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Parintele Galeriu :    
  « Nimic nu e intamplator, totul este proniator! »i 
 

 Vesnica pomenire pentru Eminescu si diaconul Ion Creanga!  
 

      Mi-a placut faptul ca pe 15iunie la Mitropolie , dupa Sfanta Liturghie biserica 
a facut parastas pentru marele nostru  poet  Mihai Eminescu. Glasul molcom al 
parintelui Haralamb a adaugat si pe diaconul Ion Creanga! 

Si mi-am amintit de si de intrebarea noastra lumeasca  : ce-ar fi fost  daca 

Eminescu ar fi trait ca Goethe...Parintele Galeriu  ne-a spus : ”Valoarea unei vieti nu 

sta in numarul anilor .” Timpul existenţial este dat de valoarea trăirii noastre. 

Eminescu la 32 de ani lăsa o opera care-l înscrie în eternitate si câţi trec prin viaţa fără 

sa lase nimic; Sfânta Ecaterina la 18 ani a devenit sfântă si Arie la 80 de ani murea 

eretic . Si-apoi  Eminescu ne-a spus :”Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit, Că 

sunt bătrân ca iarna, că tu vei fi muritii.” Si esenta credintei noastre ortodoxe , iubirea  

a stiut-o , a trait-o ; ne repeta Parintele Galeriu , accentuand fiecare cavant: 

»Astfel, a se sacrifica pe sine pentru semenii Săi, nu din mândrie, nu din sentiment de 

datorie civică, ci din iubire, a rămas de atunci cea mai înaltă formă a existenţei umane, acel 

sâmbure de adevăr care dizolvă adânca dizarmonie şi asprimea luptei pentru existenţă ce 

bântuie natura întreagă! « iii 

 Si tot in luna iunie pe 18  Titu Maiorescu , fondatorul culturii romanesti a 

plecat la cer in urma cu o suta de ani! 

Doua ore pe an din viata lui, frământata de marile nedumeriri si îndoieli, 

Maiorescu se călugarea! 

„In Saptamina Pastilor, venea intr-o noapte la Manastirea Cernica, pe furis, cu doua 
faclii mari de ceara alba, pe care le daruia Bisericii Sfintul Niculae, ca sa arda dinaintea 
icoanelor imparatesti un an intreg. Acolo, el asculta slujba noptii dintr-o strana din 
intunericul intrarii si pleca tiptil, stiut dar nevazut, inapoi la Bucuresti, uneori tirziu dupa 
miezul noptii.  Doua ore pe an din viata lui, frământata de marile nedumeriri si îndoieli, 
Maiorescu se călugarea ” (Liturghia, 3 februarie 1945, Bilete de papagal)”iv. 

 

 

Figure 1 Titu Maiorescu  

 

 
 

 
Figure 2 Eminescu la Praga 1869 
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 Parintele Galeriu :        
     «  Universitatea  este si va fi Instructie si Educatie »v 

 

Parintele Galeriu a binecuvantat universitatea noastra inca de la infiintarea ei. 

Inca din anii  ’ 90 in marea sala a Palatului , cuvintele Parintelui rasunau 

profetic:  « Pazeste-i sa propaseasca in stiinta, adevar si in dragoste !» De altfel 

Parintele Galeriu este  membru de onoare al Universitatii Titu Maiorescu .   

Si fiind centenar mai multe evenimente omagiaza pe marele carturar.  Si luna aceasta 

a debutat cu simpozionul „Titu Maiorescu – fondatorul culturii şi civilizaţiei româneşti 

moderne ” . „La gazeta”(vorba Parintelui Galeriu ) s-a scris :„Din perspectivă 

universitară contemporană, conf. univ. dr. Argentina Grămadă a supus atenţiei o 

meditaţie cu subiectul „Eterna întoarcere la Titu Maiorescu“. Observaţia sa, ca titular 

al cursului având ca obiect scrisul academic, a fost aceea că „astăzi îi rostim numele 

din rutină sau din respect, iar studenţii preferă să îi cunoască opera mai mult pe cale 

virtuală“, în condiţiile în care Titu Maiorescu „a fost un mare iubitor de bibliotecă, un 

creator de proiecte şi un formator de discipoli“. Titu Maiorescu – fondatorul culturii şi 

civilizaţiei româneşti modernevi. Pentru toata cultura  si mai ales pentru noi care-i rostim 

numele de mai multe ori in fiecare zi eterna intoarcere la Maiorescu este o realitate! 

