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CUVÂNT ÎNAINTE

† Calinic Botoşăneanul

Lucrarea „Părintele Hrisostom Dănilă – Ma-
te maticianul vieţii trăite în Hristos” – cu o prefaţă
analitică semnată de distinsul Prof. univ. dr. Nicu
Gavriluţă, decanul Facultăţii de Filosofie din ca-
 drul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi,
este o carte de suflet, urzită în memoria Părintelui
Hrisostom la împlinirea unui an de la strămutarea
sa la cele veşnice. 

Lucrarea cuprinde două părţi. În prima parte
sunt 20 evocări ale foştilor colegi din corpul pro-
 fesoral sau elevi de la şcoala din Ghermăneşti şi
ale unor fii duhovniceşti, care din dragoste filială
l-au evocat în scris pe părintele lor spiritual. 

Partea a doua cuprinde 22 predici, intitulate
Fărâme din preaplinul sufletului său, primite spre
publicare de la nepoţii părintelui din Bucureşti.
Precizez că aceste predici păstrează originalitatea,
limbajul arhaic ardelenesc şi şarmul autorului;
sunt redate aşa cum au fost rostite de sfinţia sa,
fără nici o intervenţie pe text din partea noastră. 

Prin evocările în discuţie, semnatarii acestora
au încercat, unii, să-i reconstituie, prin excelenţă,



profilul profesorului de matematică, or, alţii, pe cel
spiritual, dobândit la şcoala cincizecimii marilor
părinţi duhovnici de la Mănăstirea Slatina: Paisie
Olaru, Cleopa Ilie, Arsenie Papacioc, Petroniu Tă-
 nase, Evghenie Pojoga; sigur, după o prealabilă
pregătire duhovnicească, ca mirean, în anturajul
Părintelui Hrisostom Postolache, stareţul iscusit
şi înţelept al Schitului / Mănăstirii Bucium, sau al
părinţilor Roman Braga, Vartolomeu Dolhan, Daniel
Sandu Tudor şi alţii, pe care sfinţia sa i-a cunoscut
încă de pe vremea în care preda la o şcoală din
Municipiul Iaşi, înainte de a se fi dus la mănăstire.

Decretul 410, din 1 octombrie 1959, l-a găsit la
Mănăstirea Slatina, în ascultarea de secretar al Pă-
 rintelui Cleopa Ilie, stareţ la acea vreme; suferin-
 ţele cauzate de efectele acelui decret nu l-au ocolit
ci, dimpotrivă, părintele a gustat pe deplin din aces-
 tea, alături de miile de călugări şi călugăriţe umi-
 liţi, batjocoriţi, torturaţi fizic, psihic, moral şi inte  -
lectual şi în cele din urmă scoşi din mănăstiri de
fiara comunistă şi trimişi să se angajeze în câmpul
muncii. Peste patru mii de monahi şi monahii au
fost supuşi amintitului decret. În atari situaţii,
multe mănăstiri au fost pustiite, devenind filiale
ale parohiilor, peste 100 au fost desfiinţate şi închise,
iar altele au fost transformate în sanatorii, azile,
puşcării, sedii pentru C.A.P.-uri, magazine săteşti.

Nimeni şi nimic nu a putut opri furia nelegiu i ri-
 lor împotriva monahilor – numiţi „armata neagră” –
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şi a mănăstirilor, considerate principalele redute ale
ortodoxiei româneşti.

Sigur, nu doar monahii şi monahiile, cărora li
s-au alăturat şi intelectualii de marcă ai ţării, au
trecut prin ciurul nemilos al comuniştilor şi al puş-
 căriilor comuniste, ci şi mulţi dintre ierarhii Sfintei
noastre Biserici, care nu s-au supus dispoziţiilor
primite, – Mitropolitul Irineu Mihălcescu şi Epis-
 copii Pavel Şerpe şi Partenie Ciopron sunt doar câ-
 teva exemple –, au fost scoşi din scaune şi trimişi
la mănăstiri, unde au fost omorâţi sau au murit
sub ochiul vigilent al securităţii. 

În dicţionarul „Biserica întemniţată. România:
1944-1989”, apărut în 1998 sub egida Institutului
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, din cele
peste 2544 de nume, 1725 sunt ale unor preoţi or-
 todocşi; în Studiul introductiv al respectivului dic-
 ţionar sunt menţionaţi 31 de ierarhi ortodocşi scoşi
din scaun, sechestraţi sau exilaţi; unii dintre ei au
fost declaraţi morţi în împrejurări suspecte. Sigur,
avem convingerea că, aşa cum spunea Valeriu Ga-
 fencu, supranumit „Sfântul închisorilor”: „Jertfele
lor nu vor rămâne fără rod!”

Revenind, Părintele Hrisostom, după ce a fost
forţat să plece din mănăstire, în 1959, sub pretex-
 tul că ar fi un bolnav incurabil, a fost trimis ca pro-
 fesor la Şcoala din Ghermăneşti, jud. Vaslui, un-
 deva pe malul Prutului, unde a activat până la
pensie, adică până-n anul 1984. Acolo, deşi a fost
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monitorizat zilnic de oamenii securităţii, 24 de ore
din 24, sfinţia sa n-a renunţat nici o clipă la prin-
 cipiile sale sănătoase, moştenite de la părinţii lui
dragi, la crezul său neţărmurit în valorile spiri tuale
ale neamului românesc. 

