tânăr atunci!

Duhul Sfânt făcu chemare să mă-nscriu la doctorat,
Dumnezeu mi-a dat cărare, concursul l-am câştigat!
Doamne ce-ai făcut cu mine, cât de mult m-ai înălţat!
Mulţumesc Doamne că-n lume, în Anglia, am plecat!
Aş minţi condamnând traiul ce l-am dus în ţară, eu,
Mi-aş păta credinţa, straiul, mâniindu-L pe Dumnezeu.
Voi păstra, mă va pătrunde, graiul, crezul şi,... cumva,
Mă întreb şi voi răspunde: „Cine-s eu? Sunt viaţa mea!”
Mircea Iordache
VASILE GHICA – Citate despre amintiri
Când deliciile vieţii prind riduri, devin amintiri.
Amintirile împodobesc mai întâi singurătatea, apoi o despoaie.
Şi răsul poate deveni o amintire.
Strângeţi cât mai multe amintiri pentru insomniile bătrâneţii.
Sărutaţi amintirile ca pe copii, numai prin somn.
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IV.- ANII SLUJIRII ÎN ANGLIA
(1976-1980)

PALATUL PARLAMENTULUI DIN LONDRA
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IV.1.- ANGLIA
NGLIA MĂ AŞTEAPTĂ
Ştiind că voi zbura departe
de „lumina întunericului‟, am
încercat să mă documentez,
pentru a vedea ce spaţiu de
lumină mă aşteaptă, cum
trebuie să mă înfăţişez la
poarta occidentului şi cum să
preiau acea lumină pentru a
mă îmbogăţi spiritual,

pe placul lui Dumnezeu. Îmi ziceam: „Costele, acum să te văd, de
ce eşti în stare! Dumnezeu te-a
a miluit, cum nici nu visai, acum e
rândul tău să-II răspunzi cu slujirile tale duhovniceşti, să
să-I
mulţumeşti, să-L
L slăveşti şi să propovăduieşti slava Lui!”
Gândurile-mi
mi dădeau pusee de împrăştiere şi de focalizare,
precum nişte stoluri, stoluri, de păsărele, pe bolta cerului, în
zborul lor
or către ţinuturi mai calde, unde să înceapă un nou ciclu de
viaţă. Eu, eram novice, în cunoaşterea locurilor spre care mă
îndreptam, deşi am cercetat, oarecum, istoricul şi conformaţia
spaţiului şi a genei spirituale.
Voi derula mai jos câteva aspecte legate de locurile spre care mă
îndreptam:
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Podul peste Tamisa

Londra-Parcul-Kensington-Palace-Gardens
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A.- PATRIARHIA ROMÂNĂ ÎN ACEA PERIOADĂ
1.- JUSTINIAN MARINA - AL TREILEA PATRIARH AL
BISERICII ORTODOXE ROMÂNE (1948-1977),
Justinian Marina, cel de al treilea Patriarh al BOR era, în
egală măsură şi primul patriarh după venirea la putere a regimului
comunist, în 1944.
Circulă o istorioară că Justinian,
preot văduv, în perioada în care era
paroh la biserica „Sf. Gheorghe" din
Râmnicu Vâlcea, 1933-1945, l-a salvat
pe Gheorghe Gheorghiu-Dej, urmărit
de
autorităţile
române
guvernamentale,
pentru
activităţi
comuniste, clandestine, ascunzându-l
în clopotniţa bisericii.
Drept răsplată, Gheorghiu-Dej şi
comuniştii săi, împuşi la conducerea
României, după 23 august 1944, de
tancurile sovietice, nu şi-a uitat
salvatorul si, în 1945 îl impune pe
Justinian Marina drept Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române. De aceea
în mai toată perioada celor 3 decenii,
la cârma Patriarhiei, +Justinian a fost
încondeiat ca fiind Patriarhul Roşu.
Apărătorii şi susţinătorii săi afirmă contrariul. Ei cred că
Biserica Ortodoxă Română a fost scutită, sau salvată de la
persecuţii crunte, ca acelea întâmplate cu Biserica Rusă, în
vremurile leninist-stalinist-bolşevice, tocmai pentru că, Patriarhul
Justinian avea această relaţie specială cu Gheorghiu-Dej, care de
multe ori închidea ochii şi rezista presiunilor sovietice de a
desfiinţa biserica din România.
Iată, pe scurt, mărturisirea PF Sale +Teoctist (cel de al V-le
patriarh al BOR) despre Patriarhul +Justinian: „-Chipul Patriarhului
Justinian, întipărit în sufletele tuturor slujitorilor şi credincioşilor
Bisericii noastre, este zugrăvit aici, cu real talent de către medicul
său personal, încât oricare dintre noi toţi care l-am cunoscut şi am
slujit în Biserică, în timpul arhipăstoririi sale, parcurgând

312

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

minunatele pagini de amintiri ale acestor trei decenii, atât de
scumpe nouă, suntem copleşiţi de emoţie.
Patriarhul Justinian a găsit
soluţii
tuturor
problemelor
Bisericii noastre, care trebuia
să-şi îndeplinească misiunea sa,
în vremuri de cumplită prigoană
comunist-ateistă.”
Despre viaţa şi activitatea
Patriarhului +Justinian s-au scris
mii de pagini, zeci de articole, o
mulţime de volume,
Patriarhul Justinian și istoricul Ion
Popescu-Puțuri

însă eu voi oferi în cele ce urmează 2 istorioare despre PF Sa
+Justinian, care nu ştiu cât de adevărate sunt, însă cunoscând
sursele, sunt îndreptăţit să cred că sunt veridice.
2.- TERENURILE MÂNĂSTIRILOR, UN JOC DE ŞAH
ŞAH,
Se spune că prin anii
1960-1964,
preşedintele
Departamentului
Cultelor,
Dumitru Dogaru, care avea
toată puterea în cer şi pe
pământ, în numele partidului
comunist, cere o audienţă
specială
la
Patriarhul
+Justinian, ca să-l determine
ca mânăstirile din România să
cedeze, voluntar, o parte din
terenurile mânăstirilor, ca să dovedească faptul că sunt factori
activi în procesul de colectivizare comunistă. Ştiind dinainte tema
discuţiilor ce urmau a avea loc cu reprezentantul comuniştilor,
Patriarhul +Justinian i-a
a chemat la Bucureşti pe toţi stareţii şi
stareţele mânăstirilor, ca să rezolve problema la ordinea zilei,
colectivizarea.
În timpul întâlnirii, în prezenţa lui Dogaru, Patriarhul le
porunci reprezentanţilor mânăstirilor să cedeze 1/3 din terenuri
colectivelor agricole, mutându--şi hotarele, (gardurile) şi să nu
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plece acasă (un fel de ceartă şi ameninţare), până ce tovarăşul
preşedinte al Departamentului Cultelor va pleca, fiindcă Prea
Fericirea Sa dorea să mai transmită unele instrucţiuni cuvioşiilor
lor. Legenda spune că Dogaru a plecat extrem de fericit de la
întâlnirea cu Patriarhul ţării, asigurat fiind că biserica va colabora
cu
sistemul
comunist,
pentru
încheierea
colectivizării.
Reuniţi, după aceea, în şedinţă cu Patriarhul Bisericii,
stareţii şi maicile stareţe, tremurau în faţa Patriarhului, fiindcă nu
ştiau ce-i aşteaptă. Patriarhul îi sfătuieşte să se aşeze în scaunele
lor, să se calmeze şi, cu un glas părintesc, le zise: „- Aţi auzit
discuţiile purtate cu tov. preşedinte al Departamentului Cultelor?
Aţi auzit cu toţii că tov. preşedinte al Cultelor vă cere să mutaţi
gardurile mânăstirilor ce le conduceţi cu cca 1/3 mai departe,
adică, să măriţi cu încă 1/3 terenurile mânăstirilor, fiindcă se va
încheia colectivizarea şi cu ce delimitaţi avuţia mânăstirilor, acum,
cu aceea mânăstirile vor rămâne în viitor, după încheierea
colectivizării? Nu accept comentarii! Încheiem ședinţa aici. Aţi
înţeles bine ce v-am spus: un pas înapoi şi doi paşi înainte...?!”
Legenda spune că acela era adevăratul Patriarh +Justinian, acela
care avea biserica şi slujirea ei la suflet, sau omul potrivit, la locul
potrivit, în vremurile potrivite.
3.- BIBLII ÎN LOC DE LIMUZINĂ,
Iată încă o mărturie: Patriarhul Teoctist rememora la un
moment dat vizita la Londra a Patriarhului Justinian, care a pus
bazele parohiei ortodoxe acolo: „-Îmi amintesc faptul că, în timpul
vizitei pe care a făcut-o Patriarhul Justinian la Londra, regina
Angliei i-a oferit o limuzină ultraluxoasă. Patriarhul s-a gândit însă
şi a rugat-o pe regina Angliei să aibă bunăvoinţa ca să transforme
limuzina luxoasă în hârtie specială pentru tipărit Biblia. Şi atunci sa tipărit, în peste 20.000 de exemplare, Biblia noastră, hrana cea
de toate zilele a Bisericii”.
Iată și o mărturie recentă a Patriarhiei Române:
„În virtutea bunelor relaţii dintre Anglia şi România, în
perioada interbelică, contactele dintre Biserica Ortodoxă Română
şi cea Anglicană fuseseră extrem de cordiale. Instalarea
comunismului în România a condus inevitabil la ruperea relaţiilor
dintre cele două Biserici, după cum cerea puterea sovietică prin
vocea patriarhului Alexei al Moscovei la conferinţa interortodoxă
din 1948. Dezgheţul din 1955 a oferit ocazia reînnodării
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contactelor dintre cele două Biserici, mai ales prin vizita, din iunie
1965, a arhiepiscopului Arthur Ramsey de Canterbury în România.
Un an mai târziu, patriarhul Justinian Marina răspundea la
invitaţia acestuia, fiind primit la Londra ca un şef de stat, vizitând
numeroase mănăstiri, participând la anumite servicii religioase,
fiind în mijlocul credincioşilor români din capitala britanică.
Patriarhul român a fost primit inclusiv de regina Elisabeta a Marii
Britanii, care i-a oferit în dar un automobil Rolls Royce.

PF +Justinian, arhiepiscopul Arthur
Ramsey și reprezentanți ai comunității
române din în Anglia

Faţă de gestul reginei, patriarhul i-a spus: «Majestate, vă
mulţumesc. Sunteţi foarte generoasă, dar sunt informat că sunteţi
preşedinta Societăţii Biblice Britanice. Patriarhii români de
dinaintea mea au editat fiecare câte o Biblie, care le poartă
numele. Eu am mai mult de 10 ani şi nu am izbutit să am o Biblie.
Vă rog ca în locul maşinii, daţi-mi hârtie şi materiale de legătorie,
ca să pot tipări şi eu Biblia!» Astfel, au fost publicate cele 20.000
de exemplare ale Bibliei de la 1968.‟ (Sursa: Ziarul Lumina)
„Pentru a înțelege ceea ce îl preocupă pe celălalt, trebuie să
ne rugăm din inimă pentru el. Atunci vedem nevoile pe care le are
și ne îngrijim de rezolvarea lor.‟ - Arhimandritul Sofronie Saharov
„Sfânta Împărtășanie seamănă în trupul cel stricăcios
sămânța învierii, arvuna vieții veșnice, leacul nemuririi”.
.
.
Părintele Petroniu Tănase
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B.- COMUNITATEA ROMÂNILOR DIN REGAT
1.- ISTORIC
Se spune că timpul, în Marea Britanie, tace şi trece.
Atunci, în vremea trăirilor mele la Londra, ca şi astăzi, presa era
interesată de subiecte senzaţionale. Jurnaliştii ajungeau să
inventeze subiecte, invocând criza de timp şi nevoia de a publica,
cât mai rapid, informaţia.
În general, astăzi, nimeni nu mai are timp de citit, aşa că se
cer materiale scurte, la obiect. Dar, cum poţi să scrii pe scurt
despre subiecte importante? Cum poţi descrie sintetic povesti de
viata care să redea complexa istorie recenta a unei diaspore?
De aceea îmi propun să descriu, pe cât îmi este cu putinţă,
evenimente şi oameni de marcă, cărora le putem spune „Jos
pălăria”, întâlniţi în Anglia, în anii scurtei mele păstoriri de cca 4
ani (1976-1980).
Romanii din Germania, Franța, Elveția, în acele vremuri,
cred că s-au adaptat mai usor pe acele plaiuri, Marea Britanie era,
însă, foarte diferită din punct de vedere cultural, ceea ce punea
probleme românilor imigranţi. Am întâlnit mai multe persoane care
nu s-au adaptat niciodată, având mari dificultăţi cu limba engleză,
dar şi din alte motive.
În anii trăirilor mele la
Londra (1976-1980), din
ceeace îmi aduc aminte,
erau
anii
grevelor,
ai
crizelor de cărbune şi de
energie
electrică,
ai
săptămânii de lucru de trei
zile, anii revoltei irlandeze
(the Troubles) - campania
terorista IRA exportată de
pe insula
irlandeza pe Mainland, în Londra: marșuri de protest, pro și
contra, din Hyde Park – una din primele mele experiențe
memorabile din Londra; Bobby Sands şi „greva murdară” din „HBlocks” (din închisoarea Maze din Irlanda), explozii în gara
Victoria…
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Erau anii în care Anglia devenise ţara muzicii Beatles,
Rolling Stones, Fleetwood Mac, Mungo Jerry, Cream, Led Zeppelin,
Pink Floyd, T-Rex, Fairport Convention (soft rock, hard rock, glam
rock, punk rock, synth rock, progressive rock, electric folk,
traditional folk, pop, jazz… si desigur, reggae şi muzica irlandeza),
sunete atât de tipice pentru Londra şi în mod special pentru
Notting Hill! Pierdută, prin fundal, se afla muzica de: Tippett,
Britten, Birtwistle şi John Tavener. Aceştia se luptau si ei pentru
ceva atenţie, dar cum să faci concurenţă fabuloasei opere „Rock
Hair”, sau spectacolului extrem „Rocky Horror Show”, sau
albumului „Tubular Bells” – primul disc al lui Mike Oldfield, etc…
Umorul britanic – diferit, absurd, negru, aşa cum a fost conturat
de Spike Milligan, Monty Python sau Peter Sellers, artişti aflaţi la
apogeul carierei lor, era uimitor.
David
Hockney,
pop-art,
performance art, „Archigram” în
arhitectură,
filmul
„Blow-out”,
Vanessa Redgrave, Julie Christie,
Terence Stamp şi David Bailey,
King’s Road şi Carnaby Street
(scena culturală engleză era „hip”,
„cool”, „street”, sofisticată chiar şi
pentru occidentali și, mai ales
pentru noi, românii, sosiți recent
dintr-o
austeritate
mizeră
de
dimensiuni medievale!)
Barbu Călinescu, fiul fostului
prim-ministru al României,
Armand

Fără a mă lăsa prea mult furat de peisaje, revenind la
subiectul ce mi l-am propus să-l dezvolt, în amintirile mele, pe cât
am înţeles, din cele cercetate şi auzite, în cadrul exilului
românesc, un segment important l-a reprezentat emigraţia din
Marea Britanie, unde s-au stabilit români încă dinainte şi în timpul
celui de al doilea război mondial. După statistici, unele mai
oficiale, altele mai obscure, în Regatul Unit ar fi existat, în
perioada dintre cel de al II-lea război mondial, până în 1989, între
2.000 şi 4.000 de români, sau familii de origine română,
majoritatea locuind în Londra. Grupul era de o compoziţie diversă.
Printre ei se poate vorbi despre foştii angajaţi ai Ambasadei
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României, care, împreună cu întreg corpul diplomatic român din
străinătate şi-au dat demisia, în bloc, în anu 1947, când a fost
forţat MS Regele Mihai I să abdice şi, nu s-au întors în ţară.
Se mai poate vorbi de membri ai unor familii nobile, sau mai
înstărite, care se aflau în străinătate la schimbarea regimului din
România.
Personalităţile româneşti, marcante, care au migrat în
Marea Britanie, români situaţi la loc de cinste în cadrul diasporei
romaneşti din Regatul Unit, în afară de vedete, actori şi cântăreţi,
au fost personalitaţile exilului politic, care, în mare măsură sunt
uitate (din păcate au decedat).
În primul rând şi în mod special să ne amintim de: Ghiţă
Ionescu – un mare gânditor politic român, Ion Raţiu, Horia
Georgescu, Leonard Kirschen, Barbu Călinescu - George Ross, ca
să amintesc doar câteva nume.
În exilul artistic, menționez: Paul Neagu, unul din cei şase
„custozi” ai moştenirii artistice a lui Paul Neagu (Trustee of the
Paul Neagu Estate), scenografa Marie-Jeanne Lecca, Sherban
Cantacuzino, Ion (Iancu) Raţiu - preşedintele asociaţiei din 1965,
Horia Georgescu - fost secretar de amabasadă, jurnalist şi
secretarul asociaţiei, Silviu Crăciunaş - fost trezorier al asociaţiei
(cel care a fost recent demascat printr-un studiu publicat de
INMER, ca informator al Securităţii).
Unii au emigrat, reuşind să fuga, prin anii ’50 si ’60 (cazuri
izolate), ca Mariana Nasta - jucătoare de tenis în echipa naţională
a României, intelectuali, artişti, sportivi, sau persoane ca Leonard
Kirschen, care a fost scos din România în 1963, după 16 ani de
închisoare, la intervenţia insistentă a „Associated Press”.
Când am sosit în Anglia (1976), eram convins că emigraţia
este un fenomen de clasă, percepţie distorsionată, dar, uşor de
înţeles în circumstanţele unei existenţe controlate, strangulate, din
România. Am înţeles greşit, căci am descoperit, cu uimire, doar
după sosirea acolo, când am remarcat numărul, relativ ridicat, al
personelor de origine socială simplă - muncitori şi ţărani - care au
fugit în circumstanţe dramatice, agăţaţi pe sub trenuri, sub
camioane, ascunşi în transporturi comerciale, printre lăzi de roşii
şi cartofi.
"Creştinismul nu se poate declara satisfăcut cu un număr de
sfinţi, nici cu un număr de mănăstiri, ci cu un mod de viaţă şi cu o
societate creştină." (Valeriu Gafencu)
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2.- MIGRAŢIA ROMÂNEASCĂ DIN ANII '60,
PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL VEACULUI XXI
Înainte de revoluția din 1989

Istoria Bisericii St Dunstan's in the
West

1966-Întâlnirea +Justinian
Ramsey,fondarea bisericii

Iconostasul românesc de la Biserica
Sfântul Gheorghe din Londra

Harry McCormic vorbește la
aniversarea Unirii Ardealului cu
Patria Mamă (1978)

Biserica Sfântul Gheorghe - Sfintele
Paști 1977 - Episcopul Mervyn și
preotul Constantin Alecse

1978 - Pr. Constantin Alecse și
comunitatea, la sărbătoarea
națională (1978)
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După revoluția din 1989

Biserica din Londra - privire spre
altarul central (anglican)

Biserica din Londra - privire către
Altarul BOR (stânga)

Biserica din Londra - Altarul
anglican, blocat cu un miniiconostas ortodox

La Sfintele Paști 2006 - afară

La Sfintele Paști 2006 - în biserică

La Sfintele Paști 2006 - afară

Pentru a păstra o linie a proporţiei, între atunci şi acum,
aşa după cum citesc şi eu prin mas-media, migraţia românilor în
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Anglia, la început de veac 21, este în mod principal de natură
economică. Situaţia este tristă şi, poate deveni repede critică
pentru România, în măsura în care îşi pierde forţa de lucru cea
mai calificată, întreprinzătoare si energică. Astăzi, nu se mai poate
vorbi de o comunitate românească omogenă, legată de valori
comune. Există, însă, diferite grupări cu interese similare, care
întâmpină aceleaşi probleme, împartăşesc aceleaşi ambiţii. Este
natural pentru numărul, ridicat, de români care se pare că locuiesc
acum în Regatul Unit.
3.- NEVOIA SCRIERII UNEI ISTORII
A ROMÂNILOR DIN UK
Cred că ar fi avenit să
existe demersuri, chiar din
partea
oficialităţilor
de
la
Bucureşti, de a fi scrisă Istioria
Diasporei Româneşti din Marea
Britanie. Din ceea ce am citit
pe internet, s-a făcut o astfel
de încercare în această direcţie
de către unele publicaţii, sub
egida fostului Institut National
al Memoriei Exilului Românesc.
Din nefericire, aceste iniţiative au fost sporadice.
Publicaţiile INMER s-au oprit cu ocazia comasării acestei instituţii
cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Ar fi o
pierderea gravă, zic eu, dacă „Istoria Românilor din Exil” (spre
diferenţă de ‘diaspora’), să nu fie scrisă şi studiată ca „fenomen al
secolului 20” – care face parte integrală din istoria noastră, în
procesul de conturare a identităţii naţionale. Ne aflăm, deja, în
ceasul „al doisprezecilea”, căci marile personalităţi ale exilului
românesc s-au stins, au ramas foarte puţini, care pot oferi
mărturisiri legate de istoricul exilului!
„Sfatul cel mai important: iubește cu tot sufletul și iartă!‟
(Arhimandritul Arsenie Papacioc)

.

„Ortodoxia - este credința care ne învață cum să trăim cu
adevărat, cum să ne purtăm. Ortodoxia este calea viețuirii.”
.
(Patriarhul Pavle al Serbiei)
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C.- DIASPORA DIVIZATĂ
1.- ARGUMENTE ŞI ATITUDINI (PRO ŞI CONTRA)
In cadrul exilului românesc din Regatul Unit, autorităţile de
la Bucureşti identificau mai multe nuclee, fiecare dominat de una
sau două dintre personalităţile menţionate mai sus. Existau, în
principal, două curente de opinii, care accentuau fărâmiţarea
emigraţiei. Era vorba despre atitudinea faţă de România. Trebuia
boicotat, total, regimul de la Bucureşti, făcând, astfel, viaţa
tuturor românilor, inclusiv a celor care nu erau membri de partid,
şi mai grea, prin refuzul oricărei legături, inclusiv economice, cu
Occidentul. O altă atitudine era mai flexibilă, în funcţie şi de
măsurile concrete intreprinse de conducerea comunistă, în aşa fel
încât să se permită, inclusiv, schimburi culturale. După cum vom
vedea, exilaţii nu-şi stabileau singuri tactica. Aşa a fost cazul cu
momentul de după Declaraţia din aprilie 1964, care, consacrând
distanţarea României de Moscova, a condus la o atitudine mai
deschisă a Occidentului faţă de Bucureşti. Ceea ce a derutat,
întrucâtva, cercurile emigraţiei române din Vest, a fost aceea că
autorităţile occidentale, care le sprijineau, erau tot mai interesate
în contacte cu unele state, aflate dincolo de Cortina de fier,
inclusiv cu România, din raţiuni politice, dar şi comerciale.
Desigur, starea de confuzie era întreţinută şi de Securitatea
României, ai cărei agenţi de la Londra aveau grijă să amplifice
starea conflictuală dintre membrii şi grupările emigraţiei
româneşti.
2.- BRITISH ROMANIAN FRIENDSHIP ASSOCIATION
Chiar cu riscul de a mă repeta, datorită importanţei acestei
asociaţii
pentru
exilul
românesc
din
Marea
Britanie
„BRFA/ACARDA”, constituită în 1965, îi prezint în cele ce urmează
pe fondatorii ei: Viorel Ţilea – fostul ambasador, Ion Raţiu - avocat
şi proprietarul unei companii de transporturi maritime; Barbu
Călinescu- fiul fostului prim-ministru Armand Călinescu (arhitect);
Mihai Cârciog - doctor în drept şi proprietarul unei mari firme de
comerţ; Silviu Crăciunaş, preşedintele Asociaţiei Culturale a
Românilor din Anglia (ACARDA); Dinu Daponte - doctor în drept,
ştiinţe economice şi politice, vicepresedinte al Asociaţiei şi
proprietarul unei bănci care îi purta numele; Stefan Cantacuzino arhitect si redactor la una dintre cele mai cunoscute reviste
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londoneze în domeniul arhitecturii; Mircea Carol Lambrino - jurist,
fiul nelegitim al regelui Carol al II-lea; marele pianist Radu Lupu şi
...lista, ar putea continua.
La sugestia lui Viorel Ţilea,
membrii l-au ales preşedinte pe
Ion Raţiu, funcţie în care a fost
reales în repetate rânduri şi, în
care a rămas timp de 20 de ani.
Fondatorii iniţiali au fost
vreo 50 la număr, erau membri,
proveniţi, îndeosebi, din fostele
partide politice, P.N.L. şi P.N.Ţ.
Ion Rațiu și Corneliu Coposu, în
timpul campaniei electorale în
România

În cadrul sedinţei de constituire se hotarâse alegerea a
două comitete de onoare: unul format din 20 de emigranţi români,
al doilea din 12 personalităţi engleze, parlamentari, foşti miniştri,
sprijinitori ai asociaţiei.
De-a lungul anilor, asociaţia a avut aproximativ 180 de
membri activi si cotizanţi români şi englezi, având legături strânse
cu România şi, aproape 450 de simpatizanţi şi sponsori, persoane
care, pentru un motiv sau altul, nu îndrăzneau să-şi declare,
public, dezaprobarea politică faţă de regimul comunist din
România. Era condusă de un comitet executiv, curpinzând 9
persoane şi 2 membri supleanţi. La întâlnirile lunare se decidea
strategia asociaţiei, acţiunile de organizat, problemele politice cele
mai recente, interpretarea evenimentelor din România, etc.
Organizatia şi-a cucerit admiraţia şi recunoaşterea, din
partea
oficialităţilor
engleze:
Home
Office,
Foreign
&
Commonwealth Office, cât şi a multor asociaţii nonguvernamentale. Scopul asociaţiei era de a apăra interesele
române (ori de câte ori era cazul), de a promova istoria şi cultura
română, de a face cunoscute încălcările drepturilor omului în ţară
şi altele, cum ar fi: colaborare la acţiunile internaţionale
„Operation Villages Roumains”, o campanie pentru protecţia
satelor române, care constă în adoptarea fiecărui sat românesc de
sate din occident, pentru a opri distrugerea lor prin planurile de
„sistematizare rurală” propuse de Nicolae Ceauşescu; colaborare
cu politicieni britanici, cărora li se oferea, în mod regulat, „briefing
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papers” despre România; participarea cu referate la un număr
mare de conferinţe internaţionale legate de drepturile omului, etc.
Au existat mai multe asociaţii, succesive: Anglo-Romanian
Refugee Association (ARRA), formată în 1940; Biserica Ortodoxă
Română (liberă), cu un comitet de organizare şi un grup de
doamne, care, în timp, devine Organizaţia Femeilor Ortodoxe
Române (OFOR), funcţionând în paralel cu ARRA. OFOR se
lărgeşte şi se transformă în BRFA/ACARDA, în 1965, o porta-voce,
în străinătate, pentru cei fără voce din ţară. Bineînteles, nu îmi
permit să mă refer la întreaga comunitate românească din Regatul
Unit, ci, doar, la cei cu convingeri sau simpatii liberale.
Mai existau şi români, sau familii româno-britanice şi în alte
centre urbane, cum ar fi: Glasgow, Edinburgh, Birmingham,
Northampton (Corby), Nottingham, Cardiff.

Ion Raţiu şi activităţile „BRFA/ACARDA”,
Câteva date biografice ale lui Ion (Iancu) Raţiu (Wikipedia,
enciclopedia liberă),
Potrivit documentelor elaborate de autorităţile de la
București, personalitatea cea mai agresivă şi cea mai dinamică a
emigraţiei române din Marea Britanie era Ion Raţiu. El se afla în
spatele tuturor acţiunilor organizate contra regimului comunist de
la Bucureşti, prin anii ’60 - ’70. Astfel, înaintea vizitei, pe care
episcopul primat al Marii Britanii, M. Ramsey, urma să o facă în
România, în ianuarie 1966, Ion Raţiu a trimis un memoriu la
Foreign Office, privitor la o preconizată vizită a unei delegaţii
conduse de Alexandru Bârlădeanu la Londra. El cerea oficialităţilor
britanice să condiţioneze dezvoltarea relaţiilor cu România de
liberalizarea şi mai mare a politicii interne.
După cum am mai arătat, Ion Raţiu era preşedintele
Asociatiei Culturale a Românilor din Anglia „BRFA/ACARDA”.
Fusese ales în acest post la insistenţele lui Viorel Ţilea, care
considera că tinerii erau chemaţi să preia stindardul luptei. ViorelVirgil Ţilea (1896-1972), fost un politician şi diplomat român, a
fost ambasadorul României la Londra în perioada 1938-1940.
După instaurarea regimului antonescian a refuzat să se
întoarcă în ţară şi a solicitat azil politic în Anglia. A fost nepotul de
fiică al memorandistului dr. Ioan Raţiu.
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Reuniunea familiei Ion Rațiu

În anul 1965 s-a înfiinţat
ACARDA (Asociatia Culturala a
Romanilor din Anglia/ BritishRomanian
Friendship
Association), asociaţie care a
reunit sute de români care se
stabilise la Londra în perioada
comunismului, aşa după cum
am meţionat mai sus şi, a
activat în perioada 1965-1995.
Avea şi o publicaţie lunară,
„Free Romanian Press”,

tipărită pe 6 pagini, 3 foi de hârtie (roşu, galben şi albastru),
simbolizând tricolorul. A fost un mare patriot confratele nostru
«conu Iancu» (aşa cum i se spunea de conaţionalii săi din Londra,
lui Ion Raţiu). Între principiile de bază ale asociaţiei, aşa cum le
formula statutul, se insista pe promovarea şi apărarea tradiţiilor şi
intereselor permanente româneşti, stabilirea de contacte cu
personalităţi marcante, prin orice fel de mijloace posibile, de câte
ori cultura, civilizaţia, religia şi structura etnică românească ar fi
fost afectate etc.

Schimbarea gărzii
Activitatea desfăşurată de Ion Raţiu, care, la mijlocul lunii
iunie 1965, a făcut o călătorie în Spania, împreună cu Viorel Ţilea,
pentru a determina reorganizarea şi coagularea exilului românesc,
a stârnit îngrijorarea preşedintelui Comitetului Naţional Român din
Washington, Constantin Vişoianu. În urma vizitei celor doi s-a
constituit Asociaţia Culturală ASTRA.
Constantin Vişoianu, una dintre personalitățile importante
ale exilului românesc postbelic, doctor în drept la Paris, era
cunoscut drept eşichierul diplomaţiei româneşti în vremea lui
Nicolae Titulescu şi, apoi a lui Iuliu Maniu.
După instalarea comunismului în România, Vişoianu pleacă,
clandestin, din ţară, la bordul unui avion, în 1946, stabilindu-se la
New York, unde constituie Comitetului Naţional Român de la
Washington, al cărui preşedinte a fost vreme de 25 de ani.
Vişoianu era ingrijorat şi de faptul că primise anterior semnale
negative din partea Departamentului de Stat, în sensul că nu
desfaşura o activitate suficient de susţinută.
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Drept
urmare,
el
a
întreprins o călătorie în
Europa,
la
Paris,
Strasbourg, Bonn, Geneva
şi Londra, pentru a stabili în
ce măsură acţiunile de
reorganizare
a
C.N.R.,
iniţiate de I. Raţiu, au găsit
aderenţi.
1947 NYC Constantin Visoianu &
Grigori Nicolesu-Duzeti

În cursul peripluluii european, Vişoianu a purtat discuţii cu
diferiţi oficiali europeni: cu şeful Departamentului Europa de
Răsărit, din cadrul Foreign Office din Londra, cu secretarul
Ministerului Afacerilor Externe francez, cu oficialităţi de la Bonn şi
cu şefi de partide din R.F.G. şi, a participat la o şedinţă a
Asociatiei Naţiunilor Europene Captive ţinută la Strasbourg
(Magazin istoric, 5/2001). Vişoianu a prezentat concluzia
desprinsă din aceste întâlniri, la Paris, la 19 mai 1965, în cadrul
unei conferinţe la Fundaţia Carol I. În general, el a apreciat că
situaţia emigraţiei româneşti era foarte gravă, deoarece „lumea
liberă nu pare a voi lichidarea comunismului din România, ba din
contra, marile puteri occidentale sunt cele care bat astăzi la porţile
întredeschise ale comunismului".
În timpul şederii la Londra, Constantin Vişoianu a fost
sfătuit de oficialităţi britanice să evite o întâlnire cu Viorel Ţilea.
Atunci când a vrut să-l viziteze pe regele Mihai, în Elveţia, acesta a
plecat într-o vizită în Danemarca, pentru a nu-l primi pe
Vişoianau.
Trecuse vremea vechii gărzi a emigraţiei.
Într-adevăr, începând cu anul 1963, ţările occidentale începuseră
să-şi modifice, treptat, politica faţă de unele ţări din blocul
comunist.
În acest sens este interesantă o relatare a unei întrevederi
cu unul dintre liderii lui "European Atlantic Grup", una din cele mai
importante organizaţii nonguvernamentale, care funcţiona la
Londra, având ca membri personalităţi de seamă din politică, înalţi
funcţionari, magistraţi, militari etc. Până în 1956, la conferinţele
acestei asociaţii fusese invitaţi, regulat, refugiaţii politici din Est.
După revoluţia din Ungaria, din 1956, invitaţiile au încetat.
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Practic, până în 1965,
toate relaţiile asociaţiei cu
emigraţia politică din ţările
comuniste fusese rupte, fără
nicio explicaţie.
Motivul expus, în cursul
întrevederii, a fost acela că
datorită faptului că în 1956 nu
s-a putut face ceva concret
pentru ţările din Est, era greşit
să li se dea speranţe inutile.

Un conflict deschis cu Uniunea Sovietică ar fi însemnat
distrugerea omenirii printr-un razboi atomic, o soluţie nebunească.
Pentru Europa de Est, raportat la realităţile momentului, se
alesese o cale mai lentă, dar mai sigură, aceea a acordurilor
economice, care nu dăduse niciodată greş în istorie. Era nevoie de
perseverenţă şi răbdare.
Personalitatea britanică făcea apel la membrii emigraţiei
române să înteleagă cum, polonezii o făcuse deja această nouă
orientare a politicii occidentale şi să îşi adapteze intensitatea şi
formulele de protest. Unii au înteles cerinţa. Astfel, Viorel Ţilea,
intervenea la începutul anului 1966 la Lordul Rothermere,
prietenul său şi unul dintre proprietarii ziarului "Daily Mail", pentru
a-l ruga să nu publice scrisoarea de protest a lui Ion Raţiu, faţă de
vizita delegaţiei române, conduse de Alexandru Bârlădeanu. Între
timp şi Ion Raţiu avea să îşi modereze poziţia. Şi Departamentul
de Stat, ceruse emigraţiei române să anuleze conferinţa
programată la 10 mai 1965, deoarece „nu corespundea cu linia
politică, promovată de S.U.A., faţă de România".
Surse de finanţare, îmbelşugate
Atenuarea criticilor faţă de regimul comunist de la Bucureşti
nu însemna eliminarea lor. Un caz interesant ni-l prezintă unul
dintre documente. În toamna anului 1965, organizaţia Amnesty
International intenţiona să editeze, la insistenţele Foreign Office, o
carte întitulată „Condiţiile din închisorile din România". Ea ar fi
trebuit să apară încă din 1964, dar eliberarea deţinutilor politici
din Romania, în august, a dus la amânarea publicării.
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În cursul anului 1965, Amnesty International a dat
publicităţii două rapoarte referitoare la situaţia din închisorile din
Africa de Sud şi Portugalia. A urmat un val de proteste din partea
celor două guverne. Şi la Londra s-au auzit voci din Partidul
Laburist şi din partea opoziţiei conservatoare, care acuzau
guvernul englez că permite o astfel de publicitate împotriva unor
ţări occidentale, dar nu ia atitudine faţă de situaţia din ţările
socialiste. Singura soluţie găsită de autorităţi, pentru a scăpa de
critici, a fost să publice, în 1965, raportul privind România,
precizându-se că era vorba despre situaţia de până în august
1964, când deţinuţii politici au fost eliberaţi. Se insista asupra
faptului că cei eliberaţi n-au fost puşi în drepturi, conform legilor
româneşti.
În septembrie 1965, Ion
Raţiu a trimis din nou o
scrisoare la Foreign Office, prin
care cerea ca, în cadrul vizitei
pe care un demnitar britanic o
făcea în România, să ridice
guvernului român o serie de
probleme, cum ar fi:
îngrijorarea în legătură cu faptul că în România mai există teroare
şi, că a început un nou val de arestări ale foştilor oameni politici;
să se dea posibilitatea cetăţenilor români să călătorească în
străinătate
Anexând scrisorii o listă cu 26 de persoane care, după
cunoştintele lui, nu au fost eliberate din inchisoare sau fuseseră
rearestate după graţierea din 1964, Raţiu cerea ministrului englez
să insiste pe lângă guvernul român pentru punerea acestora în
libertate.
Alţi membri activi ai emigraţiei române din Anglia s-au
grupat în cadrul Secţiei Române de la Radio BBC, secţie integrată
Serviciului pentru Europa de Est. Deşi conducerea secţiei era
formată din cetăţeni britanici, redactorii erau, toţi, români: Liviu
Cristea, Nicolae Gheorghiu, Mihai Niculescu - cronicar literar,
Mircea şi Victoria Stroe, Victor Cornea, Maria Prodan şi alţii.
Utilizând informaţiile furnizate de Ambasada Britanică de la
Bucureşti sau de posturile de radio româneşti, intervievându-i pe
cei sosiţi din ţară, la Londra, emigranţi sau turişti, echipa
românească de la BBC a încercat să ţină la curent opinia publică
din România cu cele mai noi şi importante ştiri.
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Sursele de finanţare se găseau într-un fond special, votat
anual de Parlamentul Britanic, instituţie abilitată să controleze, în
ansamblu, activitatea BBC. Trebuie spus că, în general,
conducerea BBC a creat condiţii optime emigranţilor politici din
Est, care lucrau în cadrul diverselor secţii, oferindu-le salarii mari
şi alte avantaje.
În activitatea Secţiei Române se pot delimita două etape
principale: prima, cuprinsă între 1950-1963, când emisiunile
realizate blamau în totalitate regimul comunist din România şi a
doua, de după 1963, când această tactică a fost abandonată.
Dupa 1964, autorităţile britanice au dat dispoziţii stricte
pentru adoptarea unui ton „moderat", ce trebuia folosit în cadrul
emisiunilor pentru România. Au fost înlăturate atributele şi
etichetele aplicate conducerii de partid şi de stat din România, s-a
diminuat timpul acordat cronicilor politice, programul fiind
completat cu emisiuni cu caracter cultural, sportiv, tehnicoştiinţific etc.

Blândele comentarii politice
În acest sens, dispoziţiile Foreign Office-ului erau clare:
activitatea BBC - Secţia română, trebuia să corespundă cu noua
politică a guvernului englez, faţă de România. Opoziţia faţă de
aceste norme nu a întârziat să apară. Victor Cornea şi Liviu
Cristea, au fost primii care au protestat împotriva noii orientări. În
cele din urmă, a trebuit să se încadreze şi ei. Au fost luate, chiar,
măsuri dure, până la îndepărtarea treptată a angajaţilor, cunoscuţi
cu vechi „prejudecăţi" politice faţă de ţările lor de origine. Astfel, a
fost vizat chiar şeful Secţiei române a BBC. De altfel, această
secţie, împreună cu cea iugoslavă, se bucura de o atenţie
deosebită,
comentariile
politice
fiind
atent
formulate.
Prin noua strategie, prin îmbogăţirea programului cu rubrici
cultural-sportive, ştiinţifice sau chiar emisiuni-concurs pe diverse
teme, se urmărea cultivarea sentimentelor filo-engleze, mai ales
în rândul celor tineri.
În discuţiile cu conducerea BBC, reprezentanţii Foreign
Office subliniau că guvernul englez era preocupat în mod constant,
după 1965, să slăbească, controlul U.R.S.S. asupra ţărilor estice,
precum şi de a încuraja tendinţele manifestate de unele ţări de a
ieşi de sub influenţa Moscovei. Se recomanda postului să
comenteze, cu grijă, anumite acţiuni politice ale unor ţări estice, a
căror substanţă era diferită de orientarea U.R.S.S., pentru a nu le
antagoniza în raporturile cu Moscova, ştiut fiind că sovieticii
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reacţionau cu duritate în asemenea situaţii. Se preciza că toate
comentariile care urmăreau să irite U.R.S.S., nu serveau nici
ţărilor estice în cauză, nici scopurilor urmărite de Marea Britanie.
La începutul anilor ’70, conducerile secţiilor română şi
iugoslavă erau îndemnate să facă vizite frecvente în România şi
Iugoslavia, pentru a cunoaște direct realităţile politice ale acestor
ţări şi, a verifica informaţiile primite pe diverse căi. S-au iniţiat
contacte cu Radio-Televiziunea Română, semnându-se un protocol
de colaborare. Partea engleză a propus, chiar, realizarea unor
filme color în coproducţie, cum ar fi: Mânăstirile din Nordul
Moldovei, Rolul ortodoxismului în dezvoltarea culturii româneşti,
Vestigii greco-romane de pe litoralul Mării Negre, Cu ochiul păsării
- un film realizat din elicopter, care să prezinte frumuseţile
Dunării, de la izvoare pânâ la vărsare.
S-a realizat numai filmul despre mânăstirile Moldovei.
Autorităţile de la Bucureşti au privit cu suspiciune oferta BBC,
bănuind că o peliculă despre frumuseţile Dunării putea, eventual,
să intereseze unele organisme militare occidentale, date fiind
obiectivele de pe întreg cursul Dunării.
Desi în număr relativ restrâns şi destul de divizată,
emigrația română din Marea Britanie a avut în perioada comunistă
o activitate constantă în promovarea valorilor culturale româneşti.
Prin unele acţiuni ale sale, cum ar fi adresarea unor memorii către
personalităţi politice şi religioase engleze, s-a încercat menţinerea
interesului oficialităţilor britanice faţă de România şi, mai ales faţă
de poporul român.
Dacă multe din activităţile membrilor ei n-au avut ecoul
scontat, a fost din cauza schimbării politicii occidentale faţă de
guvernul comunist de la Bucureşti, a interesului pentru realizarea
unor acorduri economice, drept cale sigură a depărtării României
de Moscova. Nu trebuie uitate, însă, nici neînțelegerile din cadrul
emigraţiei, lupta şi rivalitatea pentru poziţii privilegiate faţă de
susţinătorii externi.
Existenţa multor organizaţii ale emigraţiei, rivalităţile dintre
ele, amestecul serviciilor secrete româneşti, au compromis
cristalizarea unui front unit al emigraţiei, realizarea unui acord şi
alegerea unei conduceri reprezentative, care să discute de pe
poziţii ferme cu guvernele occidentale.
După aderarea României la Uniunea Europeanâ, foarte mulţi
români au venit în Marea Britanie pentru a lucra în domeniul
agricol. Londra a limitat numărul cetăţenilor români care pot lucra
în Marea Britanie, la 19.750 locuri de muncă.
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3.- BARBU CĂLINESCU ŞI GRUPAREA DIN JURUL PAROHIEI
„SF. GHEORGHE"
Pe o poziţie mai elastică faţă de regimul de la Bucureşti
(opusă atitudinii lui Ion Raţiu), se situa gruparea din jurul parohiei
ortodoxe române „Sf. Gheorghe", din Londra.
Arhitectul Barbu Călinescu, era fiul lui Armand Călinescu,
fostul prim ministru al României în perioada interbelică. În vremea
sosirii mele la Londra, Barbu Călinescu era preşedinte al
consiliului parohial al Bisericii Sf. Gheorghe.
Locuia la Cambridge, cu soţia şi cele 2 fiice ale sale. De
profesie era arhitect şi jurnalist româno-britanic.
Era mândru de originea sa şi, mai ales de tatăl său, despre care
îmi vorbea cu atâta pasiune.
Ori de câte ori îl vizitam în
Cambridge, cu legitimă mândrie, îmi arăta albumul cu fotografii şi
documente de familie şi evoca, cu patos, evenimentele din
perioada în care tatăl său a fost prim-ministru. Printre altele, mi-a
relatat despre episodul evacuării, prin România, a tezaurului
Poloniei, ocupate de trupele germane şi sovietice, evacuare făcută
cu acordul guvernului condus de Armand Călinescu care, în
conjunctura internaţională, extrem de dificilă a momentului, şi-a
asumat riscul, imens, de a oferi un ajutor concret poporului
plonez. Mi-a mărturisit şi amintiri din timpul petrecut în sediul
Legaţiei României la Londra, condusă, atunci, de Viorel Ţilea.
Adesea îmi arăta fotografii cu Armand Călinescu (tatăl său), alături
de Nicolae Iorga, de Alexandru Vaida-Voievod, de Grigore Gafencu
şi de alţi lideri ai României interbelice

Barbu și fetele Alexandra și Marina
Călinescu

Cristian Alecse și fiicele lui Barbu
Călinescu
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Domnul Barbu Călinescu a fost trimis la Londra în toamna
anului 1938, ca măsură de precauţie, după ce Armand Calinescu,
în acel moment ministru de interne, fusese informat, de către
organele de specialitate, că legionarii pregătesc răpirea fiului său,
elev la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, drept măsură de
retorsiune la politica acestuia faţă de Garda de Fier. După
asasinarea, la 21 septembrie 1939, a lui Armand Călinescu, fiul
său a rămas la Londra.
După moartea părintelui său, Armand, Barbu nu şi-a mai
întâlnit mama vreme de aproape trei decenii. „Am revăzut-o la
Bucureşti, după 29 de ani, şi de atunci m-am reîntors aproape în
fiecare an în ţara mea natală. Din momentul plecării mele din
România, fiecare zi a însemnat o luptă din ce în ce mai grea, căci
pierdusem totul şi am fost nevoit să-mi clădesc aici o viaţă nouă,
singur şi din nimic. Dar nicicum nu au putut să îmi ia ambele
extreme politice, poveţele tatălui meu. Acestea au creat steaua pe
care am urmat-o în drumul vieţii, lucrul care m-a legat aşa de
strâns de poporul din care m-am născut şi care mi-a dat curajul
de a înfrunta toate greutăţile. Cuvintele tatălui meu m-au făcut să
apreciez conduita dreaptă, munca cinstită şi valoarea modestiei în
viaţă. Gândurile sale m-au ajutat ca, din copil să devin om şi am
simţit mereu că îl aveam pe tatăl meu lângă mine. Regretul, pe
care îl am, e că nu am putut urma cariera dorită de părintele meu,
de fapt şi de mine, şi asta numai din cauza vitregiei vremurilor în
care am fost târât fără voinţa mea”, declară Barbu Călinescu, care
fusese sfătuit de tatăl său să îmbrăţişeze cariera militară sau
magistratura.
Devenit arhitect de succes în Marea Britanie, unde a
practicat, timp de 40 de ani, arta construcţiei, Barbu Călinescu,
care a trăit în Cambridge până a trecut la Domnul (2014), a fost
îngropat, lângă părinții săi, în cavoul familiei din Curtea de Argeş.
4.- OAMENII VIN SI PLEACĂ, BISERICA ŞI INSTITUŢIILE
ROMÂNEŞTI, ORGANIZATE, RĂMÂN
(SPUNEA AVOCATUL MIRON BUTARIU),
Îmi iubesc prietenii care îi mai am, vechi şi noi, oamenii
cultivaţi care locuiesc în România şi îmi doresc ca societatea
românească, să se ridice, iar, la un nivel civilizat. Aş vrea ca
oamenii să fie mai politicoşi, să înţeleagă că, fiecare, mai mult sau
mai puţin important, are dreptul să fie tratat cu respect.
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Miron Butariu

Aş dori ca românii să se
simtă iar mândri de ce au
realizat, de ceea ce sunt şi, să
fie
optimişti
în
privinţa
viitorului.
Păstrez o memorie, total
idealizată
a
peisajului
românesc, în pofida faptului că,
nu am reuşit să călătoresc mult
prin ţară, înainte de a pleca. Am
umblat ceva mai mult de la
1990 încoace.

Suntem binecuvântaţi cu impresionantă bogăţie naturală şi,
sper că nu va fi distrusă de proiecte lacome.
Regele Mihai I al României (2017): „Gândul meu se îndreaptă
către bătrânii singuri, către copiii care cresc departe de ai lor,
către cei de toate vârstele care nu au cum să-și vadă de sănătate
așa cum trebuie. In zilele acestea, ne gândim la lecția de iubire,
suferință și modestie a Domnului Nostru Isus Hristos. Nașterea
Domnului aduce cu sine un desăvârșit exemplu de bunătate, de
altruism, de grijă față de aproapele tău și un neclintit atașament
față de familie".
"Duşman nu este materia, ci înţelegerea şi folosirea greşită
a materiei; nu este necesitatea vitală, ci denaturarea necesităţilor.
Nu sunt rele legile şi formele, ci absolutizarea lor, nici ideile, căci
ideile sunt bune, dar la locul lor şi la vremea lor; duşman nu este
viaţa, fiindcă viaţa este scopul existenţei noastre, ci viaţa rău
înţeleasă şi egoistă." (Valeriu Gafencu)
"Şi eu vă mărturisesc azi, după ani de suferinţă, meditaţie şi
frământări, cu viaţă aspră, că viaţa nu are niciun sens fără
Hristos! Că toate alergările noastre, fără Iisus sunt deşertăciune şi
goană după vânt! De aceea, să căutăm ca, prin modul nostru de
trăire să-l câştigăm pe Mântuitorul în inimile noastre."
(Valeriu Gafencu)
"Trăiţi viaţa simplă şi nu uitaţi: esenţialul în viaţă este
curăţenia sufletească şi trupească." (Valeriu Gafencu)
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IV.2.- VIAŢA ÎN ANGLIA

Wesminster Abbey

A.- AMBIENTUL LONDREI
1.- PE ARIPI DE VIS
Ce putea visa pe vremea orizonturilor roşii, un tânăr la 25
de ani, care se simţea încarcerat în zeghea acelor vremuri? De
fapt nici nu visa ceea ce Dumnezeu plănuise pentru el.

London Tower Bridge

Parlamentul, big ben

Primind vestea că voi fi doctorand la Londra, am început să
visez la o libertate spirituală, căci acolo puteam să propovăduiesc
creştineşte, fără a transmite enoriaşilor „dictonurile” aleşilor

334

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

marelui „urs”, sau pentru a-mi găsi singura cale de accedere pe
scena vieţii spirituale şi materiale. Voi putea să-mi uit copilăria,
care mi-a fost supusă la multe trăiri urâte. Priveam înapoi cu
mânia celui care a „beneficiat” de tratamentul comunizării
societăţii, în care se predicau sloganuri marxisto-leninisteoateiste, cum că idealurile ajungerii în comunism vizau ca bunurile
materiale să fie asigurate fiecăruia după nevoi şi că, fiecare are
dreptul la muncă. Românul este inovator în ziceri cu tâlc şi în ironii
la adresa sorții. Umblau zicale: „Cine-i harnic şi munceşte are tot
ce vrea, cine-i trântor, leneveşte, are tot aşa!”, sau „Cine-i harnic
şi munceşte, ori e prost, ori nu gândeşte!”
Auzeam că Londra este o metropolă înnourată şi că acolo
exploatarea omului de către om este încurajată de sistemul
englez, antipopular. Se vorbea că Anglia este o ţară imperialistă,
care suprimă libertatea multor popoare. Așa încerca să-i
îndoctrineze, pe oameni, sistemul roşu - „secera şi ciocanul”. Se
ştie, destul de bine, că oamenii simpli, lipsiţi de informaţii şi din
alte surse, decât vocea partidului unic, comunist, al clasei
muncitoare, ajunsese la un asemenea grad de „conştiinţă
comunistă”, încât au plâns la moartea lui Stalin şi a lui GheorgheGheorghiu-Dej. Cum s-ar zice, victimele îşi plângeau călăii. Aş fi
dorit şi eu să-i plâng pe cei din satul meu, care ne-au distrus
gospodăria şi, ne-au luat cu japca pământul moştenit, pământ
pentru care au luptat bunii mei şi tătica.
Chiar dacă viaţa mea a avut, în plan material, parte de o
evoluare spre bine, nu puteam trece cu vederea murdăria, socială
şi morală, suportată de socitatea românească, în toate sectoarele
vieţii sociale. Vedeam acele planuri cincinale, în care educaţia îl
slăvea pe anticrist, munca-i încuraja pe leneşi, legile demografice
conduceau la dezvoltarea unor excentricităţi parazitare, biserica
făcea echilibristică între rău şi bine, pentru a se menţine şi, multe
alte aspecte, conduse de mâna ălui rău.
O învăluire de rău şi de bine, mă cuprindea şi, parcă cerul
mi se lumina înspre vest. Mă vedeam ca păşind spre lecuirea
sufletului de rănile trecutului şi, că voi avea un cuvânt neaoş, în
altarul credinţei în Dumnezeu.
Înainte de lansarea în spaţiul anglican, am încercat să aflu câte
ceva despre ambientul locului. Foarte puţine informaţii am obţinut,
din discuţii cu profesorii mei şi cu unii confraţi, care au avut şansa
de a vizita Anglia. Nu puteam fi bănuit de intenţii antinaţionale,
având în vedere că urma să păşesc pe acel tărâm şi, era firesc să
mă informez unde calc. O cunoaştere temeinică a Angliei şi în mod
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special a Londrei, cu istoricul şi cu ambientul ei, aveam să-mi
formez în câteva luni, după ajungerea la faţa locului.
2.- PLECAREA MEA LA LONDRA,
După cum relatam mai înainte, în vremea Patriarhului
+Justinian, fiind în primul an la cursurile de doctorat (19751976), m-am calificat la examenul special, pentru doctoranzi, de
a primi burse de studii în străinătate şi, pentru ocuparea posturilor
de clerici în cadrul parohiilor româneşti din diaspora. Examenul lam trecut cu brio.
La scurt timp după ce refuzasem oferta de a merge în
America, la seminarul McCormick din Chicago,
am
fost
încunoştiinţat de către domnul Mitru, un teolog civil, ce lucra la
Relaţiile Externe ale Patriarhiei, în cadrul Sfântului Sinod, că mi sa aprobat să plec în Anglia, dacă accept, dimpreună cu soţia şi
copilul, cu o bursă de studii, la Universitatea Londrei, fiind, în
acelaşi timp şi salariat al Patriarhiei, în funcţia de cantor şi apoi
diacon, la Biserica Ortodoxă Română Sfântul Gheorghe, din Londra

Îmi aduc aminte, de parcă ar fi fost ieri, cum urma să plec
la Londra cu familia, aveam bursă de studii la Universitatea
Londrei, Secţia de Teologie, cu un salariu de 126 lire sterline pe
lună, cu posibilitatea perfectării limbii engleze, aveam onor unic de
a studia în Anglia şi, o perspectivă extraordinară, ziceam eu, la
reîntoarcerea în ţară. Apărea şi un mic inconvenient.
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Trebuia să plec singur la Londra (iulie 1976), pentru o perioadă de
2 luni de zile, să mă aşez, să închiriez o locuinţă şi, apoi, prin
septembrie, să-mi vină soţia şi copilul.
Era primul meu zbor cu avionul peste graniţă. După vreo
oră şi ceva, de zbor, pe când eram în aer aproape de cer, trecând
peste Canalul English Channel, mă întrebam în gând: „Doamne, e
frumos aici şi parcă sunt şi mai aproape de Tine, dar te rog să numi dai drumul, cu avion, cu tot, că jos văd, acum, apă multă şi mă
faci să mă gândesc la năzdrăvănia aia de înec, care era să-mi
pună capătul, când eram copilandru! Ce ciudat, oare de ce peştii
se îneacă pe uscat?! Ştiu că este chestiune de organism şi că
multe alte vieţuitoare pot trăi numai în mediul în care s-au născut,
dar de ce Doamne, nu ai făcut toate vieţuitoarele să poată trăi în
orice mediu? Numai Tu ştii şi, ai judecata populării echilibrate a
mediului de viaţă. Dar de ce eu sper că mă voi simţi mai bine în
mediul Londrei? Poate că, din cauza locului în care m-am născut,
că s-a poluat atât de tare, cu factori demoralizatori.”
Puiul de ţăran zbura într-o lume necunoscută, capitala
fostului imperiu britanic. Actualul arhiepiscop al Târgoviştei IPS Sa
+dr. Nifon (Mihăiţă) fusese antecesorul meu la Londra şi a avut
amabilitatea să se întâlnească în particular cu mine şi să-mi
descrie situaţia de acolo. Aşa că, în avion către Londra, abia
aşteptam să-i întâlnesc pe toţi cei despre care îmi vorbise Domnia
Sa (era civil pe atunci şi de aceea, prezint o asemenea adresare
reverenţioasă).
Mă aflam pe la jumătatea lunii iulie, 1976, când, cu un
avion Tarom, călătoream de la Bucureşti la Londra. Deşi, potrivit
protocolului, primisem paşaport (aproape că era un vis în
vremurile acelea să obţii un paşaport, care să legitimeze călătoria
peste graniţă), cu vreo 2-3 săptămâni înainte de plecare, nu am
văzut paşaportul în mână, decât în ziua călătoriei. Am înţeles mai
târziu că, paşaportul a stat în posesia Departamentului Cultelor,
de unde un preot tânăr, Ioan Protopopescu, reprezentantul cu
protocolul Patriarhiei, pentru aeroport, îl ridicase cu o zi înainte şi
avea misiunea să mă însoţească până la aeroport, să-mi înmâneze
paşaportul numai la poarta de intrare prin vamă, să fie prezent, ca
să mă ajute cu trecerea prin vamă şi, să fie asigurat că mă vede
prin geam cum ajung până la avion, urcând pe scările metalice ale
autonavei.
La revedere şi pe curând...! Adio România, rămân român,
ne vom revedea, dar nu .....oricum!
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3.- ZBORUL SPRE LONDRA,

Iată-mă-s

în avion!

Peste

vreo
jumătate
de
oră,
stewardesa ne face instructajul
necesar pentru decolare. În mai
puţin de 2 ore de zbor, aveam
să aterizăm pe
aeroportul
Heathrow. În avion, am fost
întrebat ce aş dori să mănânc.
Am răspuns că,... nimic, la care stewardesa ripostă: - Puteţi
să cereţi orice doriţi din ofertele noastre, fiindcă şi masa este
inclusă în costul biletului. Pentru prima dată în viaţă mi se spunea
că pot primi ce doresc, fiindca este gratuit.
Ştiind că merg în Anglia, pe lângă Engleza studiată în
facultate, am aprofundat, cât am putut de bine, în timp record,
vorbirea curentă în limba Engleză. Eram convins că mă voi
descurca cu brio, prin vama londoneză, dar de unde, vameşii
parcă aveau prune în gură. Vorbeau într-un jargon de aproape că,
mă întrebam cum de se înţeleg între ei. În spaţiul aeroportului,
unde călătorii erau aşteptaţi de către rude, prieteni sau de
persoane oficiale, eu am fost aşteptat de părintele Lucian Gafton,
parohul bisericii, unde urma să slujesc şi eu.

Londra-Parcul Hampton Court Gardens
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ZBORUL DE VIS

Doream s-ajung un doctorand de suflete și vis,
Parcă vedeam un titlu grand: «Intrarea-n Paradis»,
De-aceea am trudit din greu vrând bursă să câştig,
Un zbor peste trecutul meu, succesul să-l instig.
Am prospectat în depărtare şi multe am aflat,
Ce-nseamnă apus de soare cu sensul inversat.
Cu voci străine de-adevăr, urâtul, anticristul,
Mi-a cercetat de-a fir - a păr trecutul şi ursitul,
Dar cerul m-a urcat mai sus, de ciumă m-a ferit,
Căci Fiul Domnului, Iisus, m-a vrut mai fericit.
O, Doamne mare-i mila Ta, m-ai transformat subit,
Te voi sluji cât voi putea că ştiu cât m-ai iubit!
Zburam prin norii grei, stingher, cătând în depărtări
Un curcubeu pe-al Londrei cer, speranţe, acceptări.
Eram timid precum o zână atunci când se mărită,
Că-mi tremura mâna în mână de frica prea mărită.
Pe-aripi de vis mă îndreptam să-mi fac un viitor,
Familia-mi divinizam cu dragoste şi dor.
Pe cerul Londrei am văzut, minunea se ivea,
Mă aştepta nou început cu tine, viaţa mea!
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Ce limpede îmi apărea şi strălucea Tamisa,
Cât de frumos se şerpuia şi,... nu părutu-mi-s-a!
Ce turle sfinte se iveau, de sfinte catedrale,
De parcă toate mă priveau şi îmi ieşeau în cale!
Călcat-am pe tărâm englez ca un umil proton
Şi m-a primit, ca pe-un botez, părintele Gafton.
Am tot privit spre diasporă cu ochii dilataţi
Şi, am simţit că mă adoră toţi bunii mei confraţi.
S-au strâns cu toţi-n jurul meu, să-mi dea asigurare
C-au să mă sprijine, mereu, cu hrană şi cazare.
Sufletistă, doamnă mare, Lenţi Cook mi-a oferit
Două luni de adoptare. Ce bine m-a nimerit!
Cu prima slujbă avută la „Sfântul Gheorghe” în strană,
Mi-am lăsat vocea pierdută, privind la o icoană,
Era Maica Prea Curata și cu Fiul său Iisus!
Îmi simţeam alături soaţa și, că o iubesc nespus.
În icoana înfiptă-n suflet mi-apărea şi Cristian.
Dragul tatii, fiu isteţ, te iubesc fără liman!
Două luni de aşteptare, îmi păreau o veşnicie,
Aşteptând cu nerăbdare familia să îmi vie.
A sosit şi ziua sfântă cu dragii mei aşteptaţi,
Întâmpinarea m-avântă. Voi, picioarelor, zburaţi!
Ca pe un balsam de dor i-am privit şi admirat,
C-o lacrimă şi un fior şi cu glasul.... transpirat!
Ca o gazdă primitoare, am strâns pe cât se poate
Produse alimentare, feluri, feluri de bucate.
Pe când o strângeam în braţe, soţia m-a cam certat:
„- De când ai sugar bărbate, eşti de două luni plecat?!”
Eu mă dădui mare mahăr, un bărbat adevărat,
Și-i arătai că e zahăr, „sugar” englezesc, curat!
De-ale tinereţii valuri, cu temeri de catifea,
Căutând doar idealuri, precum eu şi viaţa mea.
Pe la „Sfântul Gheorghe”, clima, întruna se anima,
Mâini la spate-şi anima, Gafton, când se afuma.
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Fiul meu cel mic, Cristian, isteţ, precum se ştie,
Imita a „superman”, cu o pipă din hârtie!
Și, pusei a măsura. Hristoase în ce mă bagi?
Engleza mă tortura, ca şi Victoria Page!
Da-mi fu bună lecţia şi am pritocit-o bine,
Doamna Page, mă şfichiuia, să n-o fac de ruşine.
Mi-am întâlnit profesorul, Canonicul Alchin,
Ce mi-a creat procesorul, de trudă şi suspin
Şi, ca un doctor elevat, bine m-a structurat,
Despre ce aveam de-aflat la teza de doctorat!
Dar în lume-s toate puse, nu ştii ce îţi este dat,
Toate au taine ascunse, ca şi al meu doctorat.
Cu schimbările sus-puse și, spuse, bunăoară,
„Scurt pe doi”, mi se impuse, să mă întorc în ţară.
Nu ştiu ce mi se păruse, c-aveam o aripă frântă,
Cu nişte puteri „nespuse”, i-am provocat la trântă.
-Nu vă înţeleg cerinţa, și paharul de pelin,
Vreau să vă respect dorinţa, nu înseamnă că şi vin!
Î
mi făcusem mari speranţe, Doamne, Tu, nu mă pica!
Domnul mi-a dat circumstanţe, plecarea-n America.
Şi-uite-aşa pornit pe fugă, mă rugam la steaua mea,
O rugam să îmi răspundă: „- Cine-s eu?”, „- Eşti viaţa ta!
Dedicație de Mircea Iordache
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B.- VIAŢA ORTODOXĂ LA LONDRA
1.-BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNEASCĂ
DE PE MALURILE TAMISEI, 1966,
Londra, metropola Marii Britanii, cu o populaţie de cca 8
milioane de locuitori, este una dintre cele mai mari metrople ale
lumii. În anul 1966, prin grija Patriarhului Justinian, care avea
relaţii foarte strânse cu Primatul Angliei, Arhiepiscopul de
Canterbury, s-a fondat prima Biserică Ortodoxă Românească pe
acele plaiuri. Cam cu şaizeci de ani mai târziu, adică în vremurile
de astăzi, la Londra, există două lăcaşuri creştin-ortodoxe
româneşti, pe lângă alte câteva, tot ortodoxe, ale ruşilor, grecilor
şi sârbilor. Parohia Sf. Gheorghe, cu hramul "Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe", funcţionează în cadrul Bisericii Anglicane „St Dunstan’s
in the West”, la adresa 186 Fleet Street, London EC4A. În
perioada când slujeam ca preot paroh al acestei biserici, Biserica
Anglicană „St Dunstan’s in the West” era administrată de către
Guild Vicar, Dr. Richards.

Astăzi, din informaţiile ce le deţin, administrator este
Episcopul Anglican de Fulham, Rt Revd Jonathan Baker, cu adresa
la Hen & Chicken Court, 184a Fleet Street, London EC4A 2HD.
Bulevardul Fleet Street, mai este cunoscut şi drept strada cernelii,
fiindcă aici se aflau sediile marilor ziare şi publicaţii londoneze.
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Biserica era localizată central, între renumitul Trafalger Square şi
Catedrala Naţionala „St. Paul”, în apropiere de unul dintre sediile
BBC-ului şi nu departe de celebra piaţă Covent Garden. Canonic,
făcea parte din Episcopia Ortodoxă Română pentru Europa
Centrală şi Occidentală, cu sediul la Paris.
Astăzi, acea biserica, ca şi celelalte biserici româneşti din
Marea Britanie, face parte din Mitropolia Ortodoxă Română a
Europei Occidentale şi Meridionale, condusă de Înalt Prea Sfinţia
Sa Mitropolitul Iosif.
2.- DOUĂ ALTARE, DOUĂ HRAMURI
Povestea Bisericii Anglicane „St Dunstan’s in the West”,
începe cu sute de ani în urmă, ea fiind construită de credincioşii
anglicani. Aici fac slujbe şi românii şi englezii, după un program
stabilit în prealabil.

Biserica, pe din-afară

Prin urmare, biserica noastră funcţionează într-un spaţiu
închiriat. Anglicanii desfăşoară în acest loc mai mult concerte (de
muzică clasică şi religioasă), adunări de caritate şi alte activităţi de
socializare, spiritul religios în sine fiindu-le foarte scăzut. Biserica
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are 2 hramuri „St. Dunstun” pentru englezi şi „Sf. Mare Mucenic
Gheorghe” pentru români. Parohia românească a luat fiinţă în
vremea Patriarhului Justinian Marina, care, printr-o înţelegere cu
Episcopul anglican Michael Ramsey, a reuşit să le dea românilor
spaţiu de slujbă (1966). Catapeteasma a fost lucrată pentru
biserica Mănăstirii Antim, pictura renumitului pictor Nicolae
Tătărăscu dar, nepotrivindu-se acolo, a fost trimisă la Londra,
unde s-a încadrat de minune!

Iconostasul Românesc

Iconostasul Anglican

3.- UNIVESTITATEA LONDREI –
CAMPUSUL DIN GREENWICH,
Aeroportul Heathrow era un nod aerian internaţional. M-au
impresionat: verdeaţa; lacurile; setingul unic de autostradă, cu 34 benzi de şosea, mergând spre Londra; staţia de metrou, din care
pornind, în cca 45 de minute, te aflai deja la staţia Chancery Lane
sau linia Centrală, ori Temple Circle, sau District Lines. Aici, în
inima Londrei se întâlneau toate metrourile, trenurile şi
autobuzele, venind din toate periferiile Metropolei londoneze. Îmi
ziceam că, „Iată, toate drumurile duc la ......centrul Londrei!”
De aici, pe cât îmi mai aduc aminte, am luat trenul spre
Greenwich, o călătorie de cca 20 de minute, trecând prin staţiile
Charing Cross, Blackfriars şi Waterloo. Ce minunate amintiri.
Parcă a fost ieri. Urma să fiu găzduit timp de 2 luni, la
căminele colegiului din Greenwich. Fiind vremea vacanţei, în tot
căminul eram numai vreo 5-6 studenţi străini.
În acest campus, părintele Gafton a aranjat să fiu cazat
vreo 2 luni de zile, până ce vom reuşi să facem alte aranjamente,
propice, pentru a-mi aduce familia din ţară.
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La această universitate m-a predat părintele, după ce mi-a
înmânat vreo 10 lire sterline, să am de cheltuială. Am fost şocat.
Încă nu-mi revenisem după călătoria cu avionul şi, m-am simţit
timorat atât de tare, încât - ştiind legea din ţară, că nu ai voie să
posezi valută (infracţiune care se pedepsea cu închisoarea),
tentaţia mi-a fost să refuz. Părintele, bun psiholog, se uită la mine
şi, îmi zise: - Este OK să ai valută. Aminteşte-ţi că eşti în Anglia,
unde totul este în valută. Este ilegal să ai lei româneşti, fiindcă
nimeni nu dă 1 penny pe ei. I-am luat, i-am mulţumit şi mi-am
luat „la revedere!”.
Părintele, mi-a comunicat că mă va vizita a doua zi. I-am
mulţumit din nou şi, aşa am rămas, unul din puţinii rezidenţi ai
unui campus universitar, care dispunea de câteva mii de locuri,
pentru studenţi în perioada cursurilor.
Campusul colegiului din Greenwich îmi va rămâne în amintire
drept locul unde era cât pe aci să mă intoxic cu cafea, cafeaua
fiind singurul aliment gratuit, la îndemâna noastră, 24 de ore, zi şi
noapte. De mâncat, trebuia să ne cumpărăm din oraş, iar eu a
trebuit să supravieţuiesc cu cele 10 lire sterline, pe care părintele
mi le oferiseră în dar, la sosirea mea pe campus, plus cele cca 65
lire sterline/salariul pe 2 săptămâni, ce mi-i înmânară, în ziua a
doua, care reprezenta ziua iniţierii.

Londra-Campusul Essex
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4.- PREOŢII ROMÂNI CARE AU SLUJIT LA BISERICA SF.
GHEORGHE DIN LONDRA, PERIOADA 1964–1976,

Prof. Vintilă Popescu, primul paroh,

(în fotografie cu Patriarhul Justinian și Arhiepiscopul Ramsey)
Primul
paroh
al
acestei
comuniăți a fost părintele profesor
Vintilă
Popescu
din
Imoasa
Mehedințiului, fiindu-i încredinţată
organizarea şi conducerea acestei
parohii din decembrie 1964 până în
1969, când a revenit în țară, unde
s-a mutat la Domnul la 1 august
1971. Între 1967- 1969, părintele
profesor Vintilă Popescu a editat
buletinul parohial „Altarul”.

Perioada 1969–1976
Al
doilea
paroh
al
acestei
comunități a fost părintele Lucian
Gafton, fiul preotului Ioan Gafton
(care, rămas văduv, după ce soţia sa
pleacă la Domnul în 1933, devine
episcop al Râmnicului şi Argeşului
unde păstoreşte timp de 40 de ani, cu
numele de călugărie +Iosif).
Părintele Lucian Gafton a slujit
parohia din 1969 până in 1976, când
s-a reîntors în țară ca lector la
Institutului Teologic din Bucureşti,
unde funcționase înainte de venirea în
Anglia.
Revine în Anglia, unde lucrează, pentru un timp la BBC, iar
din anul 1982 îl găsim peste ocean, în America, la OCA, unde în
anul 1984 înființează parohia „Sfântul Duh”. Se mută la Domnul în
anul 1996. Este cel care a pus bazele Fundației (Trustului) acestei
parohii, înregistrată la Charity Commission.
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Londra –St. Danston-s-Nave-Large

Perioada 1976-1980
Al
treilea
paroh
al
acestei
comunități a fost părintele Constantin
Alecse, de prin părțile Buzăului, care a
păstorit
între
anii
1976-1980.
A
continuat
activitatea
pastorală
și
misionară a înaintașilor săi, fiind numit
totodată
și
Capelan
Onorific
al
Episcopului Londrei de Sud (Southwark).
A schimbat colegiul redacțional al
publicației parohiale „Altarul” pentru
faptul că i s-a cenzurat publicarea în
paginile ei a „Doinei” lui Eminescu, în
viziunea lor acest lucru neînscriidu-se pe
„linia” trasată de la București.
Prin opțiunea sa și-a atras antipatii în forurile regimului de
la București, motiv pentru care s-a simțit nevoit să părăsească
capitala britanică și, să meargă peste ocean, în America, acolo
unde, așa cum scria sfinția sa în biografia recent publicată: „Mâna
lungă a proletarului din România nu-l putea ajunge!”. Peste ocean,
a slujit comunitatea românească din Minnesota, iar mai apoi pe
cea din Los Angeles, unde se află și în prezent.
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În 1980, interimatul de câteva luni de zile a fost asigurat de
părintele Alexandru Morar, actualmente profesor de IBOR si
Paleografie în cadrul Facultății de Teologie din Cluj-Napoca.

Biserica Sfântul Gheorghe din Londra

Perioda 1980 - până în present,
Părintele Silviu-Petre Pufulete, al patrulea preot paroh al
acestei comunități și, de departe, cel mai longeviv în slujirea de la
„Sf. Gheorghe”.
A văzut, în timpul păstoririi sale
de aproape 34 de ani, cum a evoluat,
din
punct
de
vedere
numeric,
comunitatea
românească
din
metropola londoneză, de la câteva zeci
de persoane, la câteva sute și mii, în
timpurile
mai
recente.
A fost martorul multor schimbări în
ceea ce privește profilul emigrației
românești din Londra, de la dezidenți
și oameni cu pregătire profesională de
excepție, până la oameni simpli, care
au
luat
calea
exilului
după
evenimentele din 1989, în speranța
găsirii unei patrii adoptive, care să le ofere un trai mai bun.
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Din 15 septembrie 2013, cu binecuvântarea IPS Mitropolit
Iosif, părintele Constantin Popescu, de la parohia „Sf. Macarie cel
Mare” din Leeds, a fost transferat la parohia „Sf. Gheorghe” din
Londra. Părintele Constantin a păstorit, timp de peste opt ani și
jumătate, comunitatea românească din nordul Angliei, grupată în
jurul parohiei de la Leeds, prima parohie românească din insulele
britanice, care are în posesie un lăcaș de cult propriu, prin
achiziția unei foste biserici anglicane în anul 2011 și sfințirea ei în
data de 14 septembrie 2013.
5.- O PARANTEZĂ, CAM MARE,
DESPRE PĂRINTELE GAFTON ŞI FIUL MEU, CRISTIAN,
Cu toate calificativele, la superlativ, pe care le-aş dedica
părintelui Gafton, vocea, însă, îi cam lăsa de dorit. Era hodorogită,
poate că şi din cauza „ierbii răului”, pe care o pufăia. În treacăt
menţionez faptul că, după slujbă, credincioşii se adunau într-o sală
de recepţii, în absida vestică, de la ieşirea din biserică, pentru o
cafea şi ceva prăjituri, pe care le aduceau de acasă. Părintele
Lucian, conform libertinajului anglican (ce a proliferat mai târziu
hirotonirea homosexualilor şi a femeilor, chiar şi în treapta de
episcopi), nu vedeau nimic greşit, dacă pastorul, după slujbă şi-ar
fi aprins o ....„lumânare fumigenă”, chiar şi în biserică, acolo,
către ieşire, dacă avea vreo întâlnire cu vreun interlocutor.
Părintele Gafton iubea copiii. Poate şi datorită faptului că fiul său
părăsise căminul părintesc din Londra şi a plecat în America, fără
a mai ţine legătura cu familia.
După ce soţia mea, Elena şi unicul fiu, ce-l aveam pe atunci,
Cristian, au sosit în Londra, într-o zi, pe la începutul lui octombrie
1976, la finele unei slujbe, în timp ce credincioşii erau adunaţi în
camera adiacentă bisericii, la o cafea, părintele Gafton patrula, în
semicerc, pe lângă zidurile interioare ale bisericii, cu mâinile la
spate şi cu o „afumătoare” aprinsă între degete, urmat de Cristian,
copilul meu, care avea mai puţin de 2 ani, imitându-l pe părintele,
ţinând şi el mâinile la spate, cu o bucăţică de hărtie, făcută sul,
între degete. Cred că încă mai am acea fotografie de pomină.
"Un gând simplu, de iubire, sau o vorbă bună pe care-o
adresaţi unui om necăjit azi, poate valora mai mult decât orice
comoară de aur. Gândiţi-vă la văduva care aruncă în Vistieria
Templului singurii doi bănuţi pe care îi are." (Valeriu Gafencu)

1.4. ANII SLUJIRII ÎN ANGLIA

349

C.- SLUJIREA ÎN ANGLIA
1.- INIŢIEREA
A doua zi, potrivit promisiunii, pe la prânz, părintele Lucian
a venit şi m-a luat de la Universitate, să merg la locuinţa sa, care
era un apartament strâmt, cu 2 sau 3 camere, înşirate pe 2 nivele,
cam de mărimea apartamentelor din România, într-o clădire
veche, dar cu o mansardă (mai degrabă un pod, unde ajungeai
urcând pe o scară de lemn, cam rudimentară, trecând printr-o
uşiţă foarte incomodă).
Acela era locaşul în care părintele îşi petrecea cam toată
ziua, când era acasă, citind, scriind şi păstrând contactele, nu
numai cu enoriaşii, ci, în special cu căpeteniile Bisericii Anglicane.
Să nu uităm o clipă faptul că, misiunea sa era de
reprezentant al Patriarhiei Române pe lângă Arhiepiscopul
Anglican de Canterbury şi parohul bisericii ortodoxe române din
Anglia. Acolo îşi bea cafelele şi se cam afuma aromatic cu
Marlboro.
Avea pregătite 2 sandvişuri (sau 2 shaorma, aşa cum I se
spune astăzi, mai pompos). Am servit împreună această masă de
prânz, acolo, la cucurigu, după care am tot petrecut încă vreo 2-3
ore.
Dna preoteasă Angela era la lucru. Acele 2 ore aveau să
constituie, pentru mine, timpul de iniţiere. În primul rând,
părintele a vrut să afle mai multe despre mine, după care mi-a
vorbit despre obligaţiile mele în parohie, cum să mă comport, ce
ar fi bine să ştiu despre unele persoane (personalităţi) ale
comunităţii româneşti din Londra, etc., etc... Era un om foarte
deschis la suflet. Avea să fie acuzat, mai târziu de autorităţile de
la Bucureşti, că prea se occidentalizase. Despre acest aspect vom
vorbi în cele ce urmează.
Spre seară, a sosit, de la serviciu, şi doamna preoteasă
Angela.
Era o fire cam firavă. Dădea impresia că era cam
nefericită. Muncea din greu, băiatul era deja plecat de vreo 2-3
ani în America şi, gurile rele spuneau că ar fi avut probleme cu
substanţe interzise. Datorită misiunii sale, de reprezentant al BOR
pe lângă Biserica Anglicană, părintele era mai mult plecat, decât
pe acasă (conferinţe, slujiri ecumenice, slujiri pan-ortodoxe).
Cred că părintele Gafton a fost unul dintre cei mai activi
slujitori ai bisericii drept-măritoare, pe care i-am cunoscut
vreodată, în condiţii cu totul speciale. Făcea totul cu multă
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plăcere. Vorbea o Engleză perfectă, cu accent străin şi, dacă nu
ştiai că este Român, după chip, asemănare şi conduită, jurai că
este Englez. Era secondat, în toate activităţile sale de
reprezentare, de o tânără, Cristine Hall, teolog al Bisericii
Anglicane, care învăţase şi româneşte şi, care, adesea petrecea
vacanţele în România. Mai era însoţit şi de o doamnă, mai în
vârstă, Ingrid Clapham, artist plastic, întotdeauna înveşmântată
cu un şal peste umeri (ca o arăboaică), tot englezoaică, care avea
o voce baritonală, o femeie cam morocănoasă, căsătorită cu un
bărbat, cam titirez (juca după cum îi cânta nevasta), pe nume
Arthur. Aceștia erau ostaşii părintelui Lucian, care erau gata a se
jertfi pentru el, dacă ar fi fost cazul, erau şi ambasadoare ale
părintelui, care-i deschideau toate uşile la Lambeth şi chiar în
Parlamentul Britanic.
2.- PRIMA ÎNTÂLNIRE CU ENORIAŞII
BISERICII DIN LONDRA,
Eram în plin sezon de vară a anului 1976. Din iniţierea de la
Bucureşti, dar şi de la părintele paroh Lucian Gafton, aflasem că în
toată Anglia erau la acea vreme, cca 1000-1500 familii de origină
română, în marea majoritate fiind familii mixte, spre exemplu,
britanici, căsătoriţi cu românce de-ale noastre, mai ales în
perioada dinaintea celui de al II-lea război mondial, când aveau
de-a face cu exploatarea petrolului (mai ales din zona Ploieşti),
sau greci din România, stabiliţi prin voia sorții în Marea Britanie şi,
chiar anumite familii britanice, fascinate de Ortodoxie (Vasily,
Marina şi fiul lor Ian James, de origine Finlandeză, asistent la
Universitatea Londrei, Ingrid şi Arthur Clapham, Cristine Hall, etc).
Iată-mă în prima mea duminică, de slujire, în calitatea de cantor
şi viitor diacon al acelei parohii. La slujbă se aflau vreo 30-40 de
credincioşi, adunaţi pentru serviciul divin.
O doamnă, cochetă şi foarte nostimă, Nina Pavy, era
dirijoarea corului, pentru răspunsurile omofone ale Liturghiei,
adică, cântarea împreună a tuturor celor prezenţi la slujbă.
3.- OSPITALITATEA ROMÂNEASCĂ LA EA ACASĂ
La slujba din duminica în cauză, la care mă refeream mai
sus, părintele a slujit singur, ajutat de acel ordodox, finlandez,
ipodiaconul Vasily James, un devotat şi convins ortodox, chiar
dacă fusese protestant înainte de a se converti cu întreaga lui
familie la ortodoxie.
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La finele slujbei, după
predică, părintele Lucian mă
prezentă drept cantorul şi
viitorul
diacon
al
bisericii,
înlocuitorul
doctorandului
Nicolae Mihăiţă (actualmente
Arhiepiscopul Târgoviştei, cu
numele de +IPS Nifon, nn). Un
moment absolut înălţător.
Hirotonirea în diacon

La ora de cafea ce a urmat, am fost întâmpinat cu toată
dragostea şi ospitalitatea românească.. Care mai de care dorea să
mă ajute.
Ştiau cu toţii că aveam familie, nu ca predecesorul meu şi
doreau să mă ajute. S-a dat „sfoară în ţară”. Era nevoie de cazare
pentru mine şi familia mea, care în mai puţin de 2 luni urma să se
întregească în Anglia. Se impunea găsirea unei locuinţe,
asigurarea mobilierului necesar, dotarea unei bucătării cu tot
„tacâmul”, procurarea de alimente, etc. etc.
Prima săritoare în ajutor a fost familia Elenei (Lenţi) Cook,
care mi-a oferit, gratuit, găzduire pentru 2 luni de zile, până la
sosirea soţiei şi a copilului, în Anglia. Era căsătorită cu un britanic,
formând o familie tânără şi inimoasă. În casa d-nei Lenţi Cook am
găsit găzduire într-o cameră, cu intrare separată de restul casei,
dotată cu o mică bucătărioară şi cu baie. Era aranjamentul perfect
unde mi-am primit, la sosirea în Anglia, pe soţie şi pe unicul copil
la vremea aceea, Cristian. Păcat că cele 2 luni, de găzduire aici, au
trecut prea repede. Doar la o săptămână, sau două după aceea, a
trebuit să ne găsim rezidenţă în altă parte.
4.- ZAHĂRUL, SUSPICIUNE ŞI
CAUZA UNUI CONFLICT CU SOŢIA
Cele 2 luni ale despărţirii de soţie şi de copil mi s-au părut a
fi 2 decenii şi, chiar, o veşnicie. Cu multă emoţie şi cu mare grijă,
am căutat să mă pregătesc pentru primirea lor în noua lume, nu
oriunde, ci în Londra, metropola viselor multora.
Am aprovizionat micuţul frigider, cu ceeace a fost posibil, în
limita bugetului şi prin donaţiile în alimente, pe care enoriaşii
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bisericii mi le-au făcut cu o săptămână înainte, ştiind despre
venirea soţiei şi copilului.
Fără să conştientizez, pe o
poliţă, deasupra frigiderului, am
etalat mai multe cutii şi pungi cu
alimente neperisabile, cum ar fi:
fulgi de cereale, pungi cu porumb
pentru floricele, făină şi SUGAR
(zahăr). În ziua şi la ora
planificată, a sosirii soţiei mele şi a
fiului Cristian în Anglia, am mers la
aeroportul Heathrow, unde cu vreo
2 luni înainte ajunsesem şi eu. Am
călătorit cu metroul şi, la aeroport,
după ore de aşteptare şi trecere
prin
vamă,
mi-am
recuperat
familia, am dus-o la metrou şi
după alte 45 minute de parcurgere
a itinerarului prin Londra, am ajuns la Lewishem (de data aceasta,
nu spre Greenwich), unde pregătisem primirea.
Dacă ar fi să descriu care au fost 10 din momentele cele
mai fericite ale vieţii mele, cu siguranţă că acele momente se
încriu în acest top. Nu-mi văzusem familia de 2 luni.
Mi se întâmpla ceva formidabil, să-mi revăd familia după...o
veşnicie. Copilul meu, Cristian, pe care-l lăsasem în România
acum 2 luni, mi se părea a fi un adolescent, maturizat înainte de
vreme. Călătorind cu metroul (în marea majoritate, a distanţei, la
suprafaţă), nu mai contenea a-mi vorbi cât de mult mi-a dus lipsa,
cât de mult mă iubeşte şi, cât de mult îi plac priveliştile plaiurilor
ce le parcurgem.
După vreo oră şi ceva, ajungeam în Lewisham, la locuinţa
doamnei Lenţi Cook, minuţios amenajată şi cu toate cele necesare
pentru acestă istorică primire. Eram numai ochi, sorbind-o pe soţia
mea, pe care o lăsasem în România, cu 2 luni înainte, să-i simt
reacţia primirii impecabile, pe care i-o pregătisem la Londra.
Locuinţa era modestă, însă avea tot confortul. Frigiderul era plin.
Totul era, cum spuneau englezii „speak and span”, adică
impecabil. Chiar şi flori pe masă. Nu după multe minute, însă,
soţia mă întrebă: „- Despre ce SUGAR este vorba, fiindcă văd
acolo, pe poliţă, o pungă, pe care scrie SUGAR, fiindcă tu ai plecat
din România numai acum 2 luni şi, nu înţeleg cum ai putut, în
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această scurtă perioadă de timp să ai şi un sugar?” Repet: SUGAR
= ZAHĂR. Haios, nostim, sau cum vreţi să o luaţi. Erau ale
tinereţii nelinişti şi întrebări.
5.- DOAMNA VICTORIA PAGE, INSTRUCTORUL ŞI
MENTORUL MEU PENTRU ENGLEZĂ,
Între persoanele, poate, chiar, personalităţile, care mi-au
oferit o mână de ajutor, în acele vremuri, a fost doamna Victoria
Page. O doamnă cochetă şi, chiar dacă era trecută de 70 de ani,
era foarte frumoasă şi inteligentă. Era şi preşedinta Reuniunii de
Doamne a bisericii româneşti din Londra. Fusese căsătorită cu un
britanic, un magnat al petrolului (soţul ei decedase cu mulţi ani în
urmă), pe care-l cunoscuse şi cu care se căsătorise la Ploieşti,
înaintea celui de al II-lea război mondial. După război, s-au
stabilit în „buricul” Londrei. Locuia într-un bloc de cca 10 etaje,
ultramodern, cu securitate asigurată şi, unde nu puteai pătrunde,
în vremea aceea, decât numai dacă proprietarul apăsa pe buton.
Poate că acel sistem a fost unul dintre lucrurile care, iniţial, m-au
impresionat la lumea civilizată, despre care numai din cărţi
aflasem. Dintre toţi enoriaşii bisericii, cred că Victoria Page m-a
impresionat, dar şi m-a ajutat cel mai mult, chiar şi financiar, ca
să nu mai vorbesc de mobilier, alimente, îmbrăcăminte şi alte
cele. Mai presus, însă, ca o tortură pentru mine, datorită
respectului ce i-l purtam, m-a ajutat cu exersarea Limbii Engleze.
Era o bătrână inteligentă, foarte versată în Engleză care, aproape
dictatorial îmi spunea: „-Nu din snobism o fac, ci fiindcă vreau să
te ajut. Ne vom întâlni, zilnic, în apartamentul meu, timp de 2 ore,
pentru Limba Engleză.
Vom vorbi, amândoi, numai în Engleză.
Îţi voi da lecţii, pe care trebuie să le faci pentru a doua zi. Iată, ai
aici o sacoşă cu vreo 10 cărţi, care te vor ajuta să înveţi limba
Engleză!”
Mărturisesc sincer că, nici la şcoala generală, nici la seminar
şi, nici la Institutul Teologic, nu am simţit atâta teroare, cât am
simţit din partea acelei doamne. Zeci de ani mai târziu, când am
auzit că doamna Margaret Teacher, fost prim-ministru al Angliei,
în vremea preşedintelui american Ronald Reagan, a fost etichetată
drept doamna de fier, mi-am adus aminte că eu, pe propria-mi
piele experimentasem o astfel de doamnă de fier, numită Victoria
Page. Mi-a prins extraordinar de bine. Datorită rigidităţii ei şi
respectului pe care i-l purtam, singur fiind în Anglia, mergeam
zilnic în parcul Hyde Park, mă retrăgeam în locuri singuratice şi, cu
voce tare citeam în engleză şi de asemenea exersam şi muzica
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bizantină, fiindcă, încetul cu încetul, trebuia să preiau de la Nina
Pavy dirijarea corului şi să organizez activităţile culturale
comunitare.
6.- ÎNTÂLNIREA CU CANONICUL DR. A.M. ALLCHIN,
LA KING’S COLLEGE
(UNIVERSITATEA LONDREI),
Pe lângă postul de cantor şi misiunea de viitor diacon al
Bisericii din Londra, beneficiam şi de o bursă de studii la
Universitatea Londrei.
Înainte de a elabora asupra programului de studiu şi
conceptul viitoarei mele teze de doctorat, doresc să prezint cadrul
şi sistemul de învăţământ universitar şi post universitar al
Universităţii din Londra.
Londra, este şi metropolă studenţească a Angliei, cu
aproximativ 380.000 de studenţi, un important centru de
cercetare şi dezvoltare. Cele mai multe şcoli primare şi secundare
din Londra urmează acelaşi sistem de şcolarizare cuprinzător, ca
restul din Anglia. Cu cca 125.000 de studenţi, Universitatea din
Londra este cea mai mare universitate cu contact de profesori,
care predau în Regatul Unit şi în Europa. Este alcătuită din 22
colegii, precum şi mai multe instituţii mici, fiecare cu un grad
ridicat de autonomie, după cum urmează: Universitatea de Arte
din Londra, Universitatea din Londra – Birkbeck, Universitatea
„Brunel”, Universitatea „City”, Universitatea din Estul Londrei,
Universitatea din Londra – Goldsmiths, Universitatea din
Greenwich, Colegiul Imperial din Londra, Colegiul Regal din
Londra, Universitatea „Kingston”, Universitatea Metropolitană din
Londra, Şcoala de Stiinţe Economice din Londra, Universitatea
„South Bank” din Londra, Universitatea „Middlesex”, Universitatea
din Londra – Queen Mary, Universitatea „Roehampton”,
Universitaea din Londra – Royal Holloway, Şcoala de Studii
Orientale şi Africane, Colegiul Universitar „St. Mary” –
Twickenham, Universitatea „Thames Valley”, Colegiul Universitar
din Londra (King's College), Universitatea din Westminster.
Părintele Lucian Gafton a făcut toate aranjamentele necesare
astfel că, la puţin timp după sosirea mea în Anglia, am avut prima
întâlnire cu profesorul meu, mentorul meu, Canonicul dr. A.M.
Allchin, Rectorul Catedralei de Canterbury.
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După mai multe sesiuni, în
cadrul Universităţii, s-a stabilit
tematica Tezei de doctorat:
„Conceptul Întrupării Fiului lui Dumnezeu în
Teologia Anglicană, din secolul al XVI-la, până în
sec. al XX-lea” , proiect care cuprindea, după o introducere
(„Teologia Anglicană de la Reformă până în prezent”) ,
următoarele capitole:
I.- Contradicţie în cadrul Creştinãtãţii:
* Contradicţia dintre credinţa afirmatã şi trãirea vieţii în Hristos;
* Redescoperirea vieţii hristice şi, reafirmarea împãrtãşirii vieţii cu
Hristos;
* Credinţa hristologicã şi societatea contemporanã.
II.- Arhiepiscopul Thomas Crammer , mare liturgist, dar nu și
teolog la Biserica Anglicană, puternic caracter liturgic.
III.- Dezvoltarea Teologiei Tradiţionale Anglicane:
 1550-1650 - Poziţia distinctã a Teologiei Anglicane;
 Reîntoarcerea la Sfinţii Pãrinţi, ca dreptar autoritar de
interpretare a Sfintei Scripturi;
 Doctrina Trinitarã şi a Întrupãrii Cuvântului, aşa cum a
existat ea înainte de Marea Schismã;
 Doctrina Trinitarã şi a Întrupãrii, vis a vis de cea a justificãrii
prin credinţã şi a predestinaţiei.
IV.- Influenţarea Teologiei Anglicane de marii teologi anglicani,
Richard Hooker (1554-1600) şi Lancelot Andrewes (1555-1626) Richard Hooker, Rânduielile Legii Eclesiastice (The Laws of
Ecclesiastical Policy), Cartea A Cincea:
 Caracteristici: gândire, judecatã clarã, balanţã, putere de
sintetizare remarcabilã;
 Hristologia Calcedonianã, baza Doctrinei Bisericii;
 Hristologia Calcedonianã baza Sacramentelor (Sfintelor
Taine);
 Principiul dimpreunã-participare (perichoresis) în
teologia lui Hooker;
 Richard Hooker, Maxim Mãrturisitorul Bisericii Anglicane a
secolului XVII.
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V.- Lancelot Andrewes, mare teolog şi predicator - Predici
la Crãciun, Paşti şi la alte mari sãrbãtori, adâncite în teologia
patristică:
 Lancelot Andrewes şi teologia îndumnezeirii omului
(theosis);
 Participarea umanului în firea dumnezeiascã, drept
consecinţã a participãrii lui Dumnezeu în firea omeneascã;
 Lancelot Andrewes şi teologia lucrãrii Sfântului Duh în
Bisericã;
 Lancelot Andrewes şi Sfintele Taine (Sacramente) şi viaţa
credinciosului.
VI.- Teologia Angli cană în secolul al XVIII-lea - Dr. Samuel
Johnson (1696-1772):
Eclipsarea influenţei tradiţiei teologice Hooker/Andrewes
prin „noua interpretare" a teologului dr. Samuel Johnson din
Connecticut, din coloniile Americane.
VII.- Teologia Anglicană în secolul al XIX-lea:
A.- Miscarea de Renaştere a Bisericii, pornitã din
Oxford (1833):
 Activitãţile pastorale, sociale, liturgice şi spirituale;
 Activitãţile intelectuale şi academice;
 Doctrina Întrupãrii, Bisericii şi Sfintelor Taine, ca „extensiuni
ale Întrupãrii", din nou centrul studiului;
 Valenţe noi ale doctrinii Trinitare;
 Omul, creatura lui Dumnezeu dupã chipul şi asemãnarea
Sa;
 Sfânta Treime, rãdãcina şi modelul societãţii umane;
 Comuniunea omului cu Dumnezeu, rezultatul comuniunii
 Treimice (F.D.Maurice, 1805-1872);
 Un nou mesaj creştin, rãspuns la problemele (sociale,
economice) ale Angliei secolului XIX.
B.-Influenţa
teol ogului
R.M.
Benson - R.M.Benson,
fondatorul primei comunitãţi religioase de bãrbaţi, stabilă în cadrul
Bisericii Anglicane. Influenta sa în:
 Renaşterea vieţii de rugãciune în monasticism;
 Întoarcerea la Teologia Sfinţilor Părinţi;
 Cunoaşterea directã şi experimentarea lui Dumnezeu prin
rugãciune;
 Redescoperirea dogmei îndumnezeirii;
 Teologia purã şi grija de semeni (societate), dupã modelul
Sf. Calinic de la Cernica.
VIII.- Teologia Anglicană în secolul al XX-lea:
 Dumnezeu s-a Întrupat ca omul sã se îndumnezeiascã;
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 Viziunea Trinitarã, sursã a speranţei şi dragostei în
societatea contemporanã;
 Biserica Anglicanã redescoperã Ortodoxia în sec. XX;
 Relaţia dintre Teologia Anglicanã şi cea Ortodoxã în prezent;
 Recunoaşterea reciprocã (Anglicanism şi Ortodoxie),
recunoaşterea noastrã ca fiii aceluiaşi Dumnezeu.

Concluzii.
Din nefericire, datorită conjucturilor socio-politice şi a
imigrării subsemnatului în Statele Unite ale Americii şi ale
schimbărilor precipitate în cadrul Bisericii Anglicane şi ale
regimului de studii teologice din cadrul Universităţii Londrei,
proiectul meu de doctorat a fost întrerupt şi, se pare că pe termen
nelimitat.

Biserica Sf. Gheorghe din Londra

"Să ne curăţăm de păcate, care ne urmăresc la tot pasul, să
fim cu iubire faţă de semenii noştri, să ajutăm, să răspundem la
rău prin bine şi la ură prin dragoste, să ne mărturisim păcatele şi
să luăm temeinic hotărârea de a nu le mai săvârşi."
(Valeriu Gafencu)
"Luptă-te cu tine, înfruntă cu seninătate toate greutăţile
vieţii prezente şi nu te plânge de suferinţă; cu atât mai mult, cu
cât azi aproape nu există familie care să nu fi încercat cele mai
crunte dureri." (Valeriu Gafencu)
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Bunătatea

Bunătatea-i respectul și interesul față de alții.
Capul bun și inima bună fac combinație bună,
Cei răi pot avea noroc, dar bunii sunt ferici
fericiții.
Fii cât mai bun că doar asta o să
să-ți rămână!
Nu-ți
ți fie rușine să faci mereu ce este mai bine,
Bunătatea-i o frumusețe
țe percepută cu sufletul,
Când faci tot ce-ii mai bun, nu po
poți ști ce vine,
Poate că-n viața
ța ta și a altuia apare și efectul.
Fiți sinceri și curați ca și cum Domnul e de față,
Una din mulțumirile
țumirile vieții e să știi că ești bun,
Poți
ți răsplăti bunătatea, doar fiind bun în viață.
Dacă omul religios e rău, ateul cât o fi de om?
N-avem dreptul să-ll privim pe alt om de sus,
Decât când trebuie să ne aplecăm de a
a-l ridica,
Binele făcut la nevoie e răsplătit înzecit de Iisus,
Căutând binele altora pe
pe-al nostru îl vom afla.
Uită jignirile dar nicicând bunătatea n
n-o uita,
A fi mare nu-ii mirare, a fi om e lucru mare!
Nu-i destul să fii bun. Bine
Bine-i să fii bun de ceva,
Bunătatea-i frumuseșea
șea în cea mai bună stare.
Rodul Duhului Sfânt este: iubirea, bucuria, pacea,
Bunăvoința,
ța, bunătatea, răbdarea și fidelitatea
Blândețea
țea și cumpătarea – și nu îl atinge legea.
Doamne, cu-a
a Ta bunătate, înva
învață-ne bunătatea!
Mircea Iordache
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D.- ASCENSIUNEA MEA
1.- HIROTONIREA ÎNTRU DIACON
A TEOLOGULUI CONSTANTIN ALECSE,
Locul vacant de cantor şi dirijor al corului bisericii ortodoxe
române „Sf. Gheorghe” din Londra, timp de 5 ani, prin întoarcerea
în ţară a doctorandului Nicolae Mihăiţă (actualmente Arhiepiscopul
Târgoviştei), avea să fie completat prin venirea la 10 iulie 1976 a
tânărului teolog Constantin Alecse, care era aprobat de a fi
hirotonit şi în treapta diaconiei, aşa după cum am descris mai sus.
Astfel că, în mai puţin de 5
luni de la sosirea sa şi a familiei
sale, în Londra, cu ocazia vizitei
canonice în Anglia a PS Sale
+Episcopul
Lucian
Florea
(Arhiepiscopia
Ortodoxă
Română pentru Europa Centrală
şi Occidentală, cu sediul la
Paris, Franţa) în ziua de
duminică 28 noiembrie 1976, teologul Constantin Alecse a fost
hirotonit întru diacon în prezenţa multor români ortodocşi şi
oaspeţi englezi, personalităţi ale Bisericii Anglicane, cum ar fi:
dr. Mervyn Stockwood, Lord-Episcop de Southwark, membru al
Parlamentului Britanic, dr. Harold, Episcop Vicar de Fulham şi
Gibraltar, Canonicul dr. M.M.Hamond Moore, reprezentantul cu
relaţiile externe ale Bisericii Anglicane şi alţii.
Întrucât la aceeaşi dată s-a
comemorat şi evenimentul Unirii
Transilvaniei cu Patria Mamă, în
cadrul
programului
cultural,
susţinut de corul bisericii sub
bagheta dnei Nina Pavy, a
conferenţiat dna Angela BothaCsontos. (Sursa: Altar Almanah
1976-1977, paginile 214-215).
Ceva îmi suna în urechi, îmi răsună şi azi, prinzând ecou
până în străfundul sufletului: „Ziua de 28 noiembrie 1976, teologul
Constantin Alecse va fi hirotonit întru diacon!” Era vorba chiar
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despre mine şi nu-mi venea să cred că, abia după cinci luni de la
aterizarea în Londra, Dumnezeu mă va mirui cu bunătatea Lui,
făcând aranjamente favorabile unui asemenea eveniment.
După cum am relatat mai sus, doctorandul Nicolae Mihăiţă
(actualmente Arhiepiscopul Târgoviştei), după cinci ani de slujire
în calitate de cantor şi dirijor al corului Bisericii Ortodoxe Române
„Sfântul Gheorghe”, din Londra, s-a reîntors în ţară şi locul rămas
vacant, a fost ocupat de subsemnatul, fiind şi aprobat a fi hirotonit
în treapta diaconiei.
Ce minune dumnezeiască, că, în mai puţin de 5 luni de la
sosirea mea şi a familiei mele în Londra, cu ocazia vizitei canonice
în Anglia a PS Sale +Episcopul Lucian Florea (Arhiepiscopia
Ortodoxă Română pentru Europa Centrală şi Occidentală, cu sediul
la Paris, Franţa), în ziua de duminică, 28 noiembrie 1976, eu,
teologul Constantin Alecse, am fost hirotonit întru diacon, în
prezenţa multor români ortodocşi şi oaspeţi englezi, personalităţi
ale Bisericii Anglicane, menționate mai sus.

Serbarea de 1 decembrie
După cum am mai spus, la aceeaşi dată, 28 noiembrie
1976, s-a comemorat şi evenimentul Unirii Transilvaniei cu Patria
Mamă, în cadrul programului cultural, susţinut de corul bisericii
sub bagheta dnei Nina Pavy. A conferenţiat d-na Angela BothaCsontos. (Sursa: Altar Almanah 1976-1977, paginile 214-215).
Pentru mine, era o dublă sărbătoare: o aniversare a întregirii fiinţe
naţionale şi un important pas al meu pe calea duhovnicească. Mă
simţeam foarte onorat de tot ce se petrecea cu mine şi în jurul
meu. Parcă şi sfinţii bisericii „Sfântu Gheorghe” făceau parte din
onorata adunare, care mă învăluia cu atenţie şi dragoste. Gândul
îmi cam părăsea modestia şi credeam că întreaga ceremonie îmi
era destinată, sărbătoarea naţională aducându-mi omagiu. Din ce
în ce mă simţeam mai apropiat de Sfânta Masă şi de devenirea
unuia dintre cei care puteau lua parte la masa înalţilor prelaţi, de a
sluji alături de ei.
"Azi sunt fericit. Prin Hristos iubesc pe toţi. Este o cale atât
de greu înţeleasă şi acceptată de oameni! Dar sunt convins că este
singura care duce spre fericire..." (Valeriu Gafencu).
„Iubirea răspunde la toate întrebările.‟ (Arhimandritul
Arsenie Papacioc )
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2.- HIROTONIREA ÎNTRU PREOT ŞI
CONCERTUL DE COLINDE,
Cine nu a încercat vreodată să-şi scrie amintirile, cu
siguranţă că nu e pătruns de fiorii trecutului şi de viziunea unui
viitor mai bun, de briliant. Trecători fiind prin lumea aceasta, e
bine să ne facem vise, cu ochii deschişi, căci de nu visăm, nu ne
asumăm viitorul. Nu putem avea împliniri fără vise şi riscuri.
Există o istorioară populară care arată că, un rabin se ruga
lui Moise să-l ajute să câştige la Lotto. Azi aşa, mâine aşa, până
când, într-o seară i se arată Moise în vis şi-i zise: - Fiul meu, te
rogi zilnic să câştigi la Lotto. Te întreb însă, ţi-ai cumpărat
vreodată un bilet la Lotto, ca să poţi câştiga? – Nu Doamne!. Atunci mai pune-ţi pofta în cui, fiindcă, dacă nu vei cumpăra un
bilet (dacă nu vei visa!), şansele sunt nule a câştiga ceva (a ţi se
împlini visele).
Eu, privind în negura vremii, pot spune că „am jucat la
Lotto”, adică am avut multe vise şi, multe dintre ele mi s-au
împlinit. Mi-am dorit să merg la seminarul teologic şi am mers;
mi-am dorit să merg la facultatea de teologie, am mers; mi-am
dorit să fac cursuri de doctorat, am frecventat; mi-am dorit să
devin diacon, că tare îmi mai plăcea (încă din anii de seminar)
slujirea diaconească, mi s-a împlinit şi această dorinţă, pentru o
perioadă foarte scurtă; mi-am dorit să devin preot, slujitor al lui
Hristos, am devenit...(slujindu-L timp de peste 40 de ani!...). În
orice stadiu existenţial m-am aflat şi mă aflu, revin cu plecăciune
spre „rădăcină”, la începuturile sacerdoţiului meu.
Aşa, după cum am descris
mai sus, scenariul fusese scris,
zarurile fuseseră aruncate: din
25 decembrie 1976 eram uns ca
preot paroh al Bisericii Ortodoxe
Române „Sfântul Gheorghe” din
Londra, Anglia. Eram cel mai
tânăr
preot
român,
din
vremurile acelea, care slujea
una dintre cele mai importante
parohii ale Patriarhiei Române de peste graniţă.
Un număr impresionant de credincioşi români, britanici şi de
alte naţionalităţi, aveau posibilitatea să participe, în premieră, la
hirotonirea întru preot a unui diacon ortodox român.
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Ceremonialul a fost prezidat de către PS Sa +Episcopul
Lucian Florea Făgărăşanul, asistat de către un sobor de preoţi din
cadrul diocezelor greceşti, ruseşti şi sârbeşti, datorită relaţiilor
bune, pe care biserica noastră din Londra le avea cu Arhiepiscopul
Grec +dr. Athenagoras, de Thyateira şi Marea Britanie, cu
Mitropolitul rus +IPS Anthony Bloom de Sourouz şi cu părintele
Nikolic, reprezentantul bisericii ortodoxe sârbeşti, din Anglia.
Ziua de sâmbătă 25 decembrie 1976, avea o triplă
însemnătate pentru biserica „Sfântul Gheorghe” din Londra şi
pentru credincioşii ei:
Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos
(Crăciunul);
Vizita canonică a PS Sale +Episcopul Lucian (Florea) Făgărăşanul,
de la Paris, şi:
Hirotonirea întru preot a p.c.diacon Constantin Alecse, cu
instalarea sa în poziţia de nou preot paroh al bisericii „Sfântul
Gheorghe” din Londra, Anglia.
Ca reper istoric, doresc să menţionez, doar, faptul că, în
vremurile trăirii mele la Londra (1976-1980), cea mai largă
prezenţă în Anglia o avea biserica greacă, cu 120 de parohii şi
biserica rusă, cu vreo 35 de parohii, (cea care era mai inclinata şi
mai deschisă pentru convertiţi britanici, decât biserica greacă).

Dacă mergeai în Ennismore Gardens, unde era catedrala
bisericii ruse, în care slujea Mitropolitul Anthony Bloom, într-o
duminică dimineaţa, găseai acolo perechi de tineri care nu aveu
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nimic de-a face cu Rusia, ci erau doar interesaţi, atraşi, de
Ortodoxie.
La finele Sfintei Liturghii, în cadrul căreia a avut loc
hirotonirea întru preot a diaconului Constantin Alecse, s-a oficiat şi
un Te-Deum (slujbă de mulţumire), urmat de un concert de
colinde religioase şi împărţirea de daruri tradiţionale, trimise
enoriaşilor bisericii de către însuşi Întâi-Stătătorul BOR, PFSa
Patriarhul României. A urmat o copioasă agapă praznicală, cu
preparate culinare de Crăciun, pregătită de către distinsele
doamne ale reuniunii, în frunte cu doamnele Angela BothaCsontos, Joan McCormick, Victoria Page şi altele.
3.- COMEMORAREA UNOR
EVENIMENTE NAŢIONALE ROMÂNEŞTI,
Existenţa reprezentanţelor bisericilor româneşti în diaspora,
includea, în fişa postului, şi comemorările evenimentelor naţionale
şi, cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti în sânul
comunităţilor în care fiinţau.
Voi
exemplifica
doar
printr-o
primă
sărbătoare
naţională,
comemorată
la
Londra,
imediat
după
hirotonirea mea întru preot şi
preluarea parohiatului bisericii
din Londra. Este vorba de
sărbătoarea
Unirii
Principatelor Române, în ziua
de duminică 23 ianuarie 1977
(100 de ani dela dobândirea Independenţei României), la finele
Sfintei Liturghii, urmată de o slujbă a Te-Deum-ului.
Conferenţiar a fost Harry McCormick, personalitate arhicunoscută
în comunitate, nu numai prin faptul că era vicepreşedintele
Consiliului Parohial, dar şi prin faptul că avea o agenţie de Voiaj,
care facilita, conaţionalilor săi, călătorii în patria mamă, România.
"Hristos este prezent de-a pururi și pretutindeni în istorie, în
mod mistic, tainic și prin conștiința și lucrarea credincioșilor."
(Valeriu Gafencu)
„Sfânta rugăciune este mama tuturor faptelor bune.‟
.
(Arhimandritul Cleopa Ilie)
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4.- POLITICĂ SAU COABITARE?

Întâlnire cu Arhiepiscopul de Canterbury,
În ziua de joi, 27 ianuarie 1977, aflat iarăşi în vizită
pastorală în Anglia, Chiriarhul Lucian Florea, de la Paris,
dimpreună cu subsemnatul, noul preot paroh al bisericii româneşti
din Anglia, potrivit protocolului bisericesc, am avut o întâlnire la
Palatul Lambeth, reşedinţa Arhiepiscopului de Canterbury, +dr
Donald Coggan, pentru a fi acreditat drept reprezentant al
Patriarhiei Româniel pe lângă Biserica Anglicană, succesor al
părintelui conferenţiar Lucian Gafton. Cred că eram pierdut în
spaţiu, ca un tânăr preot, de numai 26 de ani, neexperimentat,
care devenise, peste noapte, buricul pământului, reprezentantul
Patriarhiei Române pentru Biserica Anglicană, care, în
Commenwelth-ul Britanic, înscria peste 450 de Ierarhi Episcopali
în întreaga lume, dintre care 25 dintre ei erau şi membri ai
Camerei Lorzilor din Parlamentului Britanic.
Îmi aduc aminte că, la întâlnirea cu Arhiepiscopul +dr
Donald Coggan, am făcut o plecăciune, aşa cum este protocolul
ortodox, când îţi întâlneşti patriarhul, mitropolitul, arhiepiscopul,
sau episcopul şi, am insistat să-i sărut mâna dreaptă. Discret, m-a
lăsat să-i sărut inelul (ca şi la catolici), simbol al autorităţii
bisericeşti. Era un chip pleşuv, îmbrăcat într-o hlamidă purpurie.
La mijloc era încins cu un brâu, tot purpuriu, însă de o nuanţă mai
închisă decât hlamida. Purta ochelari. Ochii îi erau pătrunzători, iar
vocea foarte caldă. Era înconjurat de o suită de vreo 4 prelaţi
Anglicani, dintre care am reţinut doar 2 nume: +dr. Gerald Ellison,
Episcopul Londrei şi +dr. Mervyn Stockwood, Episcop de
Southwark (Londra de Sud). Ierarhii mei i-au explicat
Arhiepiscopului +dr Coggan, schimbările de gardă la Biserica
Ortodoxă Română „Sf. Gheorghe”, din Londra şi i-au prezentat
scrisoarea Patriarhului României, prin care mă acredita drept
reprezentantul oficial al BOR pe lângă Sanctitatea Sa,
Arhiepiscopul de Caterbury. M-a felicitat, m-a îmbrăţişat şi, îmi
mai aduc aminte, din toate cele întâmplate la Lambeth, cum
Arhiepiscopul Coggan se adresă episcopului de Southwark/Londra
de Sud (dr. Mervyn Stockwood): - Mervyn, de acum înainte,
Constantin îţi este discipol. Am rămas stupefiat: cum adică
„Mervyn”, cum adică „Constantin”, când la noi, în România,
Arhiereului i se foloseau apelative ca „Înalt Prea Sfinţia Voastră”,
iar preotului i se adresa apelativul „Prea Cucernicia Voastră...”,
etc...
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Aşa, ca din senin, aproape că eram la pertu, lucru
nemaipomenit şi neînchipuit că poate exista o astfel de realitate
într-o biserică naţională şi naţionalistă, cum este biserica
Anglicană.
Cred că, dacă însuşi Patriarhul
României ar fi fost prezent la
respectiva întâlnire, Arhiepiscopul
de Caterbury +dr. Coggan, i s-ar
fi
adresat
la
pertu,
„+Justiniane!...”.
Din acele
momente, chiar că am devenit
copilul de suflet al episcopului
anglican +dr. Mervyn Stockwood,
de Southwark/Londra de Sud,
despre care voi face vorbire în
cele ce urmează:
5.- PREOTUL CONSTANTIN ALECSE, CAPELAN ONORIFIC AL
EPISCOPULUI MERVYN STOCKWOOD
Scurtă biografie a episcopului
dr Mervyn Stockwood, MP,
Mervyn Stockwood a fost, cu siguranţă, un episcop diocezan
anglican, cu o personalitate foarte controversată generaţiei sale şi,
având în vedere caracterul său contradictoriu, probabil, era un
episcop dintre cei mai populari şi de succes şi, un apreciat
membru al Parlamentului Britanic.
În multe privinţe se dovedea a fi un vizionar, cu orientări
politice de stânga. El a creat în dioceza sa, din Southwark, situaţii
extreme, pe parcursul celor două decenii de episcopat, care astăzi
par a fi banale, însă în vremurile acelea erau acţiuni de pionierat.
Numele său s-a bucurat de multă publicitate în mas-media
britanică şi în cea internaţională.
Mervyn Stockwood, s-a născut în 1913, fiind fiul cel mic al unei
familii de avocaţi, din localitatea Sommes.
Tatăl său a murit când Mervyn avea doar trei ani. În 1917,
familia s-a mutat la Bristol, unde Mervyn devine acolit la biserica
anglicană a „Tuturor Sfinţilor", din cartierul Clifton, biserică
distrusă în cel de al doilea război mondial.
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A fost hirotonit diacon şi,
mai apoi preot, al bisericii „St
Matthew”, din Moorfields, unde
a slujit timp de 19 ani.
Educaţia şi-a desăvârşit-o la o
serie de şcoli-internat, prin
vremea
aceea
organizate
haotic, apoi cu studiile la
Facultatea de 4 ani la Kelly
Collegen Tavistock .
La vârsta de numai 18 ani, a devenit ipodiacon la Facultatea
„King’s College” („Colegiul lui Hristos”), din Cambridge, unde cade
sub influenţa profund liberală a savantului Charles Raven, profesor
de Religie şi Divinitate, linie liberală ce a urmat-o şi după
hirotonirea sa întru diacon, în 1936.
Mervyn Stockwood păstra tăcerea în ceea ce privea faptul
că, în timp ce era student, a simpatizat cu socialismul, datorită
experienţei sale personale, privind fenomenul „Moorfields”, cu
toate că, la fel ca mulţi socialişti din clasa de mijloc şi cea a
bogaţilor, din vremea sa, s-a bucurat de roadele capitalismului. A
îndeplinit chiar şi funcţii laice şi politice, ca aceea de consilier al
Departamentului Muncii, atât în Bristol, cât şi în Cambridge, iar în
Bristol a infiinţat prima clinică de sănătate, din Marea Britanie. Cu
toate că era „neortodox”, adică de stânga, din foarte multe puncte
de vedere, totuşi, datorită unor acţiuni ale sale, chiar propriul său
partid, Partidul Laburist, l-a exclus, nu mai puţin, de trei ori.
În 1947, la vârsta de doar 34 ani, Stockwood a devenit
rectorul Catedralei Anglicane „Sf. Fecioară Maria”, din Oxford. La
scurt timp, numirea sa a fost anulată de către Episcopul de
Oxford, Kenneth Kirk, argumentând faptul că Biserica Episcopală
nu are nevoie de un non-conformist, de un socialist, care să
distorsioneze minţile tinerilor studenţi.
Acest act a fost însă o binecuvântare, deghizată, pentru
Stockwood, căci niciodată nu s-a simţit la el acasă în Oxford.
În Cambridge, pe de altă parte, el era iubit, preluând în
1955 capelanatul Bisericii Universităţii „Sfânta Maria” („St Mary”).
După numai patru ani este ales episcop al Diocezei de
Southwark, dintre şase candidaţi. Arhiepiscopul Fisher (şi el de
stânga), a ales ca să-l hirotonisească întru episcop, chiar de Ziua
Muncii.
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Cu toată simpatia pentru
mentorul său, Arhiepiscopul
Fisher, Mervyn Stockwood, un
modernist la extremă (insista
să mă adresez la persoana
întâia), a considerat că dr.
Donald Coggan, în vremea
căruia am ajuns eu la Londra,
era pe departe, cel mai
disciplinat
şi
eficient
Arhiepiscop de Canterbury,
dintre cei patru arhiepiscopi în
timpul cărora a slujit ca
arhiereu.

+ Mervyn Stockwood

De îndată ce a ajuns episcop de Southwark, a insistat pe
lângă Michael Ramsey, Arhiepiscop în vremea aceea, de a-l numi
pe John Robinson, care avea doar 40 de ani, pe care-l avusese în
echipa sa din Bristol, episcop sufragan de Woolwich, care avea
vederi tot de stânga.
În cazul în care el considera că cineva era potrivit pentru o
anumită funcţie bisericească, îl numea, chiar, fără acceptul
superiorilor săi. Primul preot pe care l-a hirotonit a devenit
decanul de Westminster.
„Crucea este semnul iubirii dintre noi și semnul iubirii lui
Dumnezeu pentru noi.‟ (Părintele Sofian Boghiu)
„Să nu aştepţi să-ţi dea Dumnezeu fără să baţi şi fără să
ceri. Rugăciunea trebuie făcută permanent.‟ (Ieromonahul Adrian
Făgețeanu )
„Răsplata iubirii este bucuria, nu căuta alte semne şi
încredinţări.‟ (Ieromonah Savatie Baștovoi)
„Dumnezeu nu ne ține că suntem noi foarte vrednici. Ne
ține că este El foarte milostiv.‟ (Arhimandritul Arsenie Papacioc)
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Episcopul Mervyn (cu Cristian în
brațe), și părintele Constantin și
dna psă Elena Alecse, în grădina
Palatului Episcopal

Ca episcop de Southwark a
adoptat un concept complet
nou în formarea teologică
ecumenistă a clericilor săi, a
obţinut burse pentru clerul
său. Dormea doar patru sau
cinci ore pe noapte, însă îşi
respecta programul de aţipire,
pentru 20 de minute după
fiecare masă de prânz. A citit
intens, era o enciclopedie
ambulantă.

Îi plăceau şi petrecerile, se bucura de compania invitaţilor
şi, era îngrozit la gândul că într-o zi va trebui să se pensioneze,
urmând să ducă tot restul vieţii în singurătate.
În fiecare dimineaţă, se retrăgea la rugăciune şi meditaţie,
în capela sa privată de la mansarda palatului episcopal. Credea
într-o relaţie personală a sa cu Dumnezeu. Îşi iubea semenii şi, işi
aprecia preoţii. O istorioară circula, prin vremea aceea că, într-o
zi, auzind că un preot al său a fost accidentat de un tren şi dus la
spital, a mers în miez de noapte şi a stat lângă acel preot,
rugându-se până ce preotul şi-a dat obştescul sfârşit.
Poate că, datorită faptului că nu fusese căsătorit vreodată
(în Biserica Anglicană episcopii au dreptul la căsătorie) şi, neavând copii, iubea mult copiii şi iniţia proiecte diocezane pentru
aceştia. Deşi era suspectat de misogism, în relaţiile cu femeile,
totuşi era admirat de femeile din cabinetul său. A pledat pentru
mult timp în favoarea hirotonirii femeilor, iar în 1981, după
plecarea mea din Anglia, a venit în Statele Unite pentru a hirotoni
ca preot o femeie pe care o sfinţiseră, el, anterior, ca diacon în
Eparhia de Southwark şi, a cărei hirotonire întru preot fuseseră
interzisă până atunci în Anglia.
Problemele de administraţie îl plictiseau mult. Rareori
participa la Sinodul General al Bisericii Anglicane, iar atunci când
participa îşi ţinea numai discursul, după care părăsea sala.
În 1963 a fost ales membru în Camera Lorzilor, unde se bucura de
mare respect.
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După 21 de ani, ca
episcop de Southwark, s-a
retras în 1980, la casa sa
elegant, în Bath, pe care un
om de afaceri şi prieten i-o
oferise spre folosinţă, pe
termen nelimitat, unde şi eu
cu familia mea am avut
onoarea să dormim, peste
noapte, într-una din zilele în care înaltul prelat anglican ne-a luat
în maşina sa, pentru a-l vizita.
După pensionare, în 1982, şi-a publicat autobiografia. La 3
ianuarie 1995, trece la Domnul, în casa sa din Bath. Dumnezeu
să-l ierte!
Episcopul dr Mervyn Stockwood, binefăcătorul meu,
Nu aş insista, cu detalii, asupra acestei mari şi
controversate personalităţi ale Bisericii Anglicane, dr. Mervyn
Stockwood, dar conştiinţa-mi nu m-ar ierta dacă nu aş face acest
lucru şi, în cele ce urmează, mă voi justifica:
Dintre toţi binefăcătorii mei, în vremelnicia mea
pământească, de peste 60 de ani, la timpul în care scriu aceste
amintiri, în afara familiei mele imediate, cred că prelatul anglican
Mervyn Stockwood ocupă unul din locurile din faţă, dacă nu chiar
primul loc.
Se spune despre britanici că, îţi ia o veşnicie până ce te
împrieteneşti cu ei, însă, în momentul în care din străin nesuferit
(bloody foreigner) le devii prieten (dearest friend), atunci este
pericolul de a te strânge la piept până te sufocă. În acest spirit, nu
ştiam cum să interpretez prietenia atât de cordială pe care acest
Lord Episcop al Londrei de Sud mi-o oferea.
Mi-a oferit demnitatea de capelan onorific al Diocezei de
Southwark, prin decret Eparhial.
"Comunitățile trebuie să se dezvolte natural. E nevoie însă
și de o conștiință a comunității universale și de un mod de
participare la ea, dar nu prin dirijare și planificare centralizată,
căci astfel se ajunge la tiranie." (Valeriu Gafencu)
"Cine crede fără a fi și un misionar, acela încă n-a cunoscut
frumusețea credinței." (Valeriu Gafencu)
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Textul decretului Episcopal: (Engleză):
DATED 15 th November
1977. Diocese of Southwark.
The Reverend Constantin Alecse
APPOINTMENT as HONORARY
CHAPLAIN... KNOW ALL MEN BY
THESE PRESENTS, that WE
MERVYN by Divine Permission
BISHOP
OF
SOUTHWARK
hereby appoint (during our
pleasure only)
+Mervyn la un ceremonial de
Sf. Paști

The Reverend CONSTANTIN ALECSE to be one of the
Honorary Chaplains with all rights priviledges and imminities to
such Office appertaining. IN WITNESS whereof We have hereunto
set our hand and caused our Episcopal Seal to be hereto affixed.
DATED this fifteenth day of November in the year of our Lord One
thousand nine hundred and seventy seven and eighteenth year of
our Consecration. Ss/+MervynSouthwark & ss/seal.
Textul decretului Episcopal: (Română):
DIN DATA DE 15 noiembrie 1977. Dioceza Londrei de Sud. Preotul
Constantin Alecse. Numirea în funcţia de CAPELAN ONORIFIC ...
Să ştie toată lumea că Noi Mervyn prin Voinţă Divină, episcopul
Londrei de Sud, numim prin prezenta (numai pe perioada dorinţei
noastre) pe preotul CONSTANTIN ALECSE, a fi unul dintre
capelanii noştri onorifici, cu toate privilegiile şi drepturile
imunitare, pertinente acestei funcţii ce o deţine. Drept pentru care
am semnat prezenta numire, semnată cu mâna noastră şi prin
aplicarea Sigiliului episcopal pe acest document. DATATĂ astăzi,
ziua a cincisprezecea, a lunii noiembrie, în anul de graţie al
Domnului una mie nouă sute şaptezeci şi şapte şi, al
optsprezecelea an al consacrării noastre. SS / + MervynSouthwark
& SS / sigiliu.
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Decernarea
acestei
numiri s-a făcut în cadrul unui
ceremonial, la Palatul Episcopal,
în prezenţa câtorva dintre
Capelanii Onorifici ai Episcopului
Mervyn
Stockwood.
Eram
singurul capelan, de religie
Ortodoxă.

Aveam să realizez foarte curând beneficiile imediate ale
acestei numiri:
Acces nelimitat la Sanctitatea Sa. În calitatea de capelan onorific
al prelatului de Southwark, aveam acces nelimitat la episcopul
Mervyn, oricând şi, pentru a discuta orice fel de probleme
bisericeşti, sau personale.
Locuinţă gratuită, cu mobilă, pentru o perioadă de un an. În
aceeaşi calitate, mi s-a oferit, gratuit, pentru o perioadă de cca un
an, o casă mobilată, cu 3 camere (într-un tradiţional duplex
britanic), într-un cartier din numita Dioceză. Prin comparaţie, în
anul anterior numirii mele în această poziţie, mă mutasem cu
„cortul”, de vreo 7 ori, în locuinţe cu o singură cameră şi, la
preţuri foarte piperate,
Închirierea unui apartament la un preţ nominal. La încheierea
anului de locuire gratuită, mi s-a oferit posibilitatea închirierii unui
apartament de minim 2 camere, într-una din clădirile diocezane, la
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un cost de sub 25%, din costul de închiriere pe piaţă, ceea ce s-a
şi întâmplat pentru ultimii 3 ani ai vieţuirii mele la Londra, o
locuinţă din Lewisham, de unde am şi plecat în America,
Activităţi interactive Ortodoxe-Anglicane. Am fost invitat şi, am
participat adesea, la multe slujbe anglicane şi întâlniri pastorale, în
cadrul numitei dioceze, care mi-au oferit prilejul de a cunoaşte
mai bine Biserica şi ritualul Anglican, de a-mi face prieteni şi de a
exersa Limba Engleză.
Întâlniri cu personalităţi ale Bisericii Anglicane şi cu membri ai
Parlamentului Britanic. Am avut posibilitatea de a vizita locuri
interesante şi am întâlnit personalităţi marcante ale Bisericii
Anglicane, chiar şi membri ai Parlamentului Britanic, ori de câte ori
luam masa cu episcopul Mervyn, la cantina Parlamentului, sau în
anumite ocazii, asistând la lucrările Parlamentului, din spaţiile
rezervate invitaţilor Lorzilor.
Transport asigurat cu maşina episcopală. În amintita poziţie, deşi
onorifică, am beneficiat, în anii care au urmat, de spiritul frăţietăţii
capelanilor Lord-Episcopului Mervyn. La toate întâlnirile de
reprezentare şi la slujbele anglicane, la care eram invitat, la care
participam alături de episcopul Mervyn, aveam transport asigurat.
Capelanul personal al episcopului, diaconul Giles, avea în fişa
postului să-mi asigure transportul cu maşina, cu toate că
transportul în comun (sistemul de metrou şi autobuze) era extrem
de eficace.
Aranjamente de întâlniri Ortodoxo-Anglicane. Tot capelanul
personal al episcopului, diaconul Giles, era cel care făcea
aranjamente cu anumite Biserici Anglicane, unde predicam, sau
oficiam slujbe ortodoxe, despre care voi face vorbire mai jos,
Mutarea în noul apartament. Îmi amintesc de un eveniment
nostim, care consider că este avenit să-l împărtăşesc cu cititorii
acestor rânduri. Era spre finele anului 1978, când trebuia să mă
mut, din casa unde locuisem gratuit timp de un an, la
apartamentul din Lewisham.
La comanda Ierarhului,
diaconul
Giles,
capelanul
personal al episcopului Mervyn,
îi
cere
arhidiaconului
de
Lewesham
(în
Biserica
Anglicană, poziţia de arhidiacon
este mai presus decât cea de
preot), să adune câţiva preoţi
tineri, care să mă ajute
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la mutarea în noul apartament.
Desigur că ar mai fi multe alte lucruri de spus despre
beneficiile mele, în calitatea de capelan onorific al episcopului
Mervyn, însă, din lipsă de spaţiu, şi pentru a nu bate pasul pe loc,
ne mutăm la alte tematici şi mai interesante, din timpul păstoririi
mele la Londra. Cumnatul şi sora, Constantin şi Paulina Ciocan, în
vizită la Londra. În 1978, cu ocazia vizitei la Londra a cumnatului
şi sorei mele, mai mari, Constantin şi Paulina Ciocan, pentru a
deveni naşii fiului nostru, nou-născut la Londra, Marius, am
aranjat o întâlnire cu episcopul Mervyn, la palatul episcopal, apoi
la Parlamentul Britanic şi bilete de acces la câteva obiective
istorice şi la unele locuri pitoreşti din marea metropolă londoneză.
Ajutor pentru România, după cutremur din 1977.
Ne amintim cu toţii de
cutremurul din România, din 4
martie 1977, care a zguduit din
temelii, sau a dărâmat, case,
blocuri, biserici de vechi tradiţii,
locaşuri de cultură, etc... însă,
mai presus de toate a secerat
sute de vieţi umane şi,
alte sute au fost grav rănite.
Şi noi, românii din Anglia, alături de românii de acasă, sau
de pe alte meleaguri, trăiam acele momente de grea încercare, de
aceea ne-am mobilizat şi, am colectat fonduri şi ajutoare pentru
fraţii de acasă, greu încercaţi.
„Smerenia nu are nimic de-a face cu nefericirea, nu
provoacă milă, nu este o atitudine lipsită de demnitate,
înjositoare. Smerenia este putere și nu slăbiciune.‟
.
(Monahul Moise Aghioritul)
"Natura omului e liberă, dar libertatea absolută nu e în
creație ci în Creator." (Valeriu Gafencu)
"Iubiți omul, dar nu vă faceți iluzii despre el, pentru că veți
suferi amarnic!" ( Valeriu Gafencu)
„Nimeni nu a primit premiu fără să concureze! Eforturile
nasc slava, oboseala aduce cununile.‟ (Sfântul Vasile cel Mare)

374

PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI

Răbdarea
Răbdarea vine a accepta o situație ostenitoare,
Fără a i se stabili vreun termen pentru finalizare,
Este o dispoziție firească de a accepta neplăceri,
Tăria de a aștepta în liniște cursul unor întâmplări.
E stăruința într-o lucrare grea și de lungă durată,
Ce cuprinde perseverență, tenacitate, luptă curată.
Răbdarea va realiza mai mult decat forţa noastră,
Ea este capacitatea de a ne lumina fără „siguranță‟.
Se cunoaște că răbdarea e cea mai mare virtute,
În răbdarea excesivă virtutea are niște limite,
Iar genialitatea este o aptitudine pentru răbdare.
Învenția e mai multă răbdare, decât talent mare.
Educaţia este abilitatea de a asculta pe oricine,
Fără să îți pierzi răbdarea sau încrederea în tine.
Lăudăm răbdarea, dar nu putem îndura suferința,
Că ea e o îmbinare a curajului moral cu prestanța.
„Dacă-i iubire şi răbdare, nimic nu este imposibil.”
Răbdarea este arta de a spera și de a fi capabil,
Ea este ca o comoară, și-i în suflet bine ascunsă,
Domnul, peste puterile noastre, în ispită nu ne lasă.
Răbdarea e putere morală. Ea reușește să calmeze
Sentimentele de supărare și revoltă și să le sfideze,
Sau care liniștește toate durerile și suferințele grele.
Răbdarea alină suferința și adâncește experiențele
Unde nu există răbdare, acolo nu este nici iubire,
Faptul că nu faci un rău nu stă numai în mântuire,
Ci în faptul că rabzi răul cu mult curaj bărbătesc,
Cel fericit e cel care are răbdare în chip creștinesc.
Cine vrea să-nvingă ispitele fără rugăciune și răbdare,
Nu le va depărta, ci se va încâlci în ele și mai tare
Să nu ne despărțim de iubirea-n Iisus a Domnului,
Ci să răbdăm greul din suflet, așteptând ajutorul Lui!
Mircea Iordache
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Metropola vrăjită,

Multe-am văzut pe-al meu drum și, multe voi vedea,
Domnul mi-a fost sfatul bun, în tine, viaţa mea.
În Anglia, cam la cinci luni de la aterizare,
Mi s-au aprins multe lumini de slavă şi-nălţare.
PS Sa Lucian Florea mă unse ca diacon
Şi, sufletul îmi înflorea de slavă şi canon.
Un cler înalt m-a 'nconjurat cu aure divine,
Tu, viaţa mea te-ai înălţat cu flacăra din mine!
Şi tot atunci se mai serba Unirea, România,
De parcă totul se lega cu stima şi mândria.
În 28 al lui Brumar, din anul șapteșișase,
A fost o zi, fără hotar, de închinări frumoase!
Dar cum şi-n legi s-au strecurat nuanţe de suspine,
Adesea mi s-a întâmplat să nu-nţeleg ce-i bine.
Să mi se-arate steagul roş c-a devenit albastru,
Iar mintea-mi îşi căuta rost de a sluji sihastru.
De ce părintele Gafton, prea sfântul meu duhovnic,
M-a confundat cu un bufon al statului netrebnic?
Şi, m-a lăsat cu ochi-n soare, nu pot să îmi răspund
La multe semne de-ntrebare din suflet şi din gând!
De ce mă duse în eroare Înaltul Plămădeală,
Doar eram tânăr, cu candoare, cu ochi plini de sfială?
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Am înţeles mult mai târziu că-n comunism sta scrisă
Legea cuvântului pustiu de cruce interzisă.
Şi, ce lumină-au vrut să pună pe noua mea postură,
Cu ipocrita lor cunună de multă-ncurcătură?
Vrut-au deruta diasporei şi-a neamurilor toate,
Cu o maşină-a dezonoarei de anticriste rapoarte?
Tu, viaţa mea, ai inspirat dreptatea şi credinţa
Şi, Dumnezeu ţi-a-ncununat curajul şi fiinţa!
În douășcinci al lui Undrea, din anul șapteșișase,
M-a îmbrăcat Înaltul Florea cu Rasă de mătase.
Al BOR reprezentant, pe lângă +dr. Coggan,
Am fost numit, îmbrăţişat, uimit fără liman.
Am fost luat copil de suflet de doctorul Mervyn,
Şi-l port mereu în mine-n cuget cu harul său divin.
Am primit drept mare credit un titlu onorific
De Capelan bine menit, ca ţara să-mi glorific.
Şi, câte beneficii mari primit-am drept onor,
Prea sfinte Mervyn, îmi apari, în mare, sfânt decor!
Dar n-am uitat de ţara mea, atunci, în șapteșșapte,
Când un cutremur năruia vise, în prag de noapte.
Am apelat la orice sprijin creştin, fără hotare,
Să scot românii mei din chin, cu multe ajutoare.
Şi că, „Altarul/The Altar” l-am prefăcut tribună,
Cu de la Domnul mare har şi sfânta Lui lumină,
Cu „Orizonturi româneşti”, „Istoria străbună”,
Am răspândit cinstite veşti şi-o dragoste română,
Că viaţa mi-a fost dată doar cu bune, rele, cost,
Să i-o ofer iubiri-n dar, cu tot ce sunt şi am fost.
Toate acestea le-am legat de Londra cea vestită,
Un centru cultural bogat, Metropola vrăjită.
Dedicație de Mircea Iordache
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E.- MISTERUL PĂRINTELUI LUCIAN GAFTON
1.- LA BISERICĂ, CA ŞI ÎN POLITICĂ
Pe la mijlocul lunii decembrie 1976, am primit un telefon de
la reprezentantul cu protocolul din Departamentul cu Relaţiile
Externe al Patriarhiei Române, care mă înştiinţa că PS Sa
Episcopul + dr. Antonie Plămădeală, va veni la Londra într-o vizită
misionară şi că, va trebui să fac cuvenitele aranjamente ca să-l
întâlnesc şi să-i stau la dispoziţie pe perioada şederii sale, în
Anglia. Zis şi făcut, că, de fapt, o astfel de activitate era înscrisă în
fişa postului.

Patriarhul Justinian și pr. Lucian
Gafton, la plecarea în Anglia

Pr. Lucian Gafton, și Episcopul Dimitri
(OCA), Florida

În timpul întâlnirii, PS Sa mi-a
împărtăşit vestea, trăsnet, că, părintele
paroh Lucian Gafton, aflat într-o vizită în
România, avea tatăl bolnav (+episcopul
Iosif al Râmnicului şi Argeşului), a hotărât
să rămână în ţară, să fie alături de tatăl
său în ultimii ani ai vieţii acestuia şi, să-şi
reia activitatea academică, întorcându-se
la catedră, pe postul de conferenţiar
universitar la Institutul Teologic de Grad
Universitar din Bucureşti, post pe care-l
Episcopul +Iosif Gafton deţinuse, cu 7 ani în urmă, înaintea numirii
sale ca preot paroh al Bisericii Ortodoxe
de Râmnic
Române din Londra.
Înainte de plecarea din Anglia, părintele Lucian, cu care
aveam o legătură de suflet şi-i purtam deosebit respect, deşi îl
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cunoscusem de puţin timp, mi-a spus că merge într-o minivacanţă
în România, fără a pomeni ceva despre repatriere. Nu se
întrevedea deloc o aşa hătărâre, dacă ţin cont şi de ceea ce îmi
ceruse să fac pe timpul cât lipseşte de la biserica „Sfântul
Gheorghe” şi anume că, trebuia să pregătesc, împreună cu
enoriaşii, un bogat program de Crăciun, căci fuseseră învitaţi, la
eveniment, înalţi prelaţi ai Bisericii Anglicane.
L-am ascultat cu atenţie pe Înaltul Plămădeală (îl ştiam
foarte apropiat al părintelui Lucian), dar nu mă puteam dumeri, de
unde o asemenea schimbare de atitudine la părintele Lucian.
Înaltul Plămădeală, cu voce joasă, calmă, rece, mi s-a destăinuit
că, în urma acelei hotărâri a părintelui Lucian Gafton, de a rămâne
în ţară, Sfântul Sinod al Bisericii Ortododoxe Române a decis
numirea mea în misiunea de preot paroh al Bisericii „Sfântul
Gheorghe” din Anglia, deci succesor al părintelui meu duhovnic.
Mi s-a explicat că, deja s-au făcut aranjamente ca episcopul
+ Lucian (Florea) Făgărăşanul, de la Paris, să vină la Londra şi, în
ziua de Crăciun să fiu hirotonit în treapta de preot. Eram uluit, nici
nu ştiu cum să descriu momentul. Să mă bucur, sau să mă
întristez? Prea era totul pe neaşteptate! Aveam doar 25 de ani, am
sosit în Anglia de numai o jumătate de an şi iată-mă în faţa
devenirii ca preot, în una dintre cele mai de vază metropole ale
lumii, acolo unde mulţi teologi de marcă ar fi jinduit să ajungă, ca
slujitori ai Domnului. Urma să fiu uns şi ca Reprezentant Oficial al
Patriarhiei Române, pe lângă Primatul Bisericii Anglicane al Marii
Britanii. Pe de altă parte aveam o sumedenie de întrebări, pe care
aş fi dorit să i le adresez Înaltului Emisar +dr. Antonie, al
Patriarhiei Române. De ce mi-a spus părintele Gafton să pregătesc
programul colindelor de Crăciun, la care vor participa Înalţi
demnitari ai Bisericii Anglicane, dacă el ştia că se va repratria?
Cum aş putea eu, teolog tânăr şi neexperimentat, să fac faţă unei
asemenea chemări, într-o poziţie aproape unică în cadrul Bisericii
Ortodoxe Române? De ce trebuie împlinit totul, cu atâta grabă,
fără a fi şi eu încunoştiinţat din timp, să mă pot pregăti pentru o
asemenea chemare?, etc...
Mi-am zis, că, „asta e, unde-i ordin, cu plăcere...”
Aveam să aflu repede, chiar foarte repede... despre ce era vorba.
Îmbrăcat în roba sa chiriarhală, Înaltul Prelat +dr. Antonie
Plămădeală, în calitatea Sa de Reprezentant cu Relaţiile externe
ale Patriarhiei Române, îşi împlinea impecabil misiunea, adică, mă
aburea, cu sânge rece şi fără a clipi, cum că acesta este cursul
firesc al lucrurilor şi că, misiunea mea era doar să împlinesc
ordinele de sus.
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Înaltul Ierarh îmi înmână scrisoarea de numire în poziţia de
preot paroh al bisericii „Sf. Gheorghe” din Londra, începând din
Ziua de Crăciun 1976, ziua hirotonirii mele întru preot, dimpreună
cu Crucea Patriarhală (rangul de iconom stavrofor, însoţită de
documentul de atestare), precum şi un Liturghier, cu dedicaţie, pe
care l-am folosit în slujbele mele sacerdotale timp de peste 35 de
ani. Nu mi-a luat mult să înţeleg faptul că părintele meu
duhovnic, Lucian Gafton, fusese reţinut în România, împotriva
voinţei sale, pentru că se occidentalizase prea mult, pentru că nu
mai era suficient de obedient faţă de mai marii de la Bucureşti,
pentru că, ar fi încercat să facă un pact cu Ion (Iancu) Raţiu şi, să
scoată parohia „Sfântul Gheorghe” a Londrei, de sub oblăduirea
Patriarhiei Române.
Mai mult chiar, mă întrebam, dacă acestea sunt realităţile,
pe care le bănuiam şi despre care mi se făcea tot mai multă
lumină, de la zi la zi, anume că schimbările în avântul cărora mă
aflam eu, ca un pion de şah, ce efect vor avea asupra mea, pe
moment şi în viitor, acea realitate, în deplină derulare!!!?
Aşa cum am mai menţionat, aveam un respect şi o admiraţie cu
totul deosebite pentru părintele Gafton şi mă întrebam, în sinea
mea: „oare, dacă voi accepta acea poziţie, voi fi catalogat drept
un „subminator” al predecesorului meu?; voi fi încondeiat drept un
„trimis”, sau „reprezentant al comuniştilor”?; oare, ce va zice
comunitatea?; oare, mă va urma?; oare...oare...oare?... şi tot
aşa, intram dintr-o întrebare în alta, iar răspunsurile le-am primit
abia în iureşul evenimentelor.
Zarurile au fost aruncate. Nu exista cale de întoarcere, ci,
ca în război, numai înainte, fiindcă ai cel puţin o şansă de a
supravieţui, căci, de încerci să te întorci din drum, chiar ai tăi sunt
cei care îţi vor „sorti” cântarea veşnicei pomeniri.
Solul Patriarhiei, PS Sa +dr Antonie a dispărut din scenariu, după
câteva zile. A fost aşa ca la „hocus-pucus”. Cam în acelaşi timp a
sosit de la Paris PS Sa +episcopul Lucian Florea Făgărăşanul, să
ducă la împlinire planurile Patriarhiei.
Mă rugam la Dumnezeu să nu mă părăsească şi, să nu mă
lase pradă vreunei înscenări nefericite, căci mă simţeam intrat la
mijloc, pus la încercare de cei din ţară şi intrat în suspiciunile celor
din vest, ca fiind „om al regimului comunist”
"Să nu așteptaţi fericirea să vină din altă parte decât
dinăuntrul vostru, unde sălăşluieşte Hristos." (Valeriu Gafencu)
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2.- PĂRINTELE LUCIAN GAFTON, REVINE ÎN ANGLIA,
Din motive binecuvântate, numai de Dumnezeu ştiute, pe la
jumătatea lunii martie 1977, fostul preot paroh al bisericii, pe
care, acum, eu o păstoream, pc sa pr. Lucian Gafton, care, sunt
convins că fusese ilegal reţinut în România, în decembrie 1976,
împotriva voinţei sale, deci cu cca 3 luni în urmă, de autorităţile
comuniste de la Bucureşti, a revenit în Anglia şi, mi-a comunicat
telefonic că doreşte să coslujească în biserica „Sf. Gheorghe”,
duminică 3 aprilie, dimpreună cu IPS +dr. Nicolae Corneanu,
Mitropolitul Banatului şi PS Sa Episcopul Lucian FloreaFăgărăşanul, aflaţi în acea vreme în Anglia, cu ocazia unor
simpozioane ecumenice.
Întrucât, Patriarhul +Justinian trecuse la Domnul în data de
+26 martie 1977, ziua de duminică 3 aprilie 1977, era şi un prilej
avenit de a face pomenirea de 9 zile a defunctului patriarh.
De aceea, în cadrul acelei sfinte
slujbe, la finele Sfintei Liturghii, s-a
slujit un Trisaghion (parastas) în
memoria Patriarhului Iustinian, iar
părintele Lucian Gafton a citit în
engleză rugăciunile de dezlegare.
Biserica Angliei a fost reprezentată la
această slujbă de către preotul
Christopher Hill, fost reprezentant al
Bisericii Angliei la Bucureşti, care a dat
citire telegramei de compasiune,
transmisă Sfântului Sinod al BOR, din
partea Graţiei Sale +dr. Donald
Coggan, Arhiepiscop de Canterbury, cu
ocazia încetării din viaţă a Patriarhului
PC Lucian Gafton
României.
La această co-slujire s-au dat citire şi mesajelor de
compasiune primite din partea Excelenţelor Lor, Arhiepiscopul
Grec +dr. Athenagoras, de Thyateira şi Marea Britanie, Mitropolitul
Rus + IPS Sa Anthony Bloom de Sourouz, preotul Nikolic,
reprezentantul bisericii ortodoxe sârbeşti din Anglia, +dr. Gerald
Ellison, Episcopul Londrei, +dr. Mervyn Stockwood, episcop de
Southwark, etc… (date preluate din Almanahul Altarul, 1976-1977,
pag. 218)
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„Doamne, învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul
meu! Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea Ta cea
dreaptă.‟ (Psalmi 143, 10)
Misterul revenirii Părintelui Lucian Gafton în Anglia,
După reîntoarcerea în Anglia a părintelui Lucian Gafton,
chiar că nu mai înţelegeam nimic. Nici până în vremurile de astăzi
nu am înţeles misterul reţinerii părintelui Lucian Gafton, în
România şi, apoi, al revenirii sale în Anglia.
Nu înţelegeam cum duhovnicul
şi mentorul meu, preotul paroh
Lucian Gafton, pe care-l divinizam
pentru deschiderea, cu care mă
primise la Londra, aşteptându-mă
la aeroportul Heathrow, în 10 iulie
1976, a plecat inopinat în
România, cu numai 2 săptămâni
înaintea Crăciunului,
încredinţându-mi organizarea
concertului de Crăciun şi, dintr-odată decide să rămână în ţară,
fără a-şi fi luat rămas bun de la enoriaşii săi, pe care-i slujiseră cu
atâta dragoste, fără a-şi fi luat rămas bun, potrivit protocoalelor,
de la Arhiepiscopul de Canterbury şi de la celelalte autorităţi ale
Bisericii Anglicane, pe lângă care împlinea şi oficiul de
reprezentant al Patriarhiei Române; fără a-mi spune mie nici un
cuvânt, despre astfel de lucrătură...
La aceste întrebări, nu am găsit răspunsuri plauzibile, de
aceea îmi este întărită convingerea că într-adevăr părintele Gafton
fusese reţinut în România împotriva voinţei sale. Nu-mi pot
explica nici până acum scenariu regizat, că un prieten al său,
foarte apropiat, +dr. Antonie Plămădeală, prelatul cu relaţiile
externe ale Patriarhiei Române îmi vorbea, fără a clipi din ochi
despre veridicitatea evenimentelor ce se desfăşurau în faţa ochilor
mei, retragerea din poziţia de preot paroh a preotului meu
duhovnic şi, înlocuirea lui cu subsemnatul! De ce, după revenirea
la Londra, la mijlocul lunii martie 1977, părintele Gafton nu a grăit
nici un cuvânt despre acele manipulaţiuni? De ce, la 3 aprilie
1977, a dorit ca, în faţa reprezentanţilor Patriarhiei Române, să-şi
ia, oficial, la revedere de la credincioşii pe care-i păstorise timp de
7 ani şi, foarte generos, să-i indemne a mă urma, ca succesor al
Sfinţiei Sale la parohiatul bisericii „Sfântul Gheorghe” din Londra,
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dacă realităţile i-ar fi fost ostile (aşa după cum, eu, cred că i-au
fost)? De ce, după revenirea sa în Anglia şi angajarea sa la BBC,
ca reprezentant al BRFA (condusă de dl Ion Raţiu), unde a lucrat
timp de încă vreo 5 ani, a întrerupt, definitiv şi irevocabil legătura
cu mine, biserica şi cu enoriaşii pe care-i păstorise, la Londra,
până la venirea sa în America (1982), la 2 ani după ce eu deja
ajunsesem pe noul continent America? De ce nu a schiţat nici un
fel de dialog, semnaleor mele pe care i le-am trimis, pe diferite
căi, fiindcă doream să aflu o explicaţie logică, a evenimentelor
bisericeşti din Londra anului 1977?... Întrebări, întrebări, întrebări,
care m-au frământat şi mă frământă, dar de unde răspunsuri!?
Nu-mi cădea deloc bine, să văd că cineva, care avea
încredere în mine, îmi întorcea spatele. Oare de ce şi-a pierdut
încrederea în mine şi, cine i-a creat percepţia că aş putea fi
vinovat de atitudinea BOR, faţă de sfinţia sa? Cugetul îl aveam
curat, dar dezamăgirea îmi era mare, ca şi teama că intrigile
comuniste mă pot distruge.
Singur, găsesc o singură explicaţie, aceea că părintele
Lucian Gafton era ŞANTAJABIL. Din ce motive, numai Dumnezeu
ştie! Secretele sunt luate, adesea, în mormânt, odată cu cel care
le deţine.
Oricum, eu am văzut, în părintele Gafton, un om mare,
inteligent, diplomat şi mai presus de toate, un mare sufletist.

Londra – Regent Park
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F.- PUBLICAŢII
1.- PUBLICAŢIILE PAROHIALE ŞI ALE FILIALEI,
În perioada anilor 19761980, în calitate de şef-editor
şi preşedinte al comitetului de
publicaţii,
am
tipărit
Almanahul anual "Altarul/The
Altar" şi revista trimestriala cu
acelasi
nume
"Altarul/The
Altar", la care am contribuit cu
zeci de articole. Din comitetul
de
redacţie
făceau
parte
personalităţi recunoscute ale
comunităţii româno-britanice,
pe care le moştenisem de la
predecesorul
meu:
Anda
Anastasescu, Barbu Călinescu,
Mihai
Giuran,
Harry
McCormick,
Victoria
Page,
Haralambie Tambakis, Betty
Tiplic şi Roger Wood.
Almanahul anual Altarul, cca 250 pagini, cuprindea articole
de interes comunitar, știri din România, mai ales din viața Bisericii
Ortodoxe Române, dar și din viața Bisericii Episcopate, relațiile
Anglo-Române, articole legate de tradițiile și obiceiurile românești,
mai ales cele legate de Crăciun și de Sfintele Paști, cuvântări la
evenimentele naționale sărbătorite, articole istorice, poezii scrise
de mari poeți români (între care și poezia Doina de Eminescu, care
a cauzat exilul), articole religioase.
În perioada anilor 1977-1980, pe lângă publicaţiile
religioase, "Altarul/The Altar", am editat şi alte publicatii: "Popas
Istoric", "Din Istoria Strămoşilor", şi "Poezii - Odă Pământului
Străbun", în Colecţia "Orizonturi Românesti", cu primele mele
încercări poetice şi broşura „Dacia under Burebista (70-44 BC)”,
autor prof. Harry McCormic, în Colecţia"Orizonturi Româneşti".
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Revista "Altarul - The Altar"

Revista "Altarul - The Altar"

2.- FILIALA DIN ORAŞELE: BIRMINGHAM,
LEICESTER SI NOTTHINGAM,
După înfiinţarea Misiunilor Ortodoxe Româneşti din
Birmingham, Leicester şi Notthingam, am călătorit extensiv,
slujind necesităţile duhovniceşti ale creştinilor români ordodocşi
din aceste oraşe. Ca urmare, în perioada anilor 1978-1979, am
editat 4 numere (revistă semestrială), pentru nou-înfiinţata filială
din Birmingham, Leicester şi Notthingam, revistă întitulată „Viaţa
în Hristos”, având următoarul comitet de redacţie: Anca şi Brian
Johnson, William Soar, Melvin Balogh, Alice Balogh şi Eka
Costinean, all members of the BRFA – Asociaţia de Prietenie
Româno-Britanică - (British Romanian Friendship Association).
Prin buletinul (revista) filialei, nr. 1-6 (1979) transmiteam
membrilor nou înfiinţatei filiale următorul mesaj: „Conducerea
Bisericii Ortodoxe Române din Londra, mulţumeşte d-lui Brian
Johnson, secretarul filialei, pentru scrisoarea din 14 martie 1979
şi, felicită călduros noua conducere BRFA, Filiala de Nothingham
şi, îi urează însutite succese în nobila activitate culturală, naţionalromânească, ce o desfăşoară, cu multă dragoste, pe meleagurile
ospitaliere ale Angliei Centrale.
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Revista "Viața în Hristos"
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Totodată,
îşi
exprimă
nădejdea că Sfânta Patriarhie a
României va trimite, în viitorul
apropiat, un preot permanent,
pentru
slujirea
nevoilor
religioase-spirituale
ale
românilor-britanici, de credinţă
ortodoxă, vieţuitori în această
parte a Angliei...
Prima întâlnire cu românii din
Birmingham, Leicester și
Nottingham

Londra, Birmingham, Leicester și Notthingam: Câteva dintre
publicațiile Cenaclului Orizonturi Românești (1976-1980)

Cenaclul "Orizonturi
Românești"

Cenaclul "Orizonturi
Românești"

Cenaclul "Orizonturi
Românești"

3.- LUPTA CU POLITRUCUL CONSTANTIN MICHAEL TITUS
(ESEIST ŞI POET),
Tot timpul am avut în atenţie să nu amestec biserica cu
murdăriile politice. Din păcate nu toţi slujitorii Domnului aveau
aceeaşi părere, ba dimpotrivă, unii foloseau pârghiile comuniste,
pentru obţinerea de foloase, de parvenire pe scara socială.
Marin Preda şi-a întitulat romanul vieţii „Viaţa ca o pradă”.
Aşa mi-a apărut viaţa dusă în Anglia. Mă simţeam vânat de gheara
dragonului roşu. O vorbă înţeleaptă spune: „Împacă-te cu trecutul
tău, astfel încât să nu ţi se distrugă prezentul!”.
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Gândeam întrucâtva la o asemenea comportare, dar
simţeam că mă moleşesc a laşitate, care lui Dumnezeu nu-i place.
Am încercat să fiu echilibrat, să nu dau pe faţă gândurile
care mă măcinau, dar totul are o limită, încât, la un moment dat
îţi zici: „Până aici!”. Mai marii de la Bucureşti şi trimişii lor,
politrucii, mă tot sfătuiau şi-mi spuneau că-mi vor binele, dar eu
.....nu-i lăsam să mi-l ia. Din momentul în care am început să-mi
impun punctele de vedere în misiile ce le aveam, am devenit cam
indezirabil. S-a început aşa, ca un fel de partidă de şah între mine
şi Bucureşti şi mi s-au oferit mai mulţi pioni otrăviţi, încât să ajung
la mâna lor.
Mă voi referi mai jos la situaţii concrete, care m-au dus la
stări de mare incertitudine pentru viitorul meu şi pe care, cu
abilitate am reuşit să le soluţionez: Ajuns în funcţia de preot paroh
al bisericii „Sf. Gheorghe” din Londra, împlineam, implicit, postura
de editor/redactor şef al Almanahului annual (şi bianual)
"Altarul/The Altar" şi revista trimestriala cu acelasi nume,
"Altarul/The Altar".
De îndată ce m-am instalat pe scaunul editorial, îşi face
apariţia un domn („tovarăş”), cu prestanţă academică, despre care
îmi vorbise teologul Nicolae Mihăiţa, înaintaşul meu. Acest „om” mi
s-a destăinuit că el este factotum, dimpreună cu pictoriţa Ingrit
Clapman şi cu teologul anglican, domnişoara Cristina Hall, membrii
permanenţi ai comitetului de redacţie în vremea predecesorului
meu, părintele Lucian Gafton şi, ca atare, nu este nevoie să mă
obosesc, să concep revista, recte Almanahul, căci este deja la
tipografie, eu având doar menirea de a sta în umbră, a-mi da
consimţământul de preot paroh, consacratului redactor şef (prof.
academician, poet şi eseist dr. Constantin Michael-Titus) şi, totul
va fi după rânduială. Din condescendenţă, îmi prezentă conţinutul
revistei trimestriale, ce avea 100% plecăciune pro Bucureşti (pro
stânga, pro Moscova), dictatorială. Am îndrăznit să-i sugerez
încorporarea în revistă a poeziei „DOINA”, scrisă de marele poet
Mihai Eminescu. Mi s-a răspuns rece, „ -NU, nu este pe linia
Bucureştiului! Stai pe tuşă şi învaţă!”
Fără îndoială, venind de unde veneam, înţelegeam perfect
cum merg lucrurile, pe faţă şi pe dos, intern şi internaţional, etc.,
însă a ţi se pune în faţă un document spre a-l semna orbeşte, mi
se părea prea de tot – ca în anii stalinişti (1950-1963).
Am îndrăznit să spun doar atât: „-Domnule prof. Constantin
Michael–Titus, despre ce este vorba? – Vorbim de revista
ALTARUL, revista trimestrială a bisericii pe care o conduc, ori
vorbim despre cu totul altceva?”.
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Mi s-a răspuns direct:
„-Ascultă tinere, eu sunt
membru
al
Uniunii
Scriitorilor din Franţa şi nu
permit ca un novice ca
dumneata să-mi adreseze
întrebări,
sau
să-mi
chestioneze
competenţa
mea publicistică, fiindcă
dumneata nu mă cunoşti,
nu ştii cine sunt şi,
nici nu-ţi dai seama care sunt realităţile şi interesele româneşti în
străinătate...!”
Recunosc, acum, peste atâta amar de ani, că avea perfectă
dreptate. Eram un novice şi, nu mă sfiesc a-mi recunoaşte
naivitatea acelor ani. Oare era bine să accept ce-mi impunea?
„- Am înţeles!”, am zis eu, în naivitatea mea, necunoscând
gravitatea lucrurilor din exil, în vremurile acelea. De fapt, nu
înţelesesem nimic. Credeam că poziţia ce o deţineam, mă
îndreptăţea să-mi aleg un nou comitet de redacţie, de aceea, în
urma numitei confruntări, i-am trimis, peste noapte, distinsului
profesor o scrisoare, prin care-i comunicam eseistului prof. dr.
Constantin Michael-Titus că-l eliberez din oficiul de redactor şef al
Almanahului anual şi al revistei cu acelaşi nume, trimestrială
„ALTARUL”. De fapt, datorită antipatiei cu care am fost primit în
parohie de către domnia sa şi celelalte 2 membre ale comitetului
de redacţie: Ingrit Clapman şi dra Cristina Hall, cu toţii au fost
demişi
din
funcţiile
ce
le
deţineau
la
redacţie.
Am numit, imediat, un nou comitet de redacţie, cu personalităţile
care au funcţionat în comitetul din timpul predecesorului meu,
despre care am vorbit mai sus. Dacă privesc înapoi, peste decenii,
realizez că atunci am semnat ACTUL DE NESUPUNERE în vieţuirea
dintre mine şi Patriarhia Română, dintre mine şi guvernanţii de la
Bucureşti, care vor urmări, din clipa aceea, orice prilej ca să mă
înlăture din postura de preot paroh al bisericii din Anglia.
"Materialismul care denigrează azi creștinismul are ca bază
teoretică știința; ei bine, tocmai știința este antimaterialistă și
divulgă materialismul ca tiranic, limitat, mecanicist, nihilist, nefast
și dezastruos. Știința a ajuns la limitele cunoașterii materiale și ea
singură ancorează lumea în transcendent." (Valeriu Gafencu)
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4.- CINE ERA ACEL PROF. DR. ACADEMICIAN
CONSTANTIN MICHAEL-TITUS?
Aveam să înţeleg mult mai târziu cine era acest „colos sovrom”, împotriva căruia mă prinsesem să lupt, ca şi David din
Scripturi, cu Goliat.
Prof. dr. Constantin Michael-Titus era un poet român,
laureat de Academia Franceză pentru poezie. Era născut pe 4
august 1924, în Ploieşti şi, în perioada imediată după încheierea
celui de al doilea război mondial a ajuns la Paris, unde se
refugiaseră foarte mulţi români. El a aflat de o editură fondată şi
condusă de un român în Franţa şi a încercat să-şi publice un
volum de versuri. Din câte am înţeles eu, mai târziu, a fost
refuzat. Un preot, coleg din Canada, îi propune atunci să-şi publice
volumul de versuri la o altă editură, fie din Canada, fie din altă
ţară din Europa, sau chiar din Orientul Mijlociu. După mai multe
încercări, se găseşte, în fine, o editură din Orientul Mijlociu, unde
i se tipăreşte primul său volum de poezii, pe care l-a prezentat
apoi Academiei Franceze, care-i şi oferă un premiu pentru acest
prim volum de poezii.
Eugen Ionescu, în vremea aceea, când i se conferise lui
Constantin Michael-Titus premiu de poezie al Academiei Franceze,
era foarte cunoscut în Franţa, el însuşi fiind membru al acelei
academii, însă nu arată prea mult entuziasm a-l recomanda pe
tânărul poet Constantin Michael-Titus, pentru a fi acceptat ca
membru al Academiei Franceze, cunoscându-i activităţile de
„stânga”.
Studiile eseistului dr. Constantin Michael-Titus, în domeniul
istoriei, culturii şi civilizaţiei, abordau o vastă paletă de subiecte,
de genul: Aspects et Orientations de la Pensé Burgeoi Laique en
France (Anglia, 1963), La classe burgeoise à l’origine (Roma,
1965), Nicholas Iorga and Anglo-Romanian Relationships (Roma,
1965), L’Yugoslavie, creuset européen de nations (Roma, 1972),
Rebirth of Dacia Felix? (Londra, 1973), precum şi eseurile politice:
Rien que la verité (1975), Cardinal points for a British Foreign
Policy (1975), USA, Stick to facts! Realism versus Limited
Sovereignity (1976), A Testimony for Europe – Yalta, Helsinki,
Belgrade (1977) In search of culural genocide (1977), Looking
forward – Aspecs of Hungarian realities in Romania (1978), In
search of Hungarian diaspora (1979), Romania under pressure
(1979), Europe in Romania (1980), toate publicate la Ediotura
Panopticum Press, cărora li se adaugă volumul de eseuri politice
„Românie!”, apărut la Editura Eminescu, în Bucureşti.
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Cu toate preocupările din viaţa de zi cu zi, preocupări ce necesită
energie şi timp, poezia nu îl părăseşte niciodată. La puţină vreme
după un cuvânt de încurajare rostit de Arghezi, Constantin
Michael-Titus publică în ţară volumul său de debut „Veline”
(Ploieşti, 1945), urmat de „Mal du ciel” (Monaco, 1964), „Limite”
(Mexic, 1964), „Agenda d’exil” (Paris, 1970), „Au bas du calvaire”
(Paris, 1975), „Jours de neon” (Londra, 1976), „Icônes” (Paris,
1979), „Jours de silence” (Paris, 1979), „Moires du ciel” (Londra,
1985), „Brief candles” (Londra), „Jours d’ombre et lumière”
(Londra, 1986), „Echos de silence” (Paris, 1990), „Poignée de
rêves” (Bucureşti, 1997), „Fleures sans age” (Bucureşti, 2003).
Opera sa, ce îşi află cu siguranţă locul în literatura şi cultura
europeană, creată în limbile română, franceză şi engleză, îşi
manifestă atât unitatea, cât şi unicitatea.
În 2009, Constantin Michael-Titus pleacă spre veşnicie.
În timp ce admiratorii săi găsesc numai cuvinte de laudă la
adresa sa, criticii îl consideră un colaboraţionist al regimului
comunist de la Bucureşti, un intelectual de mâna a doua, ce şi-a
dat mâna cu securitatea din România, în detrimentul diasporei.
Una dintre actiunile DIE, în străinătate, era aceea de a-i
racola pe „monştrii culturii româneşti” din exil, cum ar fi scriitorul
Vintilă Horia, autorul romanului „Dumnezeu s-a născut în exil”,
nominalizat, în Franţa, pentru prestigiosul Premiu „Goncourt”,
filosoful Emil Cioran, considerat un „doctrinar al Garzii de Fier”,
profesorul de istoria a religiilor, de renume mondial, dr. Mircea
Eliade, dramaturgul Eugen Ionescu, sculptorul Constantin Brâncuş,
actriţa Paula Gibson (ce a jucat la Paris în cca. 36 de filme) şi pe
mulţi alţii, care s-au arătat reticenţi în a colabora sub orice formă
cu regimul de la Bucureşti.
Potrivit materialului „Spionajul românesc, în faţă cu marile spirite
din diaspora", comuniştii au apelat în ultimă instanţă la «oameni
de mâna a doua»...cum erau poetul si fostul diplomat Michel
Steriade
sau
eseistul
Constantin
Michael-Titus
(sursa).
Din prezentările de mai sus reiese că, acest profesor dr
academician Constantin Michael Titus, avea în spate unele realizări
şi aprecieri frumoase, dar nu se încadrau în elita culturii şi, pe
deasupra avea orientări politice de stânga, subjugate regimului de
la Bucureşti. Cu un astfel de „GOLIAT”, am îndrăznit să mă lupt
eu, tânărul naiv din Dâmbroca, fără a înţelege pe ce lume trăiam
şi cine erau păpuşarii de la Bucureşti.
Profesorul Constantin Michael-Titus şi-a jucat cartea până la
capăt, s-a plâns la Înalta Poartă de la Bucureşti (de unde era
subvenţionat pentru meritoasa sa activitate pro Bucureşti) şi,
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nădăjduia să mă poată înlocui cu altcineva, care ar fi acceptat
politica sa.
Îmi reamintesc faptul că, la puţin timp după numitul
incident (probabil pe la jumătatea lunii martie 1977), drept
răspuns plângăciosului la „Înalta Poartă”, am primit din partea
Patriarhiei Române o scrisoare prin care mi se impunea să asigur
totala colaborare domnului prof. dr. academician Constantin
Michael-Titus şi celor 2 membre ale comitetului de redacţie
(doamna Ingrit Clapman şi domnişoara Cristina Hall), pentru
binele comunităţii şi pentru continuitatea redacţională a
publicaţiilor parohiale pe linia corectă „de partid”. Era însă prea
târziu. N-a fost să fie, căci am supravieţuit până la capăt
presiunilor politice de la Bucureşti, aplicate prin eseistul dr.
Constantin Michael-Titus zis „PROFESORUL”. Să-i fie ţărâna
uşoară!
Zarurile fuseseră aruncate şi de o parte şi de alta. Numisem
un nou comitet de redacţie, după cum am menţionat mai sus şi,
„DOINA” lui Eminescu apărea, deja, în prima revistă pe care o
editam, în calitatea mea de preot paroh al bisericii din Anglia,
acţiune de care, astăzi, privind înapoi, nu numai că nu o regret, ci
sunt mândru de publicarea lui Eminescu, în integritatea sa, în
vremurile în care Bucureştiul se temea să nu supere Moscova.

Londra-St.James-Park
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Caracterul,

Caracterul este la temelia demnității personale,
Dacă omul va îmbina fericirile altora cu ale sale.
Hotărîrea, dreptatea, exemplul și sinceritatea,
Alcătuiesc caracterul și-i dau omului identitatea.
Caracteru-i ca un arbore, reputația-i ca o umbră,
Arborele e lucru real, reputația poate fi sumbră,
Măsura caracterului nu se vede-n clipe de confort,
Schimbările și controversele îi aduc mare aport
Nu judecați oamenii după cei cu care se adună,
Uitați că Iuda avea amici iresponsabili, nu glumă!?
Fierbem la temperaturi diferite, așa ne este dat,
O minte strălucită aduce avere, omul este bogat.
Caracterul nobil, un drept spiritual, natură veselă
Și un corp sănătos, ne sunt bunurile de mare fală
Ele sunt cele mai de preț bunuri ale vieții noastre,
Iar puterea caracterului se regăsește în dragoste
Caracterul nu se crează prin ateism, ci cu credință,
El se poate dezvolta doar prin încercare și suferință,
Marile caractere sunt întemeiate pe opinii evidente,
Doamne, dă-ne nouă caractere cinstite - pertinente!
Mircea Iordache
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G.- SLUJIRI ÎN ALTE LOCAŞURI ORTODOXE
1.- ORTODOXIA ÎN CREŞTERE PE TĂRÂM ENGLEZ,
În timp ce Biserica Anglicană se străduiește din greu să-şi
ţină turma cât mai aproape, un nou venit, cu un trecut străvechi, îi
învăluie din ce în ce mai mult pe englezi. La slujba Învierii
Domnului, din noaptea de Paşti, la Catedrala Ortodoxă rusă din
Ennismore Gardens, se adunau peste 1500 credincioşi. În ultimii
15 ani, numărul credincioşilor ortodocşi din Anglia a crescut, de la
170.000, prin anul 1970, la mai mult de un sfert de million (la
început de secol XXI), făcând din această religie confesiunea
creştină cu cea mai rapidă creştere.
Biserici ortodoxe şi circa şase mănăstiri pot fi întâlnite din
Truro şi până la Dunblane. Acest lucru este cu atât mai remarcabil
cu cât Orodoxia nu face evanghelizare ca alte denominaţii şi este,
după spusa unui convertit, absurd divizată, în ceartă continuă şi
cu multe ranchiune. Un factor important îl constituie marele
număr de imigranţi sosiţi din Răsărit şi, mai ales din fosta Uniune
Sovietică. Deşi numărul de convertiţi nu este mare, prin
comparaţie, convertiţii joacă un rol extraordinar de mare.

+Anthony Bloom

+Kallistos Ware

„Credinţa este, până la urmă, puterea de a iubi.” (Părintele
Iustin Pârvu)
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Cei mai influenţi oameni ai
bisericii ortodoxe din Anglia –
episcopul Kalistos Ware în biserica
greacă
şi
episcopul
Vasile
Osborne în biserica rusă - au
venit de la protestanţi. În plus,
există un număr important de
figuri
mari
în
Anglia
care
simpatizează Ortodoxia, fără a fi
convertiţi. Un centru important de
simpatie îl constituie organizaţia
„Prietenii Muntelui Athos”, care
susţine mănăstirile greceşti din
Sfântul Munte şi include ca
+Athenagoras al Tyatirelor
membri importanţi pe Sir Patrick
Leigh Fermor, pe Ducele
de Edimburg şi pe Prinţul de Wales. Implicarea prinţului Filip nu ne
surprinde, având în vedere că Biserica Ortodoxă Greacă şi l-a
apropiat de mai mult timp.
Mai surprinzătoare este prezenţa prinţului Charles, care este
viitorul cap al bisericii anglicane. „El este profund mişcat în duh de
Muntele Athos‟, spune un membru al Societăţii. „Prinţul vizitează
Muntele Sfânt în fiecare an, petrecând acolo o săptămână şi este
foarte admirat acolo‟. Philip Sherrard, spune că prinţul Charles a
fost influenţat de el, care este un comentator radical pentru
Ortodoxie şi ecologie şi, argumentează că întreaga creştinătate
occidentală a produs pagubă mediului natural prin separarea
dintre spiritual şi fizic. Prinţul mai este puternic influenţat şi de
stră-stră-mătuşa lui, Elizabeta, Marea Ducesă de Rusia, victimă a
revoluţiei comuniste şi care a fost canonizată în 1993. Charles a
comandat o icoană a sfintei, lui Aidan Hart, un pictor
neozeelandez, fost călugăr ortodox stabilit în Shropshire. În plus,
prinţul are un recviem scris pentru ea, de cel mai eminent dintre
convertiţi, John Tavener, care a compus mai multe lucrări pentru
biserică şi a înfiinţat biserica sa personală, plină de icoane, în
Dorset.
Pentru un neiniţiat, Biserica Ortodoxă este bizantină în
multe sensuri şi ea cere un cap limpede şi o hartă clară a
Orientului apropiat din primul mileniu după Hristos, pentru a o
înţelege. Biserica primară a fost organizată în cinci Patriarhii:
Antiohia, Alexandria, Ierusalim, Roma şi Constantinopol. Primele
trei au căzut sub invazia musulmană şi, la 1054, biserica din Roma
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se rupe de trupul primar al bisericii, dând naştere marii schisme.
Atunci Patriarhul Constantinopolului a fost declarat „primul între
egali" (primus inter pares, n.n.) în lumea ortodoxă, susţinut prin
formarea unor noi biserici şi patriarhii în Grecia şi în Europa de
Est. Bisericile din Anglia (ortodoxe - n.n.) sunt vlăstare ale acestor
biserici şi îşi au jurisdicţia dincolo de ocean: cea rusă la Moscova,
cea greacă la Istambul şi cea antiohiană la Damasc.
Cea mai largă prezenţă în Anglia o are biserica greacă, cu
120 de parohii, cea rusă adună vreo 35, dar, după părerea
Victoriei Clark, o specialistă în ortodoxie, ea este mai inclinata şi
mai deschisă pentru convertiţi decât cea greacă. Dacă te duci în
Ennismore Gardens într-o duminică dimineaţa, vei găsi acolo
perechi de tineri care nu au nimic de a face cu Rusia. Ce-i atrage
acolo? Conservatismul Ortodoxiei este o importantă atracţie. În
timp ce anglicanii şi catolicii agonizează sub tendinţele
moderniste, mulţi tineri găsesc o certitudine într-un corp care,
după afirmaţia episcopului Ware „a păstrat tradiţia şi continuitatea
vechii biserici în deplinătatea ei‟. Această aderenţă la dogmă este
completată de credinţa că bisericile din Vest se sprijină prea mult
pe raţiunea umană. Slujbele ortodoxe, cu aprinderea lumânărilor,
metaniile şi sărutarea icoanelor au mai multă acţiune fizică şi sunt
mai potrivite pentru emoţia spirituală. „Liturghia noastră are o
frumuseţe care se adresează întregii fiinţe‟, spune părintele John
Hockway, un preot englez prin naştere, stabilit în Enfield.
„Cântările, tămâia, modul în care e construită biserica, toate sunt
manifestări ale lui Dumnezeu şi părtăşia noastră la Împăraţia Lui.
Ea răspunde unui adânc dor al fiinţei umane‟. Dacă Biserica
Ortodoxă este, oarecum, împotriva prozelitismului, aceasta se
datorează, în parte, convingerii că Liturghia vorbeşte prin ea
însăşi. În plus, spune un convertit, „Ortodoxul este foarte
conştient de faptul că el este un musafir în Anglia şi nu doreşte să
intre în conflict cu alte biserici‟.
Cea mai notabilă dintre recentele convertiri a fost trecerea
la Ortodoxie a unui număr de 30 de preoţi şi diaconi anglicani,
care au respins preoţirea femeilor. „Dar – spune unul dintre ei,
părintele Mihail Harper – nici biserica grecă, nici cea rusă, nu s-au
arătat receptive faţă de intenţia noastră. Atunci ne-am adresat
bisericii antiohiene, pentru că ea a fost singura care şi-a deschis
braţele ca să ne primească, ceea ce celelalte biserici n-au făcut‟.
Faptul că slujbele ortodoxe sunt ţinute tradiţional în limbi
nefamiliare englezilor – limbi slavone, greacă sau arabă – a
constituit un impediment pentru convertiri. În ultimul timp,
situaţia s-a schimbat mult, fiindcă bisericile au introdus părţi din
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serviciul religios şi, la unele din ele, întreaga liturghie în limba
engleză. Persoana cea mai acreditată, pentru a aduce în Biserica
Ortodoxă vorbitorii de limba engleză, a fost mitropolitul Anthony
Bloom. Ierarh charismatic, mort în anul 2003, este considerat de
mulţi drept un sfânt. „Nu-mi venea să cred că un aşa de mare
număr de englezi au fost prezenţi la înmormântarea lui‟ spune
Piers Buxton, fostul secretar al Academiei Regale, care a fost
printre participanţii la funeralii. „Ei se strecurau printre pietrele de
morminte ca să fie cât mai aproape de…groapă‟.
Printre cei care au ţinut discursuri funebre a fost şi
Arhiepiscopul de Canterbury, care a aprobat părtăşia bisericilor
anglicane cu comunităţile ortodoxe. În mod inevitabil, există şi
diferenţe de opinii, deşi nu doctrinaire, printre diferitele ramuri ale
Bisericii Ortodoxe, dar cele mai serioase conflicte au loc adesea în
interiorul aceleaşi naţiuni. Cel mai amar dintre conflicte este între
biserica rusă "roşie", cea care a acceptat jurisdicţia Patriarhiei de
la Moscova, în timpul manipulării ei de către comunism şi cea
"albă", care stă sub jurisdicţia unei succesiuni de episcopi exilaţi.
În prezent, relaţiile, s-au mai dezgheţat, oarecum. „Nu mai sunt
aceleaşi sentimente care erau înainte împotriva Patriarhiei
moscovite‟, zice unul dintre membrii bisericii "albe".
În cartea sa, « The Inner Kingdom », episcopul Kalistos
Ware recunoaşte aceste probleme însă, argumentează el, este mai
bine să te sfădeşti pe anumite probleme mai puţin importante,
decât să fii, ca anglicanii, „uniţi, în cea mai mare parte, într-o
organizaţie aparentă şi să fii profund divizat în credinţe şi în
formele publice de adorare a lui Dumnezeu‟. „Biserica Ortodoxă,
spune un convertit, este plină de tot felul de neînţelegeri mărunte,
dar, în inima ei, ea rămâne într-o singură credinţă – neclintită – că
lumea este transfigurată prin săvârşirea Sfintei Liturghii‟. Este
foarte obişnuit să găsesti convertiţi care au ajuns întâmplător din
stradă la o slujbă ortodoxă şi au gândit: „Aici rămân! M-am întors
acasă‟. (Prelucrare după articolul lui Anthony GARDNER (Times,
22 mai 2004) - "O religie străveche – o stea care răsare în
Răsărit")
2.- SLUJIRE LA MÂNĂSTIREA ORTODOXĂ DIN ESSEX,
M ănăstirea ortodoxă din Essex, Londra de Sud, era slujită,
de cele mai multe ori, în limba greacă şi în engleză. Cum acolo
erau şi câteva maici de origine română, vizitându-le şi slujind, de
câteva ori şi în limba română, mai uitau de dorul mănăstirilor de
acasă. Era o experienţă rară, în vremurile acelea.
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3.- SĂRBĂTOAREA PAŞTILOR – 1978,
Duminică, 16 Aprilie, sărbătoarea Sfintelor Paşti, a fost
marcată, în biserica românească din Londra, de participarea Inalt
Prea Sfinţiei Sale Lord-Episcopul dr. Mervyn Stockwood, la
ceremonialul pascal. La intrarea în biserică a Chiriarhului Anglican,
corul, condus de către doamna Nina Pavy a intonat, pe iz bizantin,
imnul episcopal „Pre Stăpânul”, în timp ce preotul l-a întâmpinat în
mijlocul bisericii cu Sfânta Evanghelie şi Sf. Cruce, urându-i bunvenit la slujba pascală, din noaptea Sfintei Invieri Ortodoxe. A fost
apoi escortat în Sfântul Altar, situat în absida stângă a bisericii
anglicane St. Dunstans in the West. Slujba a fost oficiată în
Română şi Engleză. În timpul slujbei, Chiriarhul Anglican a
împărtăşit arhipăstoreşti binecuvântări, iar la sfârşitul Sfintei
Liturghii, după citirea pastoralei patriarhale, Înaltul Oaspete
Anglican ne-a împărtăşit un părintesc cuvânt de suflet. Episcopul
Londrei de Sud a evidenţiat în cuvântul sau faptul că, încă de anul
trecut (1977), Eminenţa Sa i-a încredinţat părintelui paroh
Constantin Alecse titlul de Capelan Onorific al Graţiei Sale,
distincţie ce nu mai fuseseră conferită absolut niciodată unui preot
ne-anglican. Ceremonia a fost urmată de o frăţească şi cordială
agapă, pregătită de Reuniunea Doamnelor (reportaj consemnat
de Arhitectul Barbu A. Călinescu, Preşedintele Consiliului Parohial,
în revista Viaţa în Hristos, no 7-12, 1979, p. 28).
4.- SLUJIRE ÎN BISERICA ANGLICANĂ DIN PINNER

Slujba de intronizare - dr. Coggan

Slujire in Westminster Abbey

Bazele dialogulului Teologic Ortodox-Anglican și promovarea
relaţiilor dintre ortodocşi şi anglicani a debutat cu câteva secole în
urmă, însă bazele unui dialog serios între cele două confesiuni s-
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au pus abia în a doua jumătate a secolului 20, precedat de o
perioadă de pionierat, după anul 1920, când emigraţia şi
dezvoltarea şcolilor teologice cunosc un avânt important.

Subsemnatul și capelanii
Anglicani, la finele vecerniei

Slujire în Pinner

Biserica Ortodoxă Română a dezvoltat la rândul ei o relaţie
specială cu Biserica Anglicană, care a luat forma mai multor
întâlniri, încheiate cu Declaraţii comune şi/sau Rezoluţii. Datorită
acestor relații speciale, în 1965-1966 a luat ființă la Londra, așa
după cum am mentionat în altă parte a lucrării, Biserica Ortodoxă
Română din Marea Britanie.
Întâlniri oficiale, conferințe și slujiri interconfesionale s-au
săvârșit și continuă a se săvârși și astăzi. Între ele s-au numărat și
slujirea de Vecernii și Te-Deum-uri, ca cele din Pinner și
mânăstirea din Essex. Sâmbătă, 23 iulie 1977, preotul bisericii şi
un grup de credincioşi ai bisericii româneşti din Londra, la invitaţia
preotului anglican Hugh Wybrew din Pinner (fost capelan al
Bisericii Anglicane din Bucureşti), au participat, după slujba
ortodoxă de seară (vecernie), săvârşită de către
părintele
Constantin Alecse, la o reuniune ortodox-anglicană, cu grupul
britanic, ce vizitase România cu 4 ani în urmă.
"Mai mult decât oricine, credincios se cuvine a fi omul
politic, căci orientând lumea, el împlinește voia lui Dumnezeu, și-i
revin mari responsabilități. " (Valeriu Gafencu)
„Fără religie și istoricitatea lui Iisus, lumea e un imens
pustiu de sare și cenușă!” (Mircea Vulcănescu)
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5.- ACTIVITATEA ECUMENICĂ ŞI
CULTURALĂ THE - NIKAEAN CLUB,

În cadrul activităţii ecumeniste de dialog Anglican-Ortodox,
fiinţa, în Anglia anilor 70-80, o comisie mixtă Anglo-Ortodoxă,
numită Clubul Nicean (The Nikaean Club) format din teologi
anglicani şi ortodocşi. Acest club teologic se întâlnea o dată pe an,
în timpul verii. Participau personalităţi marcante şi teologi de
primă clasă, din partea celor 2 confesiuni creştine. Din partea
Anglicană, participa însuşi Arhiepiscopul de Canterbury, iar din
partea
Ortodoxă,
reprezentantul
Patriarhiei
Ecumenice,
Arhiepiscopul Dr. Athenagoras, al Thyatirei şi Marii Britanii,
dimpreună cu membrii comisiiilor respective şi a delegaţilor
reprezentativi. Noul preot paroh al Bisericii Româneşti din Anglia,
părintele Constantin Alecse, a reprezentat patriarhia Română, încă
din primul an, când a avut loc întâlnirea Clubului Nikaean, din
1977. Consultaţia teologică a Clubului Nikaean s-a încheiat în ziua
de marţi, 28 iunie 1977, printr-un dineu, prezidat de către
Sanctitatea Sa Dr. Donald Coggan, după cum şi ziarul londonez
„The Times” (29 iunie 1977) relata următoarele: „Arhiepiscopul de
Canterbury, însoţit de doamna Coggan, a prezidat dineul anual al
Clubului Nikaean, care s-a ţinut ieri la Palatul Lambeth. Episcopul
de Oslo şi primat al Bisericii Luterane din Norvegia, însoţit de
doamna Stoylen, a fost oaspete de onoare. Printe cei prezenţi s-au
numărat Arhiepiscopul de Thyateira şi Marea Britanie, Delegatul
Apostolic, Episcopul Bozabalian, Episcopul Wladyslaw Fierla,
Protoiereul Miloye Nikolic, Preotul Constantin Alecse, Rectorul
Ringolds Muziks, Rectorul Jaak Taul, Rectorul de Oslo şi doamna
Kobro, Preotul Hakon şi doamna Kvale, Preotul Poul Erik Fabricius,
Preotul Seppo Heikkila, Preotul Edmund Ratz şi alţii...” (Almanahul
Altarul 1976-1977, p. 224).
6.- ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE
(REPETIŢII DE COR, ÎNTÂLNIRI, SOCIALIZARE),
Devenise ca un ritual întâlnirea de sâmbătă seara a tuturor
membrilor corului bisericii, după slujba vecerniei, pentru repetiţiile
de cor, care durau cam 2 ore. După aceea, mergeam cu toţii peste
drum, unde se afla un PUB (Bar Public), la o bere şi un pahar de
vorbă. „Cocoşul” era Bob (Robert) Anderson, fratele Margaretei,
un bărbat agreat de către toate doamnele corului, căci
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dacă el îşi anunţa prezenţa la repetiţii, apoi niciuna dintre doamne
nu lipsea. Tot stând la taclale, se făceau orele 9:00-10:00 seara,
când fiecare pleca spre ale sale, ca mai apoi, a doua zi, să revină
la biserică pentru sfintele slujbe.

La repetiţiile de sâmbătă seara, pe lângă muzica
bisericească se interpretau şi cântece populare româneşti, dintre
cele care se cântau la festivaluri şi la petreceri româneşti.
Dintre multele concerte şi petreceri româneşti, ţinute în
Anglia, în acele vremuri, amintesc câteva:
Duminică, 19 iunie 1977, concertul de la Pavilionul Regal din
Brighton, susţinut de renumita cântăreaţă de muzică populară
Magdalena Buzlea; Festivalul românesc din 21 octombrie 1978,
care a avut loc în sala Bisericii Armene din Iverna Gardens,
Kensington, organizat de Consiliul şi Reuniunea Doamnelor
Bisericii, sub îndrumarea familiilor Harry McCormic, Haralambie
Tambakis, Aurel Bogdănescu, Frank Le Carpentier, Titus Bontea,
Robert Anderson, Nina Pavy, Angela Windsor, Ştefania Maţca,
Elena Pop, Aneta Psaros (mama renumitei soprane Georgeta
Psaros) şi psa Elena Alecse (Reportaj consemnat de catre
Arhitectul Barbu A. Călinescu, preşedintele consiliului parohial, în
revista Viaţa în Hristos, no 7-12, 1979, p. 27).
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Seară de concert cu Georgeta Psaros, la Royal Festival Hall.
În seara zilei de duminică 26 noiembrie 1978, comunitatea
româno-britanică din Londra a participat la un spectacol
extraordinar, în sala „Purcell Room”, din Royal Festival Hall, din
Londra, susţinut de către cântăreaţa de operă, de origine română,
soprana Georgeta Psaros, acompaniată la pian de către renumitul
compozitor Roger Holmes. În cadrul concertului au fost
interpretate bucăţi clasice româneşti, englezeşti, germane, italiene
şi franţuzeşti (Bach, Purcell, Dinu Lipatti, Schubert, A. Scarlatti,
Beethoven, Mozart, Mahler, şi alţii...). Succesul a fost deplin.
Aplauze îndelungate şi urale „Miss Georgeta, once again!”, sau
„Miss Romania Super!”. Ziarul „The Guardian” consemna
„Georgeta Psaros, o cântăreaţă de frunte, neîntrecută încă!”, iar
„New York Times” afirma, pe aceeaşi notă „Dra Georgeta Psaros, o
artistă formidabilă”. (reportaj consemnat de părintele Constantin
Alecse, în revista Viaţa în Hristos, no 7-12, 1979, p. 26).
A 60-a aniversare a Unirii Transilvaniei cu Patria Mamă, a
fost sărbătorită duminică 3 decembrie 1978, printr-o slujbă a TeDeumului şi un cuvânt aniversar, rostit de Mihai Giuran, fost
deţinut politic în închisorile comuniste. În interpretarea corului,
condus de către părintele Constantin Alecse, au fost incluse
piesele „Deşteaptă-te române”, „Imnul Eroilor”, „Pe-al nostru
steag”, „Pui de Lei”, etc... Au fost recitate poeziile „Priveliştea
Unirii”, de George Ţărnea, „Câmpul Libertăţii”, de St. O. Iosif,
„Doina”, de Mihai Eminescu, „La noi”, de Octavian Goga, „Sus
inima, români!”, de George Coşbuc, etc. (reportaj consemnat de
catre Arhitectul Barbu A. Călinescu, preşedintele consiliului
parohial, în revista Viaţa în Hristos, no 7-12, 1979, p. 27).
Întâlnirea românilor britanici din Nottingham, Birmingham
and Leicester, din 10 noiembrie 1979, în vederea fondării unei noi
misiuni româneşti în centrul Angliei. Întâlnirea a fost ţinută la
Western Club, din Derby Road, Nottingham, la iniţiativa asociaţiei
de prietenie româno-britanică (BRFA), condusă de Anca şi Brian
(soţul britanic) Johnson, în colaborare cu Western Club. Sala de
petrecere era împodobită cu obiecte de artă populară, tablouri şi
ilustrate româneşti. La acea seară românească au participat peste
150 de persoane din Nottingham şi din împrejurimi, români şi
prieteni britanici. Ca la oricare petrecere românească, din program
nu a lipsit periniţa, iar din meniul culinar, sarmalele şi mititeii
(reportaj consemnat de părintele Constantin Alecse, în revista
Viaţa în Hristos, no 7-12, 1979, p. 26).
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H.- OAMENI DE SEAMĂ
Evenimente Sacerdotale:
Slujbe,
Administrație și Evenimente de Familie,
Consiliul Parohial,
Reuniunea Doamnelor.

Membrii Consiliului Parohial

Slujire cu pr. D. Bodale

Membrele Reuniunii Doamnelor

Botezul pruncului Marius Alecse:
Oficiant: Episcopul de Paris,
PS Sa Episcopul Lucian Florea
Nași: Constantin și Paulina Ciocan

„Pe calea iubirii urcăm spre Dumnezeu. Respiră-L pe Iisus,
inspiră-L pe Iisus, și atunci vei cunoaște cine este Iisus!‟ .
.
(Părintele Efrem Filotheitul)
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Familiile Alecse & Ciocan

Nina Pavy și copii subsemnatului

Slujire cu pr. D. Bodale

Cristian și fetele lui Barbu
Călinescu

Mama venind de la spital cu Mario,
fratele lui Cristian Alecse

Revelion londonez: Cristian &
Marius Alecse
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Slujire în Westminster Abbey

Episcopul Londrei și fam. C. Alecse

Vizită la Parlamentul Britanic

"Ateii materialiști, obsedați de plăceri, de dorința de dominație și
egoism, au creat civilizația modernă, care culminează în
tehnicitate. Ei au izolat natura umană și au părăsit poruncile lui
Dumnezeu. Încercarea lor de a crea un rai pământesc și senzual a
dat însă greș. Natura se epuizează și se poluează, devenind
improprie vieții. Tehnica, la rândul ei, are mult mai mari posibilități
de distrugere decât de construcție." (Valeriu Gafencu)
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1.- OAMENI DE SEAMĂ, RESPECTAŢI DE COMUNITATEA
ROMÂNILOR DIN LONDRA,
Aşa, după cum menţionam mai sus, comunitatea românobritanică din metropola Londoneză era împărţită în 2 grupe:
Gruparea anti-Bucureşti, condusă de Ion (Iancu) Raţiu –
despre care am vorbit detaliat, mai sus;
Gruparea pro-Bucureşti, influenţată de personalitatea d-lui
Barbu Călinescu, care a deservit parohia română din
Londra, ani de-a rândul, în calitate de preşedinte al Consiliului
Parohial. Din această a doua grupare făceau parte mai multe
persoane şi personalităţi din familii româno-britanice, care simţeau
nevoia de a păstra legăturile cu familiile din România, cu tradiţiile
şi cu ţara. Voi menţiona doar câteva dintre acestea: arhitect Barbu
Călinescu, Constantin Chesculescu, Prof. Harry McCormick şi soţia
sa britanică Betty McCormic, Victoria Page, Anda Anastasescu,
Eugenia Iglessis, Nina Pavy (cântăreaţa), Angela Csontos-Windsor
de Herby, Ludmila Dorobanţu, Dumitru Călinescu, Magdalena
Buzlea (cântăreaţa), Aurel şi Silvia Bogdănescu, fam. Alexandru
Fillipide, Elena Lentzi Cook, Bobby (Robert) Anderson şi sora lui
Margareta, Roger Wood, Betty Shane, Haralambrie Tambakis,
Petru şi Ioana Portelli, Panait şi Aneta Psaros, dna Grant, M.
Drader, Georgeta Condur (poet)...
2. DELEGAŢIA ANGLICANĂ, PENTRU ÎNSCĂUNAREA NOULUI
PATRIARH, PF SA +DR. IUSTIN MOISESCU,
Vineri, 17 iunie 1977, eu, părintele Constantin Alecse,
am asistat la întâlnirea de la Lambeth Palace, reşedinţa
Arhiepiscopului de Canterbury, înainte ca delegaţia Bisericii
Anglicane să plece la Bucureşti, pentru participarea la întronizarea
IPS Sale Mitropolitul dr. Iustin Moisescu al Moldovei, drept Patriarh
al României.
„Acolo unde există iubirea lui Hristos, singurătatea se
risipeşte. Eşti liniştit, bucuros, plin. Nici melancolie, nici boală, nici
apăsare, nici frământare, nici tristeţe, nici iad.‟ (Sfântul Porfirie
Kavsokalivitul)
„Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele
dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.“ (Psalmul 102)
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3.- PATRIARHUL IUSTIN &
COMPANIA SPRE AMERICA (1979),

Patriarhul +Iustin

Cei
peste
4
ani
de
neascultare faţă de Bucureşti
(Patriarhie şi Departamentul
Cultelor-reprezentanţa politică)
aveau să ducă la un sfârşit
anticipat.
În Iulie 1979, aveau loc
Festivităţile Aniversare la 50 de
ani de existenţă a Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române din America
şi Canada, sub conducerea IPS
Sale +Victorin. De fapt, acea
Arhiepiscopie era ca un surogat,
sau cum spunea înaintaşul meu,
părintele Richard Grabovski,

un „sov-rom patriarhic”, însă pentru ei, la al căror staul mă aflam
şi eu la Londra, însemna o carte politică foarte importantă. În
acest sens, pentru măreţiia evenimentului din America, avea să se
deplaseze o delegaţie oficială de la Bucureşti, condusă de însuşi
Patriarhul României, PF Sa +dr. Iustin Moisescu, acompaniat de
IPS Sa Mitropolitul Teoctist al Moldovei şi IPS Sa dr. Nicolae
Corneanu al Banatului şi alţi episcopi şi personal auxiliar, din
România. PS Sa dr. Antonie Plamădeală, deja fusese debarcat în
America, spre a organiza evenimentul.
Era de o necesitate crucială, un succes în acest sens pentru
politica ceauşistă din acea vreme, în care biserica trebuia să
sprijine partidul, în prezentarea unei imagini, a unui guvern
comunist cu faţă umană. În context cu evenimentele respective,
am primit o comunicare de la Departamentul de Externe al
Patriarhiei Române, prin care mi se cerea să întâmpin la
aeroportul Hethrow, delagaţia oficială patriarhală, ce călătorea
către America, în frunte având pe Patriarhul României.
M-am conformat, mai ale că între timp am fost contactat şi
de Ambasada Română din Londra, cerându-mi-se acelaşi lucru.
În sala de protocol, îmi amintesc ca şi când ar fi fost ieri,
Patriarhul Iustin, îmbrăcat în straie albe şi camilafcă albă cu
Cruce, în timpul discuţiilor, ascultându-mi doleanţele, în faţa
Ambasadorului Român de la Londra, vădit iritat de cele pe care i le
prezentasem, exclamă, către ceilalţi ierarhi: „- Apoi, dacă
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părintele Alecse este nemulţumit, aşa după cum se exprimă, cred
că este cazul să-l rechemăm în România...!!!”. Avea dreptate
„Despotul”, însă cred că uitase pe ce pământ se afla.
„-Aşa este, Prea Fericirea Voastră, am răspuns eu, chiar în faţa
Ambasadorului, însă, dacă mă rechemaţi, nu înseamnă că de frică
voi şi reveni în România. Acela a fost momentul crucial. Cred că
deja îmi semnasem „CERTIFICATUL DE DECES.‟ Cred că şi
Ambasadorul a înţeles mesajul. Asta însemna că voi fi vânat de
securitatea comunistă, voi fi o pradă uşoară pentru profesioniştii
crimei, care-mi vor face „binele”, dorit de „rostul” comunist,
sponsorizat de ordinele de la Moscova.
Ne-am despărţit, sărutându-i mâna Patriarhului, însă şi cu
dorinţa de a părăsi „radarul comunist”, de a-mi da demisia, din
postul oficial de preot paroh şi de reprezentant al Patriarhiei pe
lângă Biserica Anglicană şi, cu gândul de a zbura peste ocean,
unde braţul lung, proletar, nu mă poate ajunge.
4.- PERSONALITĂŢI ROMÂNEŞTI, CARE NE-AU VIZITAT,
DESPRE CARE SE MERITĂ SĂ VORBIM,
Multe personalităţi ne-au vizitat, la Londra, în timpul anilor
păstoririi mele acolo, dar doar câteva personalităţi, sau cazuri
interesante, merită a fi menţionate aici, fără a oferi prea multe
detalii în scris, căci îmi păstrez dreptul unor intimităţi, pe care
numai eu le ştiu şi le pot interpreta:
PS Sa Dr. Antonie (Plămădeală) Ploieşteanul, a făcut încă o
vizită prin Piccadilly drum în Londra, între Hyde Park Corner şi
West Piccadilly Circus, către est. Piccadilly este o stradă largă din
centru Londrei, care include clădiri istorice cum ar fi Fortnum &
Mason, Royal Academy, Ritz Hotel, dar şi dughene cu
îmbrăcăminte şi librării cu articole deochiate, publicaţii fără
pudoare, mai ales pe colţul Waterstone's;
Pr. Prof. Dr. Marin Branişte, parohul Capelei Sturza, din
Baden-Baden, cu renumita-i sintagmă „Mă, nevastă, eu nu pot să
mai gospodăresc pe-acasă şi, tu te benoclezi la asemenea
anomalii?!”;
Scriitorul Radu Petrescu, cel de care vorbeam mai înainte că
scrisese enorm, însă, abia mai avea vreo 2 „colţi” în gură. Îl
cazasem „la cucurigu”, în turnul bisericii „St. Dunstan-s in the
West”, după cât mi-aduc aminte, pe o rogojină, timp de cca. 2
săptămâni, pe perioada unui seminar al Uniunii Scriitorilor din
Londra şi, mi-a rămas recunoscător pe veşnicie pentru
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generozitatea de a-l fi culcat pe rogojină, în Londra, fără a cheltui
ceva din „nimicul” de diurnă ce-l avea;
Prof. Dr. Nicolae Chiţescu, participant în Londra la un
Simpozion. L-am cazat în apartamentul nostru şi, înaintea plecării,
îmi mărturisi direct: „ - Stiţi părinte Alecse, că la reîntoarcerea
mea acasă, v-a trebui să scriu un raport către securitate, în care
va trebui să scriu şi despre Dv şi activitatea ce o desfăşuraţi la
Londra. V-aş fi recunoscător dacă, Dv aţi scri un astfel de raport,
despre Dv şi activitatea Dv., pe care să-l inaintez securităţii!”
5.- ALTE PERSONALITĂŢI DIN ANGLIA,
IMPORTANTE PENTRU VIAŢA MEA,
Constantin Cheşculescu, era un personaj tânăr, foarte
interesant, care m-a uimit prin faptul că în vremurile acelea, fiind
născut, crescut şi şcolit de regimul comunist, la o vârstă de sub
30 de ani, învârtea o afacere cu haine din piele, genţi şi pantofi de
damă, de ultima modă, în metropola londoneză. Era verişorul unui
alt om de afaceri, cu acelaşi profil, în Statele Unite, Doru Filipescu,
care la rându-i, în America avea să mă ajute enorm. Constantin
Cheşculescu, era pentru mine un mister, dar şi un om de afaceri
extraordinar. L-am cooptat chiar şi în Consiliul Parohial. Era un
sufletist, iar prin mustaţa lui hollywoodiană, părea şi mai
interesant, ca un fel de actor american, îmbrăcat în costum de
gentlmen, specific străzilor londoneze. Păcat că nu se făcuse actor,
fiindcă profilul îl recomanda drept tipul autentic de artist al scenei.
Avea o mare afacere în Anglia,
în adevăratul sens al cuvântului.
Se comporta ca un om deschis şi
gata să accepte orice oportunitate.
Nu rata nimic. Nu ştiu dacă făcea
totul pentru el, sau pentru
Bucureşti, căci era un reprezentant
oficial
al
sistemului.
Mi-aduc
aminte că l-am întrebat cândva,
devenind mai apropiaţi:
„-De unde atâta ştiinţă şi expertiză economică, încât aveţi un
succes atât de impresionant, la vârsta dumneavoastră?”.
Mi-a răspuns sigur pe dânsul şi fără echivoc: „-Am aplicat,
aidoma, ce am învăţat la Facultatea de Ştiinţe Economice din
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România, însă pe dos, iar succesul este 100% asigurat. Mi se
sugera ideea că, comunismul este diametral opus capitalismului şi
este sortit pieirii.
Domnul Cheşculescu m-a impresionat enorm prin altruismul
său. Dorea să ajute pe oricine-i solicita ajutorul, fie el venit chiar
şi din partea conducătorului spiritual al comunităţii din Londra
(preotul). Mi-a oferit o mână de ajutor, atunci, când aveam
nevoie, mai mult decât de oxigen.
Se comporta cam prea modest şi se încrâncenează şi în
prezent (menţionez că suntem şi acum în relaţii de amiciţie) în a
nu-şi recunoaşte modestia. Înţelegând realităţile din Anglia şi
lipsurile mele materiale, m-a abordat ca un adevărat frate şi, mi-a
făcut o propunere de „afacere”, aceea de a deveni contabilul său
(manager de afaceri), adică, să inventariez tot materialul său
(intrări, iesiri/vânzări), să-i calculez săptămânal veniturile brute,
taxele şi veniturile nete, să-i calculez cheltuielile adiacente
(închiriere de spaţii, utilităţi, taxe aferente, etc) şi, mai important
decât aceasta, să-mi împlinesc angajarea în timpul meu liber,
chiar şi acasă. Mare încredere îmi acorda, dacă ţin cont că trebuia
să port cu mine, prin metrou, documentele unei asemenea afaceri,
ceea ce reprezenta un mare risc. Mai mult chiar, mi-a spus cu cât
mă compenseaza pe ora de lucru, inclusiv timpul de transport şi,
mi-a cerut doar să-i fac calculul săptămânal, câte ore am prestat,
înmulţit cu suma/oră agreată şi, să-i înaintez nota de plată, la
predarea inventarului, pentru care imi primeam, imediat, plata.
Cum spun englezii „no questions asked”.
Îl simţeam foarte apropiat. Un confident. Îi explicam
problemele ce le aveam cu Patriarhia, generate de „cazul dr.
Constantin Michael-Titus & company”. Simpatiza cu mine enorm
şi, mă impresiona prin încredere şi sinceritate.
Înainte de a-mi încheia misiunea la firma sa, explicându-i că merg
spre America, a săvârşit încă 2 gesturi, care m-au împresionat şi
marcat pentru vecie:
Domnul Cheşculescu mi s-a adresat astfel:
„-Părinte, aţi fost un angajat minunat, de aceea, din toate
materialele din hangarul meu, vă rog să vă alegeţi ce doriţi (haine,
pantofi, genţi, etc), absolut ce produs doriţi, fără să vă uitaţi la
preţ şi, vi-l vând pe o liră sterlină!”. Asta însemna că nu mi-l
dăruia sau oferea ca unui milog, ci mi-l vindea. Cât de delicat a
ştiut să mă facă a–i accepta propunerea, fără a fi atins în
demnitatea mea, considerând că nu mi s-a oferit ca şi cum aş fi
stat cu mâna întinsă la colţul străzii!
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Bucuria mi-a fost mare şi mi-am ales o jachetă la modă în
vremurile acelea, stilul „Alain Delon”, în valoare de câteva sute de
lire sterline, pe care o păstrez şi acum în şifonierul meu. Mă
întreb, însă, dacă domnul Cheşculescu mai are în portofelul său
acea liră sternină, pe care a insistat să i-o ofer, drept plată, ca pe
o chitanţă, pentru respectarea normelor financiare.
Destăinuindu-i toate planurile mele de a părăsi Anglia,
(1980), să ajung în America, domnul Constantin Cheşculescu a
fost acela care, în coordonare cu Reverendul Giller, capelanul activ
al Episcopului Londrei de Sud, dr. Mervyn Stockwood, a lucrat în
cele mai mici detalii, ca să mă transporte de la locuinţa noastră
din Clarengon Rice, Lewisham, la aeroport, astfel ca să nu mi se
întâmple ceva rău, în tranzit. El personal, ne-a transportat la
aeroport Gatwick, la 28 mile în sudul Londrei, de unde aveam să
plec cu familia, spre America, cu cea mai ieftină companie transatlantică de pe atunci, „Virgin Atlantic”. Domnule Cheşculescu, you
are the best, and THANK-YOU!
Iosif Constantin Drăgan şi acolitul său, Pan Vandoros
Personal, l-am întâlnit pe Iosif Constantin Drăgan, numai de
2 ori, în 1977 şi în 1978. Lucra prin intermediul acolitului său, Pan
Vandoros, care avea toate conecţiile financiare în Londra şi în
România, prin Departamentului Cultelor.
Este foarte interesant a-l
cunoaşte pe acest magnat al
petrolului,
care,
în
lumea
vestului era cunoscut drept
„găzarul român, din Italia”, Iosif
Constantin Drăgan. Terminase
Dreptul
la
Facultatea
de
Jurisprudenţă a Universităţii din
Bucureşti, obţinând licenţa în
drept, în anul 1938. După
efectuarea serviciului militar, ca
artilerist, Institutul Italian de
Cultură îi acordă, în anul 1940,
o bursă de studiu, în Italia.
După ce absolvă a doua facultate, la Universitatea din
Roma, unde a studiat Ştiinţe Politice şi Economice, Drăgan îşi dă
doctoratul în jurisprudenţă, tot la Roma. Tot aici, îl cunoaşte pe
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marele filozof al dreptului, Giorgio del Vecchio şi, devenit discipolul
acestuia, proaspătul doctor în jurisprudenţă, îi va traduce, în limba
română, celebra sa operă „Lecţii de filozofia dreptului”.
În 1941, a pus bazele unei companii care exporta petrol
românesc în Italia. După al doilea razboi mondial, în 1948,
fondează o companie de distribuţie a gazului petrolier lichefiat,
„Butan Gas”.
În urma venirii la putere a Partidului Comunist Român, îi
este interzisă pentru 30 de ani revenirea în România.
În 1967 a pus bazele „Fundaţiei Europene Drăgan”, fundaţie care
declară ca scop promovarea „valorilor civilizaţiei româneşti”. A mai
fondat două edituri („Nagard”, în Italia şi „Europa Nova”, în
România), o universitate privată (al cărei proprietar este),
„Universitatea Europeană Drăgan” (fondată în 1991, la Lugoj), o
staţie TV, una de radio („Radio NovaFm”), un ziar săptămânal
(„Redeşteptarea”) şi un cotidian local („Renaşterea Bănăţeană”) –
toate în România. De asemenea a mai finanţat construirea lângă
Orşova a unei statui înalte de 40 de metri, a lui Decebal (cea mai
înaltă sculptură în piatră din Europa). Datorită unor cărţi publicate,
a fost asociat curentului la graniţa dintre protocronism şi
naţionalism, din istoriografia română, promovată ulterior şi de
regimul lui Nicolae Ceauşescu. Deşi simpatizant al Gărzii de Fier,
Drăgan devine un colaborator semioficial al lui Ceauşescu şi al
regimului comunist, pentru care a avut acces la anumite
documente inedite despre Ion Antonescu, documente folosite de el
într-o carte, în care îl pune într-o lumină favorabilă pe mareşal.
"Pacea oamenilor depinde de măsura în care ei se regăsesc
în Duhul Adevărului, este deci înainte de toate o problemă
spirituală, chiar dacă ea se manifestă pe plan politic, social,
economic, cultural, educativ ori moral. Toate problemele
oamenilor sunt probleme de conștiință, iar conștiința nu-și află
pacea decât în domeniul religiosului. Religiosul este fundamental
în istorie." (Valeriu Gafencu)
"Trebuie să denunțăm de rea-credință pe aceia care au
reușit, aici și în alte părți, să discrediteze noțiunea de mistică.
Mistica va rămâne centrul renașterii creștine care se prefigurează,
căci prin ea creștinul intră în comuniune cu Hristos, printr-un
proces sufletesc treptat de curățire și desăvârșire."
(Valeriu Gafencu)
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IV.3.- RUPTURA DE PATRIARHIA
ROMÂNĂ
A.- HOTĂRÂREA DEFINITIVĂ
1.- CONDAMNAREA DEFINITIVĂ,
PREŢUL NECOABITĂRII CU PROF. DR.
CONSTANTIN MICHAEL-TITUS,
Cu toate eforturile şi sacrificiile personale pe care le
făcusem, de a sluji biserica din Londra şi de a reprezenta
Patriarhia Română pe lângă Autorităţile Anglicane din Regatul
Unit, la cel mai înalt nivel, dihonia necoabitării cu prof. dr.
academician Constantin Michael-Titus şi cu cele 2 persoane
menţionate mai sus, agreate de către „Înalta Poartă”, care mă
sfătuiau, pe la jumătatea lunii martie 1977, pentru o totală şi
necondiţionată colaborare, cu supunere din partea subsemnatului
în activitatea redacţională a publicaţiilor parohiale, că trebuiau să
corespundă liniei „corecte - de partid”, trasate de către ciracii
moscoviţi, îmi grăbea sfârşitul activităţii mele sacerdotale şi de
reprezentare eclesiastică în Anglia, urmând rechemarea la
Bucureşti.
În toamna anului 1978, soţia, preoteasa Elena, făcând o
vizită în România, într-o scurtă vacanţă de 3 săptămâni,
dimpreună cu cei 2 fii ai noştri, Cristian şi Marius, a fost
atenţionată de către reprezentanţii oficiali ai patriarhiei că dacă, în
viitor, soţul, adică subsemnatul, va continua să publice materiale
neaprobate (cenzurate) de Bucureşti, în publicaţiile parohiale, va fi
nevoit să suporte consecinţele. Acela a fost cel de al doilea beculeţ
roşu care mi s-a aprins, la reîntoarcerea familiei acasă, adică în
Londra. Deja balanţa atârna că acasă, pentru mine şi familia mea,
începea să devină diaspora, adică exilul în vest.
2.- DECIZIA FINALĂ – „ACASĂ”, PENTRU MINE VA DEVENI
DIASPORA, SAU CALEA EXILULULUI,
După aproape 3 ani, de la sosirea mea în Anglia şi de slujire
în Metropola Britanică, m-am decis să-mi iau o mică vacanţă, de
cca 2 săptămâni în România, prin vara anului 1979. Situaţia era
destul de înceţoşată, semnalele erau destul de clare că, la o
eventuală întoartece a mea în România, chiar şi într-o scurtă
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vacanţă, „episodul pr. lector Lucian Gafton”, din decembrie 1976,
avea să devină unul déjà viu, deja văzut, sau deja experimentat
de mine.
Semnalele unei posibile reţineri la Bucureşti îmi erau destul
de clare, de aceea am hotărât de comun acord cu soţia, ca familia
să-mi rămână la Londra, în timp ce eu, singur să merg să-mi
vizitez familia, anticipând astfel că aceasta va fi ultima vizită în
România, iar la reîntoarcere mea la Londra, dacă nu va fi cu
„cântec”, să cer azil politic în Anglia. Stabilisem şi un cuvânt cheie
(parolă) cu soţia, în eventualitatea reţinerii mele la Bucureşti, pe
care soţia urma să-l transmită dnei Victoria Page, confidenta
familiei, care, la rândul ei trebuia să-l transmită mai departe LordEpiscopului anglican Mervyn Stockwood.
Ajuns la Bucureşti, potrivit protocolului, reprezentantul
patriarhal cu relaţiile externe m-a aşteptat la aeroport, m-a primit
după cuviinţă, mi-a cerut paşaportul şi mi-a înmânat buletinul de
identitate, spunându-mi că paşaportul îmi va fi restituit numai în
ziua reântoarcerii mele la Londra. În clipele acelea m-am simţit ca
o pasăre, care, închisă în colivie, i s-au tăiat şi aripile, pentru
siguranţa de a nu mai putea zbura. Acele 2 săptămâni mi-au fost
un adevărat calvar. În loc de vacanţă, aveam să bat drumurile pe
la cancelaria Sfântului Sinod şi pe la reşedinţa reprezentantului
Departamentului de Externe al Patriarhiei (PS Sa dr. Antonie
Ploieşteanul), de la Schitul Maicilor, pe la Cabinetul Patriarhului,
făcând antecameră de ore întregi, pe la Departamentul Cultelor şi
tot aşa, „iarăşi şi iarăşi, Domnului să ne rugăm…!”
Înalţii demnitari, deşi se purtau faţă de mine cu respect,
indirect mă dojeneau şi, chiar mă admonestau, sub ameninţarea
că pot fi reţinut în ţară, dacă voi continua acţiunea mea
neconformistă, în ceea ce priveşte activitatea editorială. Doina lui
Eminescu, pe care o publicasem anterior într-una din revistele
parohiale, le stătea în gât (cum glăsuieşte românul de rând), sau
poate că erau înfricoşaţi de fratele moscovit, de la răsărit.
Întâlnirea cu Patriarhul Iustin, mi-a aprins cel de al treilea beculeţ
roşu, atunci când mi-a servit-o drept în faţă:
„-Nu cred că doreşti să repetăm cazul Lucian Gafton” !!!. Ce gafă!
Atunci mi-a devenit foarte clar ce se întâmplaseră cu părintele
Lucian Gafton. Patriarhul mi s-a mai destăinuit direct „în câteva
zile se va decide dacă te vei mai întoarce la Londra”! Cred că nu
era informat că eu eram în ţară de unul singur, familia mi-o
lăsasem la Londra.
Au avut o experienţa nefastă, cu reţinerea preotului Lucian
Gafton, în România, în decembrie 1976, experienţă care îi
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costaseră, protocolar vorbind, un preţ de imagine irecuperabil.
Cred că, la o astfel de atitudine şi la cuvintele răsunătoare, care
mi-au fost adresate, mi-au apărut primele fire de păr alb pe cap,
la vărsta mea de sub 30 de ani.
Am comunicat soţiei, prin consemn, teama că voi fi reţinut
în ţară, soţia a comunicat doamnei Victoria Page, doamna Page a
comunicat episcopului Mervyn şi, la rândul său, Episcopul Mervyn,
în virtutea privilegiilor de care mă bucuram în calitate de capelan
onorific al Bisericii Anglicane, ce mi-o oferiseră, cu vreo 2 ani în
urmă, a comunicat prin canal oficial Ambasadorului României din
Anglia, că „-Va fi mare scandal naţional şi internaţional, dacă un
capelan britanic este reţinut împotriva voinţei sale, recte, preotul
Constantin Alecse”.
Mesajul a fost scurt, direct şi la subiect, iar rezultatul: cel
dorit, reîntoarcerea subsemnatului la Londra.
3.- EPOPEEA REÎNTOARCERII,
Nu am aflat despre reîntoarcerea mea în Anglia decât cu 24
de ore înainte. Fusesem aproape sigur că nu-mi voi mai vedea
paşaportul, în veci. Aşteptam chemarearea Patriarhului României,
să mi se comunice dacă voi reveni, sau nu în Londra. Eram
neliniştit şi nerăbdător. Mă rugam la Cel de Sus, ca răspunsul să
fie afirmativ şi data plecării cât mai apropiată. Eram „un butoi de
pulbere, gata să explodeze‟. La ştirea că voi pleca înapoi în Anglia,
am exultat numai în interior, fără a-mi manifesta bucuria în faţa
mai marilor mei.
Gândeam că, peste „n”
ani, voi fi dezamăgit din
cauza lucrurilor pe care nu
le-am făcut, nu din cauza
celor pe care le-am făcut.
Îmi reamintesc faptul că,
înainte de plecare, i-am
mărturisit tăticului meu că,
nu voi mai reveni în
România, nici în ruptul
capului. Eram gata să-mi
iau ultimul rămas bun.
Săracii părinţi!
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Oare ce o fi fost în sufletul lor când, în ceas de tihnă, tata io fi spus mamei că acesta este sfârşitul, că poate revederea va
avea loc pe lumea cealaltă!? Grijulie, mămică îmi pregăti o
plapumă, câteva carpete brodate, chiar şi 2 perne, pe care le-a
ambalat în pungi ţărăneşti, improvizate, pe care să le iau cu mine,
la Londra. În ziua plecării, i-am îmbrăţişat acasă, însă au insistat
să mă însoţească până la aeroport, apelând la serviciile lui Pavel
Ciocan (fratele mai mic al cumnatului meu, Constantin Ciocan), ca
să ne ducă la aeroport. Şi dus am fost. Niciodată nu voi putea
scoate din amintiri, acei ochi de părinţi, plini de nemăsurată
dragoste, grijă şi de tristeţea despărţirii.
Mi-am jurat atunci că, voi apela la toate forurile
internaţionale să-i pot aduce lângă mine, să le pot obloji
bătrâneţile, să-i ştiu aproape de sufletul meu. Mă gândeam că
timpul va vindeca totul, deci trebuia să-i dau timpului timp...
America, pe curând...!
„Sunt oameni care cred prin firea lor și prin mediul în care
au trăit. Sunt oameni care ajung la credința din ei înșiși după
căutări și rătăciri. Sunt oameni care pervertesc credința din ei prin
manifestări străine, degradante ori chiar satanice. Credința este o
componentă potențială a structurii sufletești, dar ea necesită un
proces atent și ordonat de cunoaștere. Iar Biserica are rolul de a
ne învăța dreapta-credință.‟ (Valeriu Gafencu)
"Atâta vreme cât ”Cezarul” e păgân și necreștin,
creștinismul conviețuiește cu el pașnic, respectându-i domeniul,
dar păstrând intactă autenticitatea credinței. De pildă, în Imperiul
Roman nu s-a făcut nici un compromis de credință în fața
Cezarului asupritor, chiar dacă asta a dus la răstigniri și arene cu
fiare sălbatice. Deci acei oameni care fac în istorie compromisuri
cu păturile politice, ascunzându-se adesea sub amintita învățătură
a Domnului, părăsesc de fapt și pe Dumnezeu, și pe oameni."
(Valeriu Gafencu)
„Vrăjmașii m-au învățat să știu ceea ce puțini știu în lume:
că omul nu are pe pământ vrăjmași afară de sine însuși.
Neştiinţa, uitarea şi nepăsarea sunt proptelele tuturor patimilor.‟
(Părintele Petroniu Tănase)
„Moartea nu există, omul nu poate muri, c-așa l-a făcut
Dumnezeu.‟ (Arhimandritul Sofronie Saharov)
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B.- PREGĂTIREA PENTRU EXILUL AMERICAN
1.- IPS VALERIAN (TRIFA) ŞI MĂRINIMIA AMERICANĂ,
Am trimis deîndată o scrisoare, pe care am accentuat
cuvintele „STRICT CONFIDENŢIAL” către IPS Sa Arhiepiscopul
+Valerian Trifa, explicându-i în detaliu situaţia şi, prin care îi
solicitam ajutorul de a veni în America şi de a obţine numirea întro parohie peste Ocean.
Răspunsul mi-a venit prompt, în cca 2 săptămâni, care miau părut ani, spunându-mi-se: Aşa, mi-a răspuns IPS Sa
Arhiepiscopul +Valerian Trifa. Era exact, ceea ce şi eu doream:
„-Via Domnului în America
este mare, iar slujitorii sunt
puţini! Iată ce am disponibil
acum: St. Paul, Minesotta,
Rhode Island, CT, Bridgeport
Connericutt. Dacă nu esti în
grabă, peste 3 luni voi avea şi
Youngstown, OH. Te rog să ţii
confidenţială
corespondenţa
noastră!”.
Cred că am răspuns în aceeaşi zi. Am acceptat să fiu numit
preot paroh la Biserica „Sf. Maria”, din St. Paul - Minessota.
Voi detalia mai jos pregătirile de plecare în America, dar,
este cazul ca, din nou să mulţumesc Proniei Divine că în mai puţin
de 6 luni, eram instalat în această Sfântă şi de Dumnezeu păzită
parohie, care era deja cunoscută în Episcopia de la „Vatra‟, drept
o „trambulină” pentru aspiraţii mai înalte.
2.- PREGĂTIRILE DE PLECARE SPRE AMERICA,
În urma celor întâmplate în aeroport, cu delegaţia oficială
patriarhală şi, în urma tensiunilor de peste 4 ani (recte: dr.
Constantin Michael-Titus, publicaţiile parohiale, cu tabu-ul „Doina”
eminesciană), tentativa de a fi reţinut în România (1979),
„umbrela bulgărească”, prin care fuseseră omorâţi câţiva disidenţi
bulgari din Londra, etc..., zarurile fuseseră deja aruncate. Îmi
asumam riscul total. Nu era cale de întoarcere. IPS Valerian
(Trifa), îmi trimise deja contractul de angajare cu parohia „St.
Mary” din St Paul, MN (actul oficial de sponsorizare), mai trebuia
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să merg doar la Ambasada Americană, să depun actele oficiale de
emigrare în Statele Unite, să trec, împreună cu familia, peste
toate testele medicale şi...CĂTRE AMERICA... frate!.
3.- ULTIMA CORESPONDENŢĂ CU PATRIARHIA, ÎNAINTEA
PLECĂRII ÎN AMERICA,
Având contractul de angajare în America, am avut curajul
să scriu Sfintei Patriarhii, că începând din 31 decembrie 1979, îmi
încetez acivitatea de preot paroh al Bisericii „Sf. Gheorghe” din
Londra şi de Reprezentant al Patriarhiei pe lângă Arhiepiscopul de
Canterbury şi Biserica Anglicană, cerând, oficial, un reprezentant
temporar sau permanent care să preia astfel de obligaţiuni.
Răspunsul nu a întârziat. Bucureştiul mă citiseră.
S-a încercat şi o ultimă tentativă de reconciliere. Print-o
scrisoare oficială, Sfânta Patriarhie îmi comunica faptul că îmi
înţelege doleanţele, că mi-au găsit un înlocuitor, începând cu data
specificată de mine (31 decembrie 1979), că îmi acordă tot
sprijinul, inclusiv financiar, pentru repatrierea mea. Îmi sună şi
acum cuvintele scrisorii: „-Vă multumim pentru slujirea bisericii
din Londra, timp de peste 4 ani şi, suntem gata să vă oferim
ajutor pentru repatriere. Vă rugăm să ne comunicaţi data la care
veţi reveni în ţară, ca să fiţi numit, fie într-o poziţie profesorală,
sau a fi numit preot slujitor într-o biserica din Bucureşti”.
Am fost nevoit să ofer şi un răspuns, mai ales căci îmi ştiam
planurile, deja în derulare:
„-Prea Fericirea Voastră, Vă mulţumesc pentru totul, însă,
din personale şi binecuvântate pricini, am decis să mai rămân prin
Vest, pe o perioadă nelimitată. Fiţi asigurat, că vă voi încunoştiinţa
despre data, revenirii în ţară, atunci când voi lua, de comun acord
cu familia, hotărârea de a mă reîntoarce acasa. Vă sărut dreapta
(Preotul Constantin)
4.- ULTIMA SLUJIRE ÎN ANGLIA,
Am ţinut-o duminică 9 Martie 1980, cu noul preot paroh
Alexandru Moraru (Găină), urmată de şedinţa Consiliului Parohial
şi de luarea oficială a unui rămas bun, de la Biserica „Sf.
Gheorghe” din Londra şi,..... plecarea spre America.
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APUSUL SOARELUI LA LONDRA

Cât de frumos a fost să fie, eram tânăr şi iubit,
Aveam copii, aveam soţie şi orizontul erudit!
Prinsesem gust de preamărire și de relaţii mai înalte,
Nu bănuiam vreo urmărire, cu interdicţii şi rapoarte.
Dar am fost pus la încercare, la presiuni psiho-„notorii”,
Interzicând orice-ntrebare, că au sosit inchizitorii!
Parcă s-a pus o ciupercă, nori negri pe cerul Londrei
Şi, mi-am zis: „-Adio neică, de-acum urmează anii grei!”
A apărut ca o-ntâmplare, un dragon venit de sus,
Să pângărească-n editare chiar şi credinţa în Iisus.
Doina de geniu, Eminescu, vrui s-o ştie lumea bună,
Dar m-am ales cu „blam” şi cu, rapoarte, tunete, furtună.
Şi mi-a trimis „Prea Fericitul”, sfatul dur, să mă supun,
Iar eu i-am spus că e sfărşitul și, multe-am vrut să îi spun!
Vrut-au să pună stăpânire pe libertatea-mi de-a trăi
Prea Fericitul, spre uimire, m-ameninţă : „-Te vei căi!”
Încrezător, gândeam, „destinul, îl face numai Dumnezeu,
Iar întâmplarea cu stăpânul a fost doar fum în drumul meu!”.
Când m-a răpus dorul de ţară şi de părinţi, la piept să-i strâng,
Într-un concediu scurt de vară, am mers, dorul să mi-l plâng.
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Prevăzător, am spus: „-Nevastă, îți las consemn la Londra,
Ca-n situaţie nefastă, să anunți, chiar, Ambasada!“
Şi, vai, săgeţi încrucişate s-au abătut asupra mea,
Lovindu-mă în libertate şi-n tot ce mai puteam avea!
„Voi oameni „mari”, Patriarhie, vă zic acum sub jurământ,
Oricât de greu va fi să-mi fie, eu nu mai calc acest pământ!”
Am folosit consemnul Londrei şi, titlul meu de capelan,
Și am primit răspunsul „OK”, şi-un gând de zbor peste ocean.
Dar mult mai greu mi-a fost să spun părinţilor, că plec de tot,
Tăticului meu drag şi bun, măicuţei dragi, că nu mai pot.
Cu o dârzenie amară, cu lacrimi grele strânse-n piept
Scumpii părinţi mă-ncurajară să merg pe drumul meu cel drept.
„Mergi mamă-n lumea ta cea nouă şi, ia la maica ţoale noi,
Vreau să vă fie bine vouă şi,... nu purtaţi grijă de noi!”
În lacrimi fost-a despărţirea de ce mi-a fost mai drag pe lume,
De părinţi, ţară, cu menirea de a-mi da viaţă şi un nume.
Tot ce-a urmat, mintea mi-am stors, mi-am zis „Nu voi răbda!”
Nu mai aveam cale de întors, un alt tărâm voi aborda.
De Cheşculescu-am fost uimit şi de-a lui Trifa, PS Sa,
Cu mulţumiri, căci m-au suit în zborul spre America!
Pe cerul Ꞌnalt când am ajuns, priveam „abra-cadabra”
Şi-am observat cum s-a ascuns apusul soarelui la Londra!
Dedicație de Mircea Iordache
„Toţi cei care îşi amintesc de iad, nu vor ajunge acolo, iar cei
ce uită de iad, nu vor scăpa de el.‟ (Ioan Gura de Aur)
„Amintirea suferinţelor tale păstreaz-o bine: e comoara cea
mai scump plătită.‟ (Nicolae Iorga)
„Duc, când sunt treaz, un mic infern, amintirea anilor în care
nu-mi păsa că timpul trecea, dar, probabil, a spune întreg
adevărul despre tine e cu neputinţă.‟ (Octavian Paler)
„Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să traieşti în
prezent.‟ (Octavian Paler)
„Bucurați-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru!‟ (Psalmul 80)
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ÎNCHEIERE
PR. PROTOPOP CONSTANTIN ALECSE
Cetățenia: Română și Americană
S-a născut la 21 februarie 1951, în satul Dâmbroca,
comuna Săgeata, România, din părinții: Enache Alexe si Anica
Alexe, născută Dumitrache.
Teologul Constantin Alecse s-a
căsătorit cu Elena, (n.Tănase)
profesoară, în iulie 1973; și au fost
binecuvântați
cu
patru
copii:
Cristian-Constantin (dob. 1974),
Marius-Thomas
(dob.1977),
Gabriella-Emy
(dob.1980),
căsătorita cu Michael Dawes, și
Anne-Claudia (dob.1981)
Școala Generală și Elementară,
în satul Dâmbroca, Săgeata (19581965)
Seminarul
Teologic
Ortodox
"Kesarie Episcopul", Buzău (19651971)
Facultatea
de
Teologie
/
Institutul Teologic din Bucuresti
(1971-1975)

FUNCȚII
Cantor, coordonator liturgic și ghid la Biserica Kretzulescu,
Bucuresti.
In perioada anilor 1973-1976, la propunerea preotului
Vasile (Lică) Runcanu, fost duhovnic al studenților Institutului
Teologic din București), preot asistent al Bisericii Kretzulescu,
parohul bisericii, părintele Grigore Cernăianu (2 doctorate: Atena
si Strasburg 1931-1939), apropiat al patriarhului Justinian, a
recomandat, forului bisericesc superior, numirea teologului, viitor
doctorand Constantin Alecse, în funcțiile de: cantor si coordonator
liturgic, iar din 1975, ghid al aceleeasi biserici Krețulescu.
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Cursurile de doctorat (Bucureşti)
În perioada 1975-1976 urmează cursurile de doctorat la
Institutul Teologic din Bucureşti, sub îndrumarea renumitului Pr.
Prof. dr. Dumitru Stăniloae, profesor de Dogmatică, care l-a
recomandat pentru continuarea studiilor în străinătate.
Drumul spre străinătate
În urma concursului anual al doctoranzilor în teologie (mai,
1976), teologul Constantin Alecse a fost propus a merge, cu o
bursă de studii, la centrul teologic „McCormic Seminary”, din
Chicago, Statele Unite, pentru o perioada de 4 ani. Candidatul,
fiind recent căsătorit şi având o familie de întreţinut, a refuzat
oferta. Tre luni mai târziu, Departamentul Patriarhal de Externe,
pentru „burse, posturi de preoţi şi cantori, la bisericile din
străinătate”, i-a oferit doctorandului Alecse o bursă de studii la
Universitatea din Londra (Anglia), Departamentul de Teologie,
fiind numit în acelaşi timp, diacon al Bisericii Ortodoxe Române
"Sf. Gheorghe" din Londra.
Studii de Doctorat (Londra)
Sub îndrumarea Canonicului A.W.Allchin, decanul Catedralei
Anglicane din Canterbury şi rector al Departementului de Teologie
din cadrul Universităţii Londrei, părintele Alecse a început să-şi
pregătească teza de doctorat, cu subiectul: Conceptul Întrupării
Fiului lui Dumnezeu în Teologia Anglicană din secolul al XVI-lea
până în secolul al XX-lea (1977-1979).
Hirotonire în diacon
La 29 noiembrie 1976, a fost hirotonit diacon de către
Episcopul +Lucian Florea Făgărășanu, al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române pentru Europa Centrală şi Occidentală, cu sediul la Paris
(Franţa).
Hirotonire în preoţie
În Ziua de Crăciun, 25 decembrie 1976, a fost hirotonit
preot, de către acelaşi Ierarh, Episcopul +Lucian Florea
Făgărașanu, pe seama Parohiei Ortodoxe Române "Sf. Gheorghe",
din Cadrul Bisericii Anglicane St. Dunstan's în the West, din
Londra.
Reprezentant al Patriarhiei Române în Anglia
Odată cu hirotonirea sa întru preot, părintele Alecse
primeşte şi misiunea de reprezentant al Patriarhiei Române pe
lângă dr. Donald Coggan, Arhiepiscopul de Canterbury, oferindu-ise titlul de Iconom Stavrofor. În aceeaşi perioada, dr. Mervyn
Stockwood, Episcop/Suffragan Bishop de Southwark/South London
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l-a numit capelan onorific al Diocezei de Southwark (Dioceza
Anglicană a Londrei de Sud), Biserica Anglicană (1977).
Londra-Anglia
(misionarism, publicaţii, activităţi de reprezentare, activităţi
sociale şi culturale)
În perioada anilor 1976-1980, în calitate de chief-editor, şi
preşedinte al Comitetului de Publicaţii al Biserici Ortodoxe Române
Sf. Gheorghe, din Londra, părintele Constantin Alecse a tipărit
Almanahul anual "Altarul/The Altar" şi revista trimestrială cu
acelaşi nume "Altarul/The Altar", la care a contribuit cu zeci de
articole.
Alte publicaţii - Între 1977-1980, pe lângă publicaţiile religioase
trimestriale şi anuale, "Altarul/The Altar", Părintele Alecse a editat
publicaţiile: "Popas Istoric", "Din Istoria Strămoşilor", şi "Odă
Pământului Străbun" (Poezii), în Colecţia "Orizonturi Româneşti".
Misionarism
În perioada anilor 1977-1980, a iniţiat înfiinţarea Misiunilor
Ortodoxe Româneşti din Birmingham, Leicester şi Notthingam
(Anglia), călătorind extensiv pentru a sluji necesităţile liturgice şi
duhovniceşti ale credincioşilor români ordodocși din aceste oraşe.
Activităţi ecumenice
În perioada 1976-1980, în calitatea sa de reprezentat al
Patriarhiei Române pe lângă Arhiepiscopul de Canterbury, şi
capelan onorific al Eminenţei Sale dr. Mervyn Stockwood,
Episcopul Londrei de Sud, părintele Alecse a participat la
nenumărate servicii religioase ecumenice, a predicat Ortodoxia în
multe Biserici Anglicane, şi a participat la multe conferinţe,
simpozioane şi întruniri ecumenice din Anglia.
America, popas final
Minnesota
La începutul anului 1980, Părintele Constantin Alecse şi
familia, a emigrat în S.U.A., fiind acceptat de către Arhiepiscopul
+Valerian sub jurisdicţia Episcopiei Ortodoxe Române din America
de la Vatra Românească (ROEA). Timp de 2 ani (1980-1982) a
fost parohul bisericii „Sf. Maria”, din St. Paul, unde, în afară
atribuţiilor administrative şi a slujbelor liturgice, a făcut parte din
Consiliul Pan-ortodox local, şi a contribuit, prin întâlniri interortodoxe şi conferinţe informale, la propagarea ortodoxiei
româneşti autentice (a nu se uita că ne aflăm încă în perioada
dinaintea anilor 1989) în „oraşele gemene” (St. Paul/Minneapolis).
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În aceeaşi perioadă, a promovat şi a contribuit la organizarea
festivalurilor anuale ale naţiunilor („Festival of Nations”).
Computer şi Business Internaţional
În perioada anilor 1981-1982 urmează cursurile Colegiului
"Naţional College of Business" din South Dakota, St. PaulMinnesota Quarters, acumulând un total de 38 de credite,
specializându-se în programări în diverse limbaje de calculatoare,
comunicaţii, contabilitate, afaceri domestice şi internaţionale,
finanţe.
Los Angeles, California
În septembrie 1982, a fost transferat la Biserica Ortodoxă
Română Sfânta Treime (Holy Trinity), din Los Angeles, California,
parohie pe care o păstoreşte timp de peste 30 de ani.
Investiţii imobiliare (1988-1991)
În Los Angeles, pe lângă activitatea bisericească, Părintele
Alecse s-a specializat şi în domeniul afacerilor imobiliare, deţinând,
încă din 1987 licenţă în "Real Estate", devenind şi coproprietar al
firmei de vânzări, cumpărări şi investiţii de imobiliare (Real Estate
Offices of David Loren and Associates) din North Hills, California.
Activităţi social-culturale
Timp de peste 3 decenii (1982-2012), în biserica, păstorită
de părintele (paroh) Constantin Alecse, „Sfânta Treime” s-au
desfăşurat multiple activităţi eclesiastice şi servicii sacerdotale. Şi
tot sub egida ei s-au organizat diverse evenimente naţionale,
evocarea personalităţilor culturii româneşti, prin variate programe
cultural şi activităţii sociale, adesea cu participarea artiştilor locali
sau a unor artişti veniţi, fie din România, fie din alte state.
Pe tărâm eclesiastic,
În 1985, părintele Constantin Alecse a fost ridicat la rangul
de Protopop al Protoieriei Coastei Pacifice, din cadrul Episcopiei
Ortodoxe Române din America, de către PS Sa Episcopul Nathaniel
(Popp). În calitatea să de protopop şi, mai apoi de preşedinte al
Departamentului Misiunilor ROEA, părintele Constantin Alecse a
fost iniţiatorul multor misiuni şi parohii în cadrul numitului
protopopiat. În prezent, protoieria Coastei Pacifice numără 18
parohii şi misiuni.
Slujire cu Patriarhul României
Delegaţia ROEA în România - În perioada 7-22 mai, 1994,
alături de ceilalţi 5 protoierei ai Episcopiei de la Vatra
Românească, părintele Alecse a făcut parte din delegaţia condusă
de PS Sa Episcopul Nathaniel, care a făcut o vizită oficială în
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România, la invitaţia PF Părinte Patriarh Teoctist. Un raport
detaliat asupra vizitei a fost publicat în Calendarul Solia 1995, pp.
155-196, cu zeci de ilustraţii (Slideshow pictures).
Publicaţii
Autor de articole de teologie în revistele bisericeşti
parohiale, şi diocezane (revista şi calendarul Solia),
ziare
româneşti din America de Nord (ziarul „Universul”, editorial
„Tableta credinţei” 1986-1989); 1976-1980), a editat calendatul
anual „Altarul”, şi revista trimestrială cu acelaşi nume, la biserica
ortodoxă română Sf.Gheorghe din Londra (Anglia).
Revista "Viaţă Creştină"
 În perioada 1981-1982, buletinul săptămânal al parohiei Sf.
Marie din St. Paul Minesota
 În perioada 1982-1988 – buletinul parohial al bisericii Sf.
Treime, Los Angeles, California.
 În perioada 1989-2012, redactor al revistei "Viaţă Creştină",
care la început a apărut ca un supliment bilunar, bilingual, la
buletinului parohial al bisericii române ortodoxe Sfânta Treime, din
Los Angeles, developându-se, peste ani, drept o revistă de
spiritualitate ortodoxă şi informaţii bisericeşti,
înfăţişînd în
paginile ei viaţă spirituală, pastorală, culturală, administrativă şi
misionară a bisericii păstorite de cucernicia sa
Radio, Televiziune video-internet
www.videoteca-bisericii.org (zeci de videoclipuri, privind activităţi
în cadrul comunităţii parohiei Sfânta Treime şi, legături utile cu
sute de filme cu tematică românească);
www.tvromaniawest.com (dimpreună cu Alex Dumitru, cofondator
şi colaborator la ora duminicală de televiziune, în limba română,
transmisă de postul de televiziune din Los Angeles, American TV
Cable
LA@36 -Internaţional Channel, programe preluate de la
societatea TVR, departamentul internaţional 1998-2003
„Songs of the Carrousel - Thy Will Be Done®”, a Living Waters
Production, consultant, despre viaţă, virtuţile şi mucenicia familiei
domnitorului Constantin Brâncoveanu, în apărarea credinţei
strămoşeşti);
Radio Bună-Vestire - În perioada 1985-1987, împreună cu
părintele Cornel Avramescu din Orange County, a realizat emisiuni
religioase, transmise duminical prin staţia de radio "Buna-Vestire"
din Sudul Californiei.
Internet - Siteuri virtual
Un compendium de articole şi materiale publicate, sau colectate şi
postate, de-a lungul anilor de către părintele protopop Alecse, se
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află la siteurile: www.publicaţii.com (mini-biblioteca virtuală a
bisericii), precum şi ww.viatacrestina.net (forum ortodox, 5,000+
postări, română &amp;engleză
Apreciind rolul internet-ului în viaţă zilnică a navigatorilor, şi în
dorinţa de a-l folosi în scopul propovăduirii Învăţăturii Domnului
Hristos în lume, Părintele Alecse a creat, sau a ajutat la crearea
unui miniportal românesc de Teologie Ortodoxă:
www.biserica.org; precum şi mai multe siteuri de spiritualitate
Ortodoxă; www.acatistier.org (acatiste ortodoxe);
www.colinde.org, (colinde româneşti şi englezeşti, tradiţii de
crăciun); www.liturghie.org (Sfânta Liturghie, în limba română)
www.liturghier.org
(Sfânta
Liturghie,
text,
română);
ww.orthodoxcatechism.org
(catehism,engleză);
www.orthodoxprayers.org (carte de rugăciuni ortodoxe, limba
engleză)
www.psaltirea.org (150 psalmi)
www.romanianbible.org (biblia în româneşte)
www.rugăciuni.org (carte de rugăciuni, în limba română)
ww.sfantatreime.org (pagină oficială a bisericii Sfânta Treime)
ww.teologiromani.com (Dicţionarul Teologilor Români, prof. dr.
Mircea Păcuraru, 720 personalităţi)
www.theWhosWho.net (personalităţi ale teologiei ortodoxe
româneşti)
www.viatacrestina.com (revista trimestrială “Viaţă Creştină”)
www.eohf.org (“Eastern Orthodox Heritage Foundation”)
www.dambroca.com (Dambroca, curcubeu peste timp – repere
monografice, lucrare detaliat documentată şi întocmită de ing.
Prof. Mircea Iordache; postare pe internet: preot Constantin
Alecse)
Afilieri
Membru al Asociaţiei Clerului Ortodox din California de
Sud (din 1982);
Membru al Departamentului Capelanatelor Bisericii
Anglicane, Dioceza Southwark/Londra de Sud (1977-1980);
Preşedinte al Departamentului Misiunilor Episcopiei
Ortodoxe Române din America - ROEA - (1984-1988) www.roea.org
Membru al Departamentului Misiunilor ROEA (1984-2004)
Protopop al Protoieriei Coastei Pacifice ROEA (1984-2012)
Preşedinte al Fundaţiei Eastern Orthodox Heritage
Foundation www.eohf.org – Fundaţia Moştenirii Ortodoxe (2006)
Administrator/Trustee al Fundaţiei VF Trust, San Diego (din

ÎNCHEIERE

427

2005)
Membru al Bordului Director al Companiei “Peeker Energy
Corporation” www.peeker-energy.com.
Distincţii şi diplome de apreciere
În calitatea de reprezentant oficial al Patriarhiei
Române pe lângă Biserica Anglicană, părintelui Constantin Alecse i
s-a decernat titlul de iconom stavrofor şi purtător al Crucii
Patriarhale de către Patriarhul Justinian (1977), precum şi de către
Patriarhul Teoctist, cu ocazia vizitei delegaţiei ROEA în România
(1994).
Capelan onorific al Episcopului Bisericii Anglicane Mervyn S
tockwood (1977-1980)
Diplome de apreciere din partea primăriei Los Angeles, cu
ocazia diferitelor activităţi civice desfăşurate în cadrul comunităţii
metropolei californiene.
Dedicaţii, autografe (în versuri şi proză)
Concluzionând, consider că m-am străduit în pregătirea
sacerdotală, m-am străduit să fiu active pe diverse planuri de
comunicare cu enoriașii pe care i-am păstorit, să atrag spre
credința creștin-ortodoxă pe mulți, care erau atașați altor culte.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit o viață de misionar,
slujind în Casa Lui ș în multe locuințe, că am putut să păstrez și
transmit tradițiile creștin-ortodoxe ale neamului nostru!
Preot Protopop Constantin Alecse

Protoiereu al Protopopiatului Coastei Pacifice (ROEA), în cadrul
Eparhiei româneşti de la „Vatra Românească”.
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CAPITOLE ȘI DATE ESENȚIALE
După cum am precizat la începutul cărții, acest voluM,
PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI, este primul dintre cele trei volume
ale cărții PUTEREA CREDINȚEI.
Volumul PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI, cuprinde 4 capitole de bază
și acest capitol, V. - REZUMATE, CONCLUZII. Voi descrie, în
continuare, succint, conținuturile și viziunile cuprinsulu:

CAPITOLUL I – AMINTIRI DIN COPILĂRIE
RĂDĂCINILE
Sunt amintirile mele de suflet, rădăcinile existențiale și ale
formării spirtuale, în credința creștin-ortodoxă, în dragostea față
de Dumnezeu, de Sfânta Treime și de Maica Preacurata, Fecioara
Maria.
Bunicii, părinții mei și surorile mele, le păstrez în suflet ca
pe icoane de bunătate și credință. Prin plecarea la Domnul a
bunicilor, părinților (Anica și Enache Alexe) și a celei mai apropiate
dintre surori (Paulina Ciocan), mi-au rămas mari cicatrice în suflet,
dar zic și eu, așa cum zicea tătica: „Așa a vrut Dumnezeu.‟
Ca puncte distincte sunt: Bunicii, Familia, Biserica și Școala, în
care am detaliat aspecte privind valorile lor și relațiile mele cu
aceste „Instituții‟, din care mi-am tras seva de înțelepciune și
credință.
PROBLEME EXISTENȚIALE
Din carte se desprind tradițiile bunicilor și părinților,
zbaterea lor pentru supraviețuire în condițiile impuse de un sistem
ateist – anticrist, care călca peste cadavrele gospodarilor
credincioși, prin introducerea în aceeași „oală‟ pe gospodari,
alături de cei cărora „le mâncau câinii din traistă‟.
Sunt cuprinse aspecte privind evoluția satului Dâmbroca,
din perioada anilor 60-90, cu ascensiunea și decăderea
comunismului, până la alungarea lui de pe glia românească. Au
fost prezentate și efectele negative avute, de societatea
comunistă, asupra țărănimii și implicit a familiei mele.
UNDE EȘTI COPILĂRIA MEA
Am prezentat traiul familiei mele după colectivizare, când
părinții mei, harnici din fire, au știut să se descurce, chiar dacă nu
le-a fost ușor. Chiar dacă, colectivizarea a adus și lucruri bune:
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mecanizarea agriculturii, electrificarea satului, asfaltarea șoselei
principale, l-a adus și pe anticristul, așa cum susținea tătica. La
muncile câmpului, munceau mai mult gospodarii, dar munca lor
mergea la blidul comun, de unde se înfruptau mai mult cei leneși.
Deși au fost vremuri grele, trecându-se și printr-o revoltă a
sătenilor, frustrați de dările mari către stat, eu am și amintiri
frumoase, legate de biserică, de școală, de venerabilii bătrâni ai
satului, de prietenii mei, de tradițiile pe care le mai țineam. Mă
întreb unde e copilăria mea din două motive: pentru că am simțit
durerile vremurilor comuniste, neputând a fi fericit în acele
vremuri; pentru că erau anii mei de copil, cu care n-am să mă mai
întâlnesc niciodată.

CAPITOLUL II - ANII DE SEMINAR
LUMINA SEMINARULUI
M-a fascinat lumina seminarului, îl vedeam ca pe ceva
desprins din basme, îi simțeam aerul sfânt, care mă îmbia spre
credința în cele divine, în Dumnezeu. Totul îmi dădea un suflu de
ascensiune pe treptele slujirii duhovnicești.
M-au fascinat locașurile episcopale, locașul seminarului,
înaltele fețe bisericești, ținutele monahale,.
Așa am ajuns să mă hotărăsc și să promit părinților mei că
mă voi face preot și că se vor mândri cu mine.
Au urmat probele de admitere, la care a asistat și tătica și îl
vedea tare mândru că băiatul lui este dat de exemplu pentru
răspunsurile la examinare.
Nu am decât cuvinte de laudă despre viața la seminar,
despre programele de studio, despre codul etic și despre colegi.
Ce să mai vorbesc despre sfinții mei profesori, că nu am
atâtea cuvinte câte elogii merită. Am nostalgia și durerea că au
plecat spre cele veșnice și n-am să-i mai văd vreodată. dar vorba
lui tătica îmi revine mereu: „Așa a vrut Dumnezeu.‟
Dumnezeu să-i ocrotească în Împărăția Sa!
AMINTIRI DE SUFLET
Amintirile despre colegi le simt ca pe un balsam al sufletului
și, în ultimii ani am luat legătura cu unii dintre ei, dar ce păcat că
mulți dintre ei nu mai sunt și, cea amară impresie mi-a produs-o
moartea de martir a lui Dobre Rizea.
Îmi amintesc, cu plăcere despre relațiile colegiale în școală,
despre prieteniile mai apropiate cu unii colegi, cu care mi-am
petrecut și unele vacanțe de vară.
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Amintiri de suflet frumoase am și despre împlinirile
personale, activitățile pe timp de vară, care erau remunerate și
reușeam să-mi câștig singur ceva bani de studii; încrederea
acordată de bunii mei profesori, de a-mi da misiuni de slujire la
Capela Seminarului și de însoțire, în calitate de câsnic. Nu pot uita
de sprijinul acordat de sora mea, pe timpul vacanțelor.

CAPITOLUL III – ANII DE STUDENȚIE
IMPOZANTA FAȚĂ A INSTITUTULUI
Am intrat cu brio la Institutul Teologic de grad Universitar,
nu înainte de a mă documenta despre Istoricul Institutului și
despre Campusul Universitar.
Rezultatul examenului și toate cele văzute, mă făceam să
mă simt ca un trăitor al unei lumi speciale, academice.
Merite în informarea și impulsionarea mea a avut-o și
vrednicul de pomenire pr. Profesor Ioan Gh. Coman, fiu al satului
Dâmbroca, consătean al meu, care a funcţionat ca profesor de
Patrologie, timp de 25 ani (1944-1970), fiind, chiar, rectorul
Institutului, în perioada 1954-1962.
Primele zile la Institut și intervențiile domnului pr. prof. dr.
Ştefan Alexe, m-au propulsat spre misiunea de crâsnic la Capela
Institutului, și puteam să mă apropiu mult de profesori.
Am fost interest de istoria Institutului și am rămas
impresionat de valorile care s-au format în el și de sfinții profesori
care au însămânțat credința și cunoașterea slujirii sacerdotale.
I-am cunoscut bine pe profesorii mei și mi i-am luat ca
modele comportamentale și de slujire sacerdotală.
Am avut privilegiul să fiu şcolit de coloşii teologiei
româneşti, de la Institutul din Bucureşti, timp de 5 ani (patru de
facultate şi unul de doctorat) şi mă consider îndreptăţit să prezint
câteva din amintirile mele, despre sfinţii mei profesori şi educatori
din Bucureşti.
Am fost binecuvântat să întâlnesc şi să colaborez cu
personalităţi mari ale Bisericii Ortodoxe Române, cum ar fi:
 PF Sa + Justinian Marina,
 PF Sa + Justin Moisescu,
 IPS Sa Arhiepiscop + Lucian Florea-Făgărăşanu,
 IPS Sa +dr. Nifon Mihaiţă,
 IPS Sa +dr. Casian Crăciun,
 PS Sa +dr. Antim Angelescu şi
 PS Sa Episcop Vicar +Veniamin Vasile (Vrânceanu).
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ÎNTÂMPLĂRI ȘI EXPERIENȚE DE VIAȚĂ
Multe întâmplări și experiențe de viață am avut în perioada
studenției:
• Crâsnic la Capela Sfânta Ecaterina, din București,
• Slujirea la Biserica Sfântul Vasile, din București,
• Dactilograf pentru Prof. Arhimandrit Ghenadie Niţoiu,
• O vacanță de Paști la Biserica Sfânta Ecaterina,
• Slujire la Biserica Krețulescu,
• Cantor, coordonator liturgic si ghid la Biserica
Krețulescu, Bucuresti,
• Ghid, şi candidat pentru diaconat la Biserica Krețulescu,
• Susținerea Tezei de Licență, la care am primit media
9,58 și calificativul Excepțional,
• Susținerea examenului pentru înscriere la doctorat și
obținerea unui loc în străinătate, pentru pregătirea lucrării.
Am avut și multe întâmplări, mai bune sau mai rele:
O gafă care putea pricinui o pagubă de cca 20 mii lei,
făcută părintelui professor Dumitru Radu,
Primirea de bilete la Concert, împreună cu surioara
Paulina,
Greva studenților, împotriva obligării de satisfacere a
stagiului militar,
Tata operat la Spitalul Elias,
ÎNTEMEIEREA FAMILIEI
Cred că a fost cea mai tumultuoasă și mai frumoasă
perioadă a vieții mele. Redau mai jos derularea evenimentelor:
Întâlnirea de la Biserica Sfânta Ecaterina cu viitoarea
soție, Elena,
Viitoarea mamă soacră mi-a citit în cafea și mi-a prezis
căsătoria și o viață frumoasă alături de fiica dumneaei,
Anunțarea părinților și plănuirea nunții,
Căsătoria cu Elena,
Venire ape lume a primului copil, Cristian,
Cumpărarea unei locuințe în București,

CAPITOLUL IV – ANII SLUJIRII ÎN ANGLIA
ANGLIA MĂ AȘTEAPTĂ
Am prezentat, la început, fața Patriarhiei Române, avându-l
ca patriarch pe Justinian Marina, cel de al treilea Patriarh al BOR,
primul patriarh după venirea la putere a regimului comunist, în
1944. Am evidențiat modalitatea de venire la cârma Patriarhiei,
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eforturile depuse pentru păstrarea averilor mânăstirești și
chibzuiala cu care folosea veniturile Patriarhiei.
Am vorbit despre starea națiunii anglicane în conextul
modernismelor acelor vremuri. Am arătat, privind migrația
românească, o diasporă divizată referitor la susținerea sau
defăimarea sistemului de la București.
VIAȚA ÎN ANGLIA
Zborul spre Londra, îmi părea ceva de vis și la ajungerea pe
tărâm englez am început să mă minunez de spectaculoasa față a
Londrei. Mă interesasem înainte de plecare despre istoricul și
atlasul Angliei, dar nu am obținut prea mult că erau prea puține
material documentare în România. În schimb, m-am documentat
după ajungerea în capital Angliei și am rămas impresionat de
geografia acestei țări scăldate de Oceanul Atlantic și de Marea
Nordului. Am admirat viața ortodoxă și am luat legătura cu Înalții
Ierarhi ai Londrei și cu cei ai BOR, care coordonau activitatea
religioasă în Anglia.
Am mers la Universitatea din Londra și am luat legătura cu
îndrumătorul meu de doctorat, Canonicul dr. A.M. Allchin, Rectorul
Catedralei de Canterbury. Mi s-a stabilt tema: „Teologia
Anglicanã de la Reformã pana în prezent ” , și tematica
lucrării de doctorat.
Ascensiunea mea a fost uluitoare pentru mine: hirotonie
întru deacon, hirotonie întru preot, Capelan Onorific al Episcopului
Mervyn Stockwood și am obținut multe facilități și onoruri.
Au fost și suspiciuni la adresa mea, privind reprezentarea
regimului de la București, considerându-se că fac jocurile
securității, dar numai eu și cunoscuții apropiați mie știau ce aveam
pe suflet. Am avut și tensiuni cu un politruc, stabilit de regimul
ceaușist, care vroia să-și impună punctual de vedere asupra a ce
trebuia scris și ce nu în publiacțiile de care răspundeam eu.
Am slujit la Biserica Sfântu Gheorghe, din londra dar și,
ocazional, în alte, importante, locașuri de cult.
Am cunoscut personalități de seamă ai bisericii și unele
personalități cultural și artistice.
RUPTURA DE PATRIARHIA ROMÂNĂ,
Cu toate eforturile şi sacrificiile personale pe care le
făcusem, de a sluji biserica din Londra şi de a reprezenta
Patriarhia Română pe lângă Autorităţile Anglicane din Regatul
Unit, la cel mai înalt nivel, dihonia necoabitării cu prof. dr.
academician Constantin Michael-Titus şi alte două personae,
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agreate de către „Înalta Poartă”, care mă sfătuiau, pe la
jumătatea lunii martie 1977, pentru o totală şi necondiţionată
colaborare, cu supunere din partea subsemnatului în activitatea
redacţională a publicaţiilor parohiale, că trebuiau să corespundă
liniei „corecte - de partid”, trasate de către ciracii moscoviţi, îmi
grăbea sfârşitul activităţii mele sacerdotale şi de reprezentare
eclesiastică în Anglia, urmând rechemarea la Bucureşti.
Mi s-a și spus de către Patriarhul României, PF Sa +dr.
Iustin Moisescu, că pentru atitudinile mele va trebui să mă
recheme în România, dare u i-am răspuns: „-Prea Fericite, mă
rechemați, dar asta nu înseamnă că și vin!‟
Așa mi-am semnat sentința și am luat hotărârea definitivă
de a emigra în America.
Preot Protopop Constantin Alecse

Protoiereu al Protopopiatului Coastei Pacifice (ROEA), în cadrul
Eparhiei româneşti de la „Vatra Românească”
„Ne închipuim că a avea credinţă înseamnă automat a fi
convinşi că Dumnezeu există în acelaşi mod în care suntem
convinşi că un scaun există. Oamenii care nu cred sau nu sunt
convinşi că Dumnezeu există, îşi închipuie că credinţa este un
lucru imposibil pentru ei. Nu e aşa. Oamenii care se îndoiesc pot
avea o credinţă mare, deoarece credinţa ţine de ceea ce faci, nu
de ceea ce gândeşti. De fapt, cu cât mai mult te îndoieşti, cu atât
mai eroică este credinţa ta.” (Gordon Atkinson)
„Dacă credinţa în Dumnezeu devine ţel şi sens al vieţii,
atunci ea se ridică deasupra iubirii şi apare fanatismul religios,
adică disponibilitatea de a omorâ pe cel a cărui credinţă diferă în
anumite aspecte de a lui. Înseamnă că, credinţa în Dumnezeu îl
face pe om fericit. Dar, dacă eu încep să-l dispreţuiesc pe cel care
nu crede în Dumnezeu şi să-l urăsc pe cel care mi-a jignit
sentimentele religioase, sufletul meu se va detaşa de credinţă şi
se va înrăi.” (Serghei Nikolaevici Lazarev)
„Dacă credinţa nu este urmată de fapte, ori credinţa nu-i
adevărată, ori nu crezi tu în ea.” (Richard Wurmbrand)
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CUVÂNT DE MULȚUMIRE

Cine este modest în dorinţe e bogat în mulţumire.
Să știi când să te oprești din drumul spre fericire,
Și să te mulțumești cu câtă fericire ai putut obține,
Domnul dă 86.400 secunde pe zi, folosește-le bine!
Motto-ul meu este: Să te mulţumeşti cu puţin,
Dar de vrei mai multe oferă-ți, singure nu vin.
Mulțumirea e hrănită cu credința în Dumnezeu,
Că El ne scoate din furtună, ne este curcubeu.
Îți mulțumesc Ție Doamne, că ai creat mulțumirea,
Și că am parte de ea, viața mi-a garantat fericirea!
Voi, oameni, prin rugăciuni mulțumiți lui Dumnezeu,
Că de-acolo, din ceruri, ne trimite mulțumire mereu!
Mircea Iordache
Doamne – Dumnezeule, mulțumescu-Ți pentru că mi-ai dat
sănătate și mi-ai îndrumat pașii pe o cale dreaptă, plăcută Ție!
Îți mulțumesc Doamne pentru trăirile frumoase, dar și
pentru multele încercări care m-au călit pentru viață și pentru
credința în Tine!
Mi-ai dăruit un cap limpede, cu capacități de a mă scoate
din multe încurcături și capcane, mi-ai dat luciditatea de a păstra
vii în memorie rădăcinile mele pământești și spirituale.
Îți mulțumesc Doamne că mi-ai dat voința și competența
de a duce la împlinire planul acestei cărți PUTEREA CREDINȚEI, că
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mi-ai dat ținere de minte și colaboratori devotați pentru finalizare
acestei opere a vieții mele!
Îți mulțumesc Doamne că mi-ai dat o familie frumoasă,
care mi-a însoțit pașii vieții, cu bunătate și înțelegere!
Te rog Doamne, păzește familia mea de necazuri, dându-I
sănătate în continuare! Voia Ta să fie cu miluire și mântuire
asupra mea și a familie mele!
Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat posibilitatea întâlnirii cu
un consătean, Mircea Iordache, cu care am împărțit satisfacția
realizării cărții monografice a satului natal, Dâmbroca, și care mă
sprijină necondiționat în realizarea cărții PUTEREA CREDINȚEI,
prin completarea cu dedicații și citate și prin tehnoredactarea
lucrării.
Îți mulțumesc Doamne că ai dat bisericii pe care o slujesc,
buni credincioși și cu un nivel bun de pregătire general, și care
m- au sprijinit cu bune cuvinte de apreciere și încurajare. Dintre
aceștia aș remarca pe D-na Filofteia Turlacu, care a contribuit la
corectarea cărții, pentru care țin să-i mulțumesc și domniei sale.
Aceleași rugăciuni Doamne îți fac și pentru Diana Angelson,
pentru marile eforturi de a ecraniza această carte prin filmul
PREOTUL IMIGRANT.
Aport pentru carte și-a adus și D-l Fabian Anton, prin
procesarea unor fotografii din alb-negru în color, pentru care îi
mulțumesc.
Ar mai fi și alți binefăcători în construirea acestui frumos
memoriu al vieții mele: actorul Anatol Răzmeriță, D-l Ion Anton și
alții, cărora le mulțumesc.
Trebuie să precizez, nu în ultimul rând, și îmbrățișarea ideii
pentru această carte, și binecuvântările unor înalți Ierarhi: IPS
Sa+ Nathaniel, Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei Ortodoxe
Romane din America; IPS Sa + Casian Arhiepiscopul Dunării de
Jos; PS Sa +Irineu, Episcop Vicar ROE.
Le mulțumesc și acestor înalți prelați, și Te rog Doamne, dăle lor sănătate și păstorire îndelungată a turmelor de credincioși!
Preot Protopop Constantin Alecse

Protoiereu al Protopopiatului Coastei Pacifice (ROEA), în cadrul
Eparhiei româneşti de la „Vatra Românească”.
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CUVÂNT DE RECUNOȘTINȚĂ
RECUNOȘTINȚA

Recunoștința le arată altora prin cuvinte și fapte,
Cât au fost de binefăcători pentru viețile noastre,
E obligația morală față de cei ce ne-au făcut bine,
Recunoașterea unei binefaceri primite, gratitudine.
Recunoştinţa e una dintre forţele speciale din viaţă,
Care crește pe măsură ce o dăruiești cu „dulceață‟
E o energie spirituală – e ca flacăra unei lumânări,
Pe măsură ce-o dăruim, lumina ei crește fără întinări.
Domnul Iisus ne oferă multe lumânări de speranțe,
De liniște, credințe, iubire, de frumoase recunoștințe,
Cu cât aprindem mai multe cu atât mai mare-i lumina,
Și, mai multe miracole în viețile noastre vom lumina.
De obicei, apreciem lucrurile când nu le mai avem.
Pentru cele ce suntem recunoscători, listă să facem,
Cum ar fi lucruri simple pe care le luăm de-a gata:
Familia, prietenii, sănătatea, o scrisoare de la tata!
Nu pot lipsi din această ecuație ochii dragi ai mamei,
Pentru care nicio nepăsare nu-și poate avea temei,

ÎNCHEIERE

437

Și mai presus e doar recunoștința față de Dumnezeu,
Pentru că ne-a creat, și pentru lumina adusă mereu!
Să ne exprimăm recunoștința prin cuvinte și fapte,
Asta s-o facem față de Dumnezeu, înainte de toate:
Respectându-I legile, exersând, ades, generozitatea,
Rugăciunile și meditațiile și încercându-ne bunătatea
Mircea Iordache
Pe lângă mulțumirile și recunoștința adusă lui Dumnezeu,
pentru toate împlinirile din viață și pentru miluirea cu această
carte, a vieții mele, aduc prinos de recunoștință:
 Soției mele (psa Elena Alecse), fără suportul și sacrificiul
căreia nu mi-aș fi putut împlini vocația;
 Familiei (părinților mei, Anica și Enache Alexe; copiilor mei:
Cristian, Marius, Gabriella ș Claudia);
 Profesorilor de la Seminar și de la Facultatea de Teologie,
care m-au format și mi-au dat suflu divin, pentru credința și
slujirea întru Dumnezeu;
 Enoriașilor care au dovedit o loialitate necondiționată în
întreaga mea pastorație de peste 40 de ani de preoție...


Enoriașilor... (din cele 3 parohii pe care le-am păstorit), etc.
Preot Protopop Constantin Alecse

Protoiereu al Protopopiatului Coastei Pacifice (ROEA), în cadrul
Eparhiei româneşti de la „Vatra Românească”.
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