 Am reusit sa facem si o slujba la mormantul de la Belu unde Titu 

Maiorescu si-a adus din timp parintii (tatal a fost de formatie teologvii).  

 

Figure 3 Universitatea Titu Maiorescu comemorand crestineste pe mentorul care respectand 
traditia, Titu Maiorescu si-a adus „parintii”  la cimitirul Belu in locul pe care si l-a pregatit 

din timp nu departe de mormantul lui Eminescu. 

 

 Am reluat drumurile la Sfantul Silvestru . Rugaciuni cu  Parintele 

Nicolae, rugaciuni la mormant la Parintele Galeriu  si vizita la prezbitera Argentina 
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Galeriu. Intr-una din zile , plecand de la facultate am vazut ca masina 133 tocmai 

departandu-se. M-am indreptat spre singura masina galbena  din statie  al carui sofer 

imi spune ca  vrea sa se retraga ; intreaba totusi care e directia in care vreau sa merg. 

Ii spun Biserica Sfantul Silvestru si automat ma-ntreaba daca locuiesc  in zona. La 

raspunsul meu negativ ramane descumpanit : ” e urgent ? ce fac la biserica  la 41 de 

grade?!”  Ii spun ca merg pentru rugaciune. „Si nu va puteti ruga acasa?” Pot , dar de 

la rugaciunea de la biserica primesc mai multa putere.  

Taximetristul accepta  comanda in cele din urma   dar tot drumul m-a taxat cu 

intrebari mai putin comode , chiar incitante despre credinta.  

Mi se pare o ispita , as fi ascultat la telefon vecernia la radio Trinitas la casca; 

brusc  mi-am amintit testamentul lasat ucenicilor : ”v-am pus in suflet credinta, voi 

s-o marturisiti !”. 

Argentina Gramada 

                                                           
i Argentina Gramada Dragu-         « Si eu am fost uncenicul/ucenica Parintelui Galeriu »-

http://parintelegaleriu.ro/wp-

content/uploads/2015/03/SiEuAmFostUceniculParinteluiGaleriu.pdf- pagina 176 

ii Mihai Eminescu-  « Departe sunt de tine»- www.romanianvoice.com/poezii/poezii/departe.php 

iii
 Mihai Eminescu, „Şi iarăşi bat la poartă…‖Ziarul „Timpul ‖, 12 aprilie 1881- 

http://vremurivechisinoi.blogspot.ro/2013/01/mihai-eminescu-si-iarasi-bat-la-poarta.html 

iv  « Liturghia», 3 februarie 1945, Bilete de papagaliv.-http://evz.ro/dezvaluiri-de-senzatie-despre-titu-

maiorescu.html 

v
 Argentina Gramada Dragu-         « Si eu am fost uncenicul/ucenica Parintelui Galeriu »-

http://parintelegaleriu.ro/wp-content/uploads/2015/03/SiEuAmFostUceniculParinteluiGaleriu.pdf 

-pagina 33 

vi  Sorin Ivan- « Titu Maiorescu – fondatorul culturii şi civilizaţiei româneşti moderne » -

www.tribunainvatamantului.ro/titu-maiorescu-fondatorul-culturii-si-civilizatiei-romanesti-moderne/ 

vii Tatăl său, Ioan Maiorescu, fiu de țăran transilvănean din Bucerdea Grânoasă, se numea de 

fapt Trifu, dar își luase numele de Maiorescu pentru a sublinia înrudirea cu Petru Maior. Teolog prin 

formație (cu studii la Blaj, Pesta, Viena), Ioan Maiorescu se dovedi un liber cugetător. Profesor la 

Cernăuți, Craiova, Iași, București, el rămâne o figură luminoasă a epocii de formare a învățământului 

românesc modern. Ioan Maiorescu a fost inspector al școlilor din Oltenia, profesor la Școala Centrală 

din Craiova.  
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