Perioada slujirii sfinţiei sale la catedră este sur-
 prinsă în paginile evocărilor ce alcătuiesc prima
parte din cuprinsul acestei cărţi, evocări pline de
sensibilitate şi recunoştinţă semnate atât de cei din
stepena sa, cât şi de cei cărora sfinţia sa le-a fost
dascăl. Recunoştinţa lor nu face decât să mă bucure;
slavă Domnului că încă mai există oameni care
ştiu să mulţumească binefăcătorilor lor, celor care,
într-un fel sau altul, au contribuit la devenirea lor
socială, profesională şi spirituală!

După ieşirea la pensie, în plină glorie comu-
 nistă, Părintele Hrisostom, graţie bunăvoinţei Prea  -
fericitului de pioasă amintire Teoctist, pe atunci
Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, şi a părintelui
stareţ Elefterie Ciobanu, care l-a luat sub mantia
protectoare a iubirii sale, ocrotindu-l de furia se-
 curităţii, s-a închinoviat la Schitul / Mănăstirea „Du -
minica Tuturor Sfinţilor” – Bucium, unde, după
primirea harului preoţiei, a slujit, ca preot şi stareţ
pentru o vreme, a predicat şi s-a rugat pentru Neam
şi Ţară până la sfârşitul vieţii sale, întâmplat în
luna septembrie, la ceas de seară – orele 19.15, în
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mamă, s-a ocupat de corectura acestei cărţi, pre cum
şi celor care au făcut posibilă publicarea acesteia:
lector, redactor, tehnoredactor, designer, tipograf. 

Dumnezeu, pentru rugăciunile Părintelui pro-
 fesor Hrisostom Dănilă, să răsplătească fiecăruia –
coordonator, narator sau cititor – după osteneala sa!
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PREFAŢĂ

Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă

Cartea „Părintele Hrisostom Dănilă – Matemati-
 cianul vieţii trăite în Hristos” este o mărturie de su-
flet a celor care l-au cunoscut şi preţuit pe profe - 
sorul de matematică Ioan Dănilă, devenit ulterior
Părintele Hrisostom Dănilă. Volumul se deschide
cu un admirabil text semnat de Preasfinţitul Calinic
Botoşăneanul. Autorul prezintă sintetic, clar şi la
obiect biografia Părin telui Hrisostom Dănilă.

Ca un veritabil discipol al acelui faimos „homo
universalis” din cultura europeană premodernă,
viitorul Preot Hrisostom Dănilă a urmat trei fa-
 cultăţi: Filosofie, Matematică-Fizică şi Inginerie,
cu aplicaţie directă în Termotehnică. A învăţat sin-
 gur greaca veche. Fiind un intelectual cu trei licenţe,
regimul comunist al anilor 60 l-a „răsplătit” re-
 partizându-l la Şcoala Generală din Ghermăneşti,
Vaslui, undeva pe malul Prutului. A stat acolo 25 de
ani, până la pensie. Opiniile celor ce l-au cunoscut
sunt unanime: Ioan Dănilă a fost un dascăl real-
 mente exemplar, o întruchipare a excelenţei. A
rostuit viaţa multor oameni obişnuiţi şi a format



adevăraţi intelectuali. Printre ei se numără şi o parte
dintre mărturisitorii acestei cărţi: învăţătoarea Ro-
 dica Ionescu, întâi eleva apoi colega profesorului
Ioan Dănilă, colonelul Ştefan Sălăvăstru sau pro-
 fesorul Dumitru Gânju de la Facultatea de Chimie
a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

După pensionarea din 1984, Profesorul Ioan
Dănilă va cunoaşte o veritabilă iniţiere în tainele
vieţii monastice. Îşi asumă exemplar votul ascul-
 tării, practicând cu consecvenţă şi acribie multe
treburi domestice şi anumite practici spirituale. În
timp, fostul Profesor Ioan Dănilă devine călu găr,
ierodiacon şi ieromonah. 

Concluzia acestei neobişnuite „deveniri întru
fiinţă” (Constantin Noica) este excelent formulată
de Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul. Părintele
Hrisostom Dănilă a fost un om cu viaţă sfântă,
„un profesor înţelept prin excelenţă, un călugăr, un
slujitor şi un duhovnic jertfelnic cum rar îţi este
dat să mai întâlneşti în zilele noastre” (p. 28). În creş-
 tinismul nostru răsăritean, Părintele Hrisostom
Dănilă rămâne un „rug aprins” – după inspirata
expresie a lui Ion şi Petru Lemnaru, doi foşti elevi
ai Profesorului Ioan Dănilă. A fost un om neobiş-
 nuit de discret şi modest, preferând întotdeauna
să-şi ascundă darurile duhovniceşti, aşa cum scrie
şi Părintele Dumitru Carp de la Bucium în baza
unei mărturii a Părintelui Arsenie Papacioc de la
Techirghiol.
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Cu certitudine, Părintele Hrisostom Dănilă a
avut vocaţia asumării „sfintelor nevoinţe ale desă -
 vârşirii”. Harisma dată de bunul Dumnezeu acestui
om uimea lumea încă de pe vremea când era „Pro -
fesorul de matematică Ioan Dănilă”. Avem în acest
sens emoţionanta mărturie a preotului Corneliu
Mazilu din Ghermăