
Evangheliei ne invită şi pe noi să fim 
martori la aceste evenimente. Să-L 
însoţim alături de femeile mironosiţe, 
până în clipa punerii Sale în mormânt, ca 
să auzim odată cu ele în Duminica 
Învierii „Bucuraţi-vă!”. 

Biserica ne invită în aceste zile să nu 
fim nepăsători. Şi aşa cum părinţii noştri 
odinioară erau lângă Domnul, mişcaţi 

Duminica Floriilor

Intrarea DomnuluI în IerusalIm

până în adâncul sufletului de pătimirea 
Lui, la fel şi noi să fim alături de Domnul, 
să ne arătăm credinţa şi iubirea, purtând 
în lumea în care trăim mesajul dum-
nezeiesc al Evangheliei. Biserica nu este 
muzeu, este viaţă, iar Domnul a venit ca 
lumea viaţă să aibă, şi mai multă să aibă. 
Amin! ❖

Părintele Dinu Pompiliu
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Duminica a 6-a Din Post
(a Floriilor)

†) intrarea Domnului  
în ierusalim

Intrarea în Ierusalim a Domnului ne învaţă pe 
fiecare din noi să medităm asupra  

acestui eveniment relatat cu atâta dragoste 
de Sfânta Evanghelie. Intrarea smerită  

a Domnului în Ierusalim subliniază marea 
dragoste a Fiului lui Dumnezeu pentru noi 
oamenii. În smerenia Sa, Domnul acceptă 

această primire triumfală în timpul căreia  
El descifrează cât de schimbătoare este  

firea umană. Astăzi, de Florii, poporul striga 
„Osana”, iar puţin mai târziu, în Săptămâna 

Patimilor, avea să strige, instigat de cărturari 
şi farisei, „Răstigneşte-L, răstigneşte-L!”. 

Domnul venise pentru patima Sa de bună voie 
pentru mântuirea poporului omenesc.  
Era trist. Ştia ce-L aşteaptă, dar păşea  

să împlinească voia Tatălui, căci pentru 
aceasta venise. Să ne ridice pe noi cei căzuţi, 

să ne sfinţească şi să ne aşeze  
de-a dreapta Tatălui, căci aceasta era  

voia lui Dumnezeu, să mântuiască pe om. 

Lecţia pe care o tragem din acest 
eveniment este următoarea: aşa 
cum oamenii îşi dezbrăcau hai-

nele şi le aruncau înaintea Domnului, 
aşa şi noi să dezbrăcăm haina păcatului 
şi să ne îmbrăcăm în haina luminii. Să 
cugetăm în aceste zile la cele ce aveau să 
se întâmple în Săptămâna Mare: patimile, 
moartea şi îngroparea. Este cea mai tristă 
perioadă din anul bisericesc. Cuvintele 

Era o vreme dulce cu aburi pe zăvoaie
Şi dangăte de clopot în turlele de fer,
Cântau în prag cucoşii prevestitor a ploaie
Cu gâturile-ntinse spre apele din cer.
 
Pe măgurile negre cu poalele jilave
Mijea un fir de sate răznite de la drum,
Ieşeau pe brânci din iarnă cătunele buhave
Şi îşi scoteau la soare căciulile de fum.
 
Departe pe pârloage, băjenărind uitate,
Un pâlc de capre albe îngenunchea umil;

Suind spre grinduri, cârduri de vite-ngândurate
Păşeau ascultătoare de-un câine şi-un copil.
 
O paşnică tristeţe punea fără de ştire
În orice coş de piepturi un suflet ne-ncăput;
Lumina sta pe uliţi, râdea prin cimitire,
Dar se sfia să intre în casele de lut!
 
Pe Domnul primăverii îl aştepta pământul,
Iisus venea cu iarba. Şi sălciile-n vad
Din bumbi de muguri proaspeţi îşi descheiau veştmântul
Şi-n cale ploconite i-l aşterneau plocad.

Florii
de Vasile Voiculescu



„Duhovniceştilor fii şi fraţi preoţi!  
A învăţa pe oameni să se iubească  
între dânşii, să-şi iubească patria,  

să jertfească orice interes pentru fericirea 
ei viitoare, care este pentru voi şi copiii 

voştri, este datoria noastră, sau mai bine 
să zic a voastră. A voastră zic, pentru că 

trăiţi în popor, voi sunteţi sufletul 
soţietăţii, voi primiţi pre om din pântecele 

maicii sale şi călătoriţi împreună pe calea 
aceştii vieţi spinoase până îi duceţi  

în sânul pământului, care este  
maica noastră tuturor.” 

Sf. Ier. Calinic de la Cernica – Pastorală, 1863

P runcul Constantin venea pe lume 
la 7 octombrie 1787, în Bucureşti, 
în familia unor creştini evlavioşi, 

Antonie şi Floarea. Copilul va creşte în 
duhul iubirii de Hristos, în rugăciuni şi 
cuviincioasă vieţuire după poruncile 
dumnezeieşti şi bisericeşti. Rod al 
acestei atmosfere este şi cel mai mare 
frate al său, care se va face preot de mir, 
dar mai târziu se va călugări, cu numele 
de Acachie. La fel şi mama, fericita 
Floarea, după ce-şi creşte şi rostuieşte 
copiii, se retrage la Mănăstirea Pasărea, 
devenind schimonahia Filoteia.

De tânăr alege calea mănăstirii
Constantin, mezinul familiei, pri-

meşte o educaţie religioasă aleasă, în-
văţând carte în Bucureşti, la şcolile care 
funcţionau în acea vreme pe lângă 
biserici. În anul 1807 intră în Mănăstirea 
Cernica, sub ascultarea cuviosului 
stareţ, arhimandritul Timotei. Este tuns 
în monahism la 12 noiembrie 1808 cu 
numele de Calinic. La 13 februarie 1813 
este hirotonit ieromonah. În anul 1817 
călătoreşte la Sfântul Munte, iar la 14 
decembrie 1818 este ales stareţ al 
Cernicăi, pe care o conduce 32 de ani.

După 43 de ani de vieţuire în 
mănăstirea Cernica este nevoit să o 
părăsească, căci la 14 septembrie 1850 
este ales episcop pentru Eparhia 
Râmnicului - Noului Severin, pe care o 
păstoreşte timp de 17 ani.

Tipografia de la Râmnic
Vrednic ierarh, s-a ocupat îndeaproape 

de toate laturile activităţii pastoral-
misionare a Bisericii. Dar s-a remarcat în 
special în activitatea tipografică, căci s-a 
îngrijit ca bisericile să aibă cărţile de 
cult, iar clerul să aibă la dispoziţie cărţile 
necesare pregătirii sale. Sfântul Calinic 
a înfiinţat cu mijloace proprii tipografia 
Kallinik Râmnik. Aceasta a început să 
lucreze din 1861, când au apărut: 

sfântul Ierarh CalInIC De la CernICa
Vrednic ierarh, iubitor de Dumnezeu, de neam şi de ţară

Aghiazmatarul, Datoriile preoţilor, 
Slujba sfintei Învieri din Dumineca 
Paştilor, Manualul de pravilă bisericească, 
Tipicul bisericesc, Mineiele, Evanghelia, 
Octoihul, Liturghierul, Acatistierul şi 
multe altele.

Prin înfiinţarea tipografiei la Râmnic 
şi prin imprimarea atâtor cărţi, Sfântul 
Calinic a reînviat trecutul de glorie 
culturală şi artistică a înaintaşilor săi, 
episcopii Antim Ivireanul, Damaschin, 
Climent, Chesarie şi Filaret.

În 1867 luminatul episcop donează 
tipografia sa oraşului Râmnicu-Vâlcea, 
cu tot inventarul ei şi cu toate cărţile pe 
care le avea în depozit, punând condiţia 

ca jumătate din venituri să fie alocate 
şcolilor din oraş şi studenţilor nevoiaşi, 
atât din învăţământul laic cât şi din cel 
bisericesc, iar cealaltă jumătate să fie 
dată schitului Frăsinei, pentru înzes-
trarea sa.

La 24 mai 1867, episcopul Calinic se 
retrage din scaun la mănăstirea de 
metanie Cernica, iar un an mai târziu, 
la 11 aprilie 1868, se mută la cereştile 
lăcaşuri. 

Primul sfânt român canonizat  
de Biserica Ortodoxă Română
Canonizarea Sfântului Ierarh Calinic 

de la Cernica s-a făcut la 21 octombrie 
1955, iar prăznuirea lui o avem în 
calendar la 11 aprilie. 

Istoria Bisericii l-a păstrat în memorie 
ca stareţul ascet al mănăstirii Cernica şi 
episcopul înţelept, milostiv şi neobosit, 
devotat patriot, care şi-a iubit profund 
ţara şi neamul său. A apucat vremuri de 
răscruce şi evenimente importante 
pentru ţara noastră, precum revoluţia 
lui Tudor Vladimirescu din 1821, 
revoluţia de la 1848 şi mai ales Unirea 
Principatelor, pentru care a militat 
neobosit. În calitatea lui de deputat al 
poporului, a făcut parte din Adunarea 
electivă, alături de episcopii Filotei al 
Buzăului şi Climent al Argeşului, 
semnând în memorabila zi de 24 ianuarie 
1859 actul de numire a lui Alexandru 
Ioan Cuza la cârma ţării, în rândul al 
doilea, după acela al mitropolitului 
Nifon, preşedintele Adunării. ❖

De ce nu li s-a dat îngerilor preoţia?

De aceea i s-a îngăduit lui Petru 
să păcătuiască, pentru că avea 
să i se încredinţeze popor mult; 

pentru ca nu cumva, din pricina firii 
sale aspre şi a lipsei de păcat, să fie 
neiertător cu fraţii lui. A căzut în păcat 
pentru ca, gândindu-se la păcatul lui şi 
la iertarea Stăpânului, să ierte şi el pe 
alţii după rânduiala dumnezeiască, 
potrivit lui Dumnezeu. I s-a îngăduit să 
păcătuiască celui ce avea să i se încre-
dinţeze Biserica, stâlpul Bisericii, li-
manul credinţei; i s-a îngăduit să păcă-
tuiască lui Petru, dascălul lumii, pentru 
ca iertarea lui să ajungă pricină iertării 
altora. Dar pentru ce spun eu aceasta? 
Pentru că şi noi, preoţii, care stăm pe 
scaun şi învăţăm, suntem legaţi cu 
păcate. De aceea preoţia nu a fost 
încredinţată nici îngerilor, nici 
arhanghelilor -căci ei sunt fără de păcat- 
ca nu cumva din pricina sfinţeniei lor, 

necruţătoare faţă de păcat, să trăznească 
pe păcătoşii din popor, şi a încredinţat 
dregătoria aceasta unui om dintre 
oameni, legat şi el de plăceri şi de 
păcate, pentru ca pe temeiul păcatelor 
sale să fie bun cu păcătosul când prinde 
pe cineva în păcat. Dacă preotul ar fi 
înger şi ar prinde pe cineva făcând 
desfrânare, îndată l-ar ucide, de vreme 
ce el nu este încurcat cu aceste păcate. 
De aceea, dacă îngerul ar lua puterea 
preoţiei, îngerul n-ar fi predicat, ci îndată 
ar fi ucis; s-ar fi pornit cu urgie asupra 
unui păcătos, pentru că el nu este ca 
păcătosul. Acesta a fost motivul pentru 
care Dumnezeu a încredinţat preoţia 
oamenilor; omul, cunoscându-şi păcatele 
lui şi ştiind din experienţă ce este păcatul, 
iartă pe păcătoşi şi nu se porneşte cu 
mânie împotriva lor, iar Biserica îşi 
împlineşte astfel rostul ei. ❖ 

Sfântul Ioan Gură de Aur



În această săptămână, între orele  
8,00 - 10.00, preoţii bisericii vor spovedi. 

Astăzi ne bucurăm de intrarea Domnului 
în Ierusalim. Ramuri şi flori punem şi noi 

în calea Domnului, căci învierea naturii 
vesteşte pe cea a Mântuitorului. Începând 

însă din această seară, intrăm  
în Săptămâna Pătimirilor. Ea este marcată 
atât de un post mai aspru, cât şi de slujbe 

speciale, cântări, rugăciuni şi citiri  
din Sfânta Scriptură specifice acestei 

perioade a anului liturgic. Ne pregătim 
aşadar pentru Învierea Domnului,  

iar preocuparea noastră de căpătâi  
în aceste zile este să fim mai aproape  

de Iisus pe calea Crucii: să ne înnoim 
duhovniceşte în Taina Spovedaniei  

şi a Împărtăşaniei, să înmulţim 
rugăciunea şi să asprim postul - atât cât 
sănătatea şi munca ne-o permite. Şi mai 

ales să nu lipsim de la Deniile ce au loc  
în fiecare seară din această săptămână.

Şi noi vom fi alături de dum-
neavoastră, căci în fiecare zi, 
după slujbă, veţi primi ediţia 

specială a ziarului „Cuvântul care 
zideşte”. În ea preoţii bisericii Şerban 
Vodă vă vor tâlcui înţelesul Evangheliilor 

Unde sunt  
cei care nu mai sunt?

Întrebat-am vântul, zburătorul 
Bidiviu pe care-aleargă norul 
Către-albastre margini de pământ: 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 

Zis-a vântul: - Aripile lor 
Mă doboară nevăzute-n zbor. 

Întrebat-am luminata ciocârlie, 
Candelă ce leagănă-n tărie 
Untdelemnul cântecului sfânt: 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 

Zis-a ciocârlia: - S-au ascuns 
În lumina celui nepătruns. 

Întrebat-am bufniţa cu ochiul sferic, 
Oarba care vede-n întuneric 
Tainele neprinse de cuvânt: 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 
Unde sunt cei care nu mai sunt? 

Zis-a bufniţa: - Când va cădea 
Marele-ntuneric, vei vedea. ❖

Nichifor Crainic

Din această seară  
înCep DenIIle

citite la slujbe. Nu vor lipsi informaţiile 
despre rânduielile din această Săptă-
mână Mare. Vă vom ţine la curent cu 
programul slujbelor din biserica noastră 
şi vă vom dărui lucruri de folos sufletesc 
în cea mai frumoasă perioadă a anului 
bisericesc.

Vă aşteptăm aşadar pe toţi la biserică 
să facem împreună cu Mântuitorul 
urcuşul pe Golgota Domnului, dar să 
fim alături şi la bucuria Învierii 
Domnului şi a noastră din moartea 
păcatului. ❖

Redacţia

Programul bisericii Şerban VoDă În PerioaDa 9 - 16 aPrilie 2017
Ziua ora sluJbe/activităţi
Duminică 9 aprilie 0800-1200 Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) – Intrarea Domnului în Ierusalim
  Utrenia, Sfânta Liturghie
 1800-2000 Denie / Utrenia zilei de luni
Luni 10 aprilie 1800-2000 Denie / Utrenia zilei de marţi
Marţi 11 aprilie 1800-2000 Denie / Utrenia zilei de miercuri
Miercuri 12 aprilie 1800-2000 Denie / Utrenia zilei de joi
Joi 13 aprilie  730-  930 Sfânta Liturghie
 1800-2100 Denia celor 12 Evanghelii / Utrenia zilei de vineri
Vineri 14 aprilie 1000-1800 Scoaterea Sfântului Epitaf şi trecerea pe sub Sfânta Masă
 1800-2000 Denia Prohodului Domnului / Utrenia Sâmbetei Mari
 2000-2100 Procesiune în jurul bisericii
Sâmbătă 15 aprilie  700-1000 Împărtăşirea copiilor
  800-1900 Pregătirea Sfântului Paşti / Curăţenie în biserică
Duminică 16 aprilie 2300-0100 Slujba Învierii Domnului - Veniţi de luaţi lumină!
   100- 300 Sfânta Liturghie
 1200-1300 Vecernia Paştilor – „A doua Înviere”

Începând de astăzi şi până în 
Duminica Învierii, ţinând cont de 
faptul că acest an este dedicat 

apărătorilor şi mărturisitorilor Orto-
doxiei din timpul comunismului, vă vom 
pune la suflet poezii de după gratii, care 
în mod evident au fost în mare parte 
creştine. De asemenea, pentru că suntem, 
începând din această seară, în Săptămâna 
Pătimirilor, vă vom prezenta file din 
viaţa de carceră a celor mai buni fii ai 
neamului nostru şi modul cum, în 
condiţiile cele mai grele şi inumane, 
aceştia primeau Învierea Domnului. Mai 

mărturisire creştină din temniţele comuniste
ştim că în detenţie rugăciunea şi poezia 
i-au însoţit pe cei pentru care viaţa 
devenise, la propriu, un iad. Poezia îi 
ajuta să-şi exprime trăirile şi temerile, 
iar rugăciunea era legătura permanentă 
cu Dumnezeu, fără de care mulţi nu ar fi 
putut supravieţui sau ar fi înnebunit.

Vom începe azi cu poezia unuia din 
cei mai mari poeţi creştini ai noştri, 
Nichifor Crainic, pe care domnul 
profesor Clement Gavrilă-Sălăuţa ni-l 
prezintă în articolul din pagina a 4-a a 
numărului de astăzi al ziarului parohial 
„Cuvântul care zideşte”. ❖



conTribuŢia enoriaŞilor ParoHiei Şerban VoDă PenTru anul 2017 a FosT sTabiliTă la 100 lei

marTiri ai TemniŢelor comunisTe

nicHiFOr crainic - cel mai mare pOet rOmân creştin

„Pe toate câmpurile de luptă, Ortodoxia 
ne-a însoţit ca un tainic acoperământ  

al Maicii Domnului… suntem,  
prin credinţa noastră ortodoxă, 

moştenitorii Bizanţului, care a fost faţa 
răsăriteană a aceluiaşi imperiu roman.” 

(Nichifor Crainic, Ortodoxia română  
ca funcţiune europeană)

„Cei care vor să ştie cine am fost  
să mă caute în revista Gândirea”

Ion Dobre pe numele său adevărat (Nichifor 
Crainic a fost un pseudonim pe care îl va 
legifera în 1926 în parlament) s-a născut la 

22 decembrie 1889 în satul Bulbucata din lunca 
Neajlovului, judeţul Vlaşca. Tatăl său, Nedelea 
Dobre, agricultor cu puţin pământ, neştiutor de 
carte, dorea să-l facă „om mare” pe fiul său, 
poetul şi viitorul mare teolog mărturisind că: 
„tata mi-a fost întâiul dascăl pe gustul meu”. Pe 
mama o chema Stana, era din satul Găşteşti, de 
unde tata „o răpise fără voinţa părinţilor după 
un obicei al locului”. În timpul şcolii a avut 
parte de dascăli meritorii. Unul, Constantin 
Spâneşteanu, îl va influenţa şi va vedea în el pe 
viitorul mare intelectual. Dar cel ce îl va 
impresiona prin personalitate şi evlavie va fi 
popa Barbu: ‹‹mi-a rămas de la tata o vorbă ce-l 
priveşte pe popa Barbu: „Îngerul satului”››.

Să zăbovim asupra unui moment crucial 
din viaţa unui român creştin: creştinarea prin 
Taina Botezului, desluşind relatarea martirului 
din temniţa comunistă Aiud: „Popa Barbu m-a 
făcut creştin... Pe 7 ianuarie popa Barbu m-a 
renăscut în cristelniţa mântuirii şi mi-a pus 
numele sfântului zilei Ioan Înainte-Mergătorul, 
nume predestinat propovedeniei şi suferinţei. 
Dacă în lumea protestantă se serbează ziua de 
naştere ca la păgâni, în lumea noastră ortodoxă 
e în mare cinste, onomastica, ziua botezului, 
adică a renaşterii lui [în] Iisus Hristos. Noi nu 
sărbătorim pe om ca om pur şi simplu ci pe om 

ca fiu duhovnicesc adoptat de Biserică... în 
Ortodoxie, numele are o înaltă semnificaţie 
metafizică: e simbolul unui om ceresc, al unui 
sfânt, al unui creştin desăvârşit... noi suntem 
aici pe pământ fii ai Bisericii luptătoare pentru 
păcatele noastre, dar suntem legaţi simbolic, 
prin numele pe care îl purtăm, de fiii bisericii 
triumfătoare din ceruri, care devin modele, 
idealuri după care urmează să ne şlefuim 
viaţa”.

Timpul împlinirilor
Săteanul sărac Nedelea Dobre hotărăşte 

să-l trimită la şcoală, tânărul va urma cursurile 
Seminarului Central din Bucureşti. Aici va 
avea şi debutul literar în 1906, cu poezia „La 
horă” în revista şcolară „Spre lumină”. Îşi 
continuă studiile la Facultatea de Teologie din 
Capitală. În acelaşi timp îl găsim în strana 
Bisericii Zlătari, în calitatea de cântăreţ. Ca 
publicist va semna cu mai multe pseudonime: 
Victor Raţiu, D. Crainic, D. I. Crainic, D. I. 
Nichifor, Nichifor Crainic, Victor Mărginaş. 
Strânge cu mare greutate bani pentru a pleca la 
Viena spre a studia filozofia. Va preda la 
Chişinău un curs de mistică, iar din 1929 
ocupă catedra de Istorie literară bisericească şi 
religii moderne, devenită catedra de Ascetică 
şi Mistică a Institutului Teologic Superior din 
Bucureşti.

În 1930 primeşte Premiul Naţional pentru 
Poezie, iar meritele ştiinţifice, de creaţie 
artistică, de publicist, de eminent profesor 
universitar, îi sunt recunoscute prin primirea 
în Academia Română pe locul rămas vacant 
în 1940 după moartea poetului O. Goga. Este 
un înfocat susţinător al poeziei fiorului 
religios. A publicat şapte volume de poezii 
(Ţara de peste veac, în care a apărut poezia 
Iisus prin grâu; Icoanele vremii; Şoim peste 
prăpastie în care sunt incluse poeziile Limita 
şi Cântecul potirului; Poezii alese; Icoanele 
vremii; Darurile pământului; Privelişti fugare 
etc.) La această muncă se adaugă lucrările 
teologice, eseurile şi cursurile. A fost şi tra-
ducător, a tălmăcit poeziile lui Rabindranath 
Tagore şi al lui Rainer Maria Rilke. Activitatea 
publicistică este prezentă în paginile multor 
reviste, cum ar fi: Luceafărul, Ramuri, 
Semănătorul, Viaţa Românească, Drapelul, 
Flacăra, Neamul Românesc. Conduce ziarul 
Calendarul (1932-1939) şi revista Gândirea 
(1926-1944). Nichifor Crainic este poetul 
creştin al românilor cum este Paul Claudel 
pentru francezi.

„Prin Nichifor Crainic  
s-a desăvârşit o adevărată 

restaurare a teologiei româneşti”
(Dumitru Stăniloae)

Perioada interbelică a purtat pecetea nu 
numai a generaţiei Marii Uniri, ci şi pe cea a 
schimbării la faţă a României, în care au 

strălucit: Petre Ţuţea - „de meserie român”; 
Emil Cioran - scepticul de serviciu al unei lumi 
aflate în declin; Mircea Vulcănescu - căutătorul 
locului tinerei generaţii în istoria socială a 
României moderne; Zian-Vălean Boca - cel cu 
triplă misiune: asigurarea unităţii sufleteşti a 
românilor, exprimarea în forme universale a 
sufletului românilor şi pregătirea pentru 
ceasurile grele ce aveau să vină după 1939; 
Nichifor Crainic - cel mai mare poet român 
creştin; Dumitru Stăniloae - cel mai mare 
teolog al Ortodoxiei româneşti.

Nichifor Crainic este printre ctitorii Filo-
caliei româneşti din secolul al XX-lea alături de 
discipolii săi Părinţii Dumitru Stăniloae şi 
Arsenie Boca. Părintele Dumitru Stăniloae 
recunoaşte meritele mentorului său Nichifor 
Crainic în ceea ce priveşte repunerea în 
circulaţie a studiilor filocalice şi a adevăratei 
teologii ortodoxe: „restaurarea tradiţiei orto-
doxe în ceea ce are ea mai esenţial este meritul 
aproape exclusiv al lui Nichifor Crainic”. 
Părintele continuă: „Prin activitatea sa Nichifor 
Crainic a îndeplinit cea mai importantă operă 
de răspândire a învăţăturilor ortodoxe în lumea 
noastră intelectuală. Nichifor Crainic e 
misionarul de prestigiu al credinţei bisericeşti 
în mijlocul intelectualilor români”.

Printre Robi şi Sfinţi
Considerat un duşman al noului regim 

politic, în 1947 este închis, fără un proces 
finalizat la Aiud, în locul numit al „Robilor şi 
Sfinţilor”. Timp de 15 ani, până în 1962 va 
suferi „tratamentul” gardienilor după model 
sovietic, dus la perfecţiune. A continuat să scrie 
poezii, care erau transmise prin alfabetul Morse 
la celulele învecinate. Volumul „Şoim peste 
prăpastie” s-a născut în aceste condiţii. Aici 
s-au pierdut mari valori ale culturii şi ştiinţei 
româneşti, preoţi şi monahi (îngerii Aiudului), 
ofiţeri ori oameni simpli ce au opus rezistenţă 
în munţi. Versurile poetului sunt grăitoare în 
acest sens: „Întrebat-am luminata ciocârlie,/
Candelă ce leagănă-n tărie/Untdelemnul cân-
tecului sfânt/Unde sunt cei care nu mai sunt?/
Zis-a ciocârlia: S-au ascuns/În lumina celui 
nepătruns”.

Înainte de a fi arestat, preoţi din Munţii 
Apuseni şi din zona Târnavelor l-au ascuns 
până ce el s-a predat, crezând că nu va păţi 
nimic, fiind nevinovat. Acestor oameni le 
datorăm şi existenţa unei importante părţi a 
operei sale pe care au ascuns-o în biserici, 
podul caselor, mutând-o dintr-un loc în altul. 
Aşa a fost salvat volumul de memorii „Zile 
albe, Zile negre”. 

Nichifor Crainic moare la 20 august 1972, 
rămânând, cu voia sau fără voia unora, o 
coloană de sprijin a culturii şi civilizaţiei 
româneşti. ❖

Prof. Clement Gavrilă-Sălăuţa


