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Prima amintire din via]a mea este `n
cea]\, nu foarte clar\, parc\ am visat, dar
cred c\ s-a `ntâmplat.
Era noapte, ajunsesem cu o c\ru]\ la
orfelinatul Acoper\mântul Maicii Domnului, de la m\n\stirea Bistri]a, Vâlcea.
~n c\ru]\ eram vreo zece copii `ntre unu
[i cinci ani. Eu aveam trei ani. ~n jurul
c\ru]ei ni[te umbre care ne-au dat jos,
lua]i fie de o mân\, fie de un picior.
Erau maicile de la Bistri]a, m\n\stire care
ad\postea orfelinatul [i-l administra. Nu
se vedea prea bine, erau cu felinarele [i
lumân\rile aprinse, nu era curent electric la m\n\stire. Maicile aveau ascultarea, ca atunci când vin copiii, s\-i ia `n
primire, s\-[i aleag\ unul sau doi dintre ei
pe care s\-i `ngrijeasc\ apoi. Directoarea
orfelinatului era Maica Olga Gologan,
ajutat\ permanent de sora ei, Teodosia
Gologan. Am mers la dormitor. Erau dormitoare mari, pentru 40-50 persoane, paturi duble cu fân [i rogojini. Am dormit
o vreme cu maicile [i surorile care ne-au
luat `n grij\. Nu-mi mai amintesc alte am\nunte, pân\ când am mers la gr\dini]\,
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apoi la [oala primar\. Ceea ce m-a impresionat deosebit a fost faptul c\ `n
clasa a patra primar\ maicile au `nceput
s\ ne `nve]e cânt\ri biserice[ti, la `nceput
mai u[oare, ca Binecuvânt\rile ~nvierii [i
Catavasiile Na[terii Domnului. Eram foarte
fericite când ne venea rândul s\ cânt\m
`n mijlocul bisericii. ~nc\ de la gr\dini]\,
anumite maici ne povesteau Via]a Domnului Iisus, `ncepând cu Na[terea Lui. La
toate praznicele ne vorbeau despre momentele respective din Via]a Mântuitorului: `nv\]\turi, minuni etc. {edeau copiii
aduna]i `ntr-un pat mai mare, `n jurul
unei maici care ne povestea aproape [optit, cu drag [i convingere. {i acest fapt
m-a impresionat.
~n m\n\stirea Bistri]a erau [coli, gr\dini]a de copii, curs primar [i curs secundar, `n primii ani a fost seminar, apoi
s-a transformat `n liceu, la cererea frunta[ilor satelor dimprejur care voiau s\-[i
dea copiii la [coala din m\n\stire. Directoarea [colilor [i orfelinatului era stare]a m\n\stirii, Maica Olga Gologan,
o femeie educat\, cult\, [i foarte blând\. Pentru c\ ne crescuse pe toate `i
spuneam... Mama Olga. Avea ini]iative
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frumoase, avea prestan]\ [i autoritate
care, `ns\, nu-i [tirbeau blânde]ea. Nu participam la toate slujbele, dar maicile ne
`nv\]aser\ anumite rug\ciuni pe care le
cântam seara [i diminea]a, `n fa]a bisericii. Erau troparele [i condacele hramului, Acoper\mântul Maicii Domnului [i
ale Sfântului Grigorie Decapolitul, ale c\rui sfinte moa[te se afl\ acolo. Mama
Olga ne spunea mereu c\ Mama noastr\
este Maica Domnului, iar Tat\l, Sfântul
Grigorie. Ne `ndemna s\ ne rug\m lor pentru toate nevoile noastre. De zile mari,
cum este Cr\ciunul [i ~nvierea Domnului, ne f\cea lucruri noi, rochi]e, [or]ule]e sau `nc\l]\minte, ne `mbr\ca pentru biseric\ [i ne spunea c\ mergem la
Ierusalim, s\ fim foarte cumin]i. Ne mai
spunea Mama Olga c\ stare]\ a m\n\stirii este Maica Domnului, iar sfin]ia sa o
`nlocuie[te, dar Maica Domnului `i spune
tot ce trebuie s\ fac\. De aceea n-a stat
niciodat\ `n strana st\re]easc\. A a[ezat
`n stran\ o icoan\ cu Maica Domnului [i
ne-a `nv\]at c\ de acolo trebuie s\ lu\m
toate binecuvânt\rile pentru ascult\rile
din m\n\stire. Aveam [i o icoan\ foarte
mare cu Acoper\mântul Maicii Domnului,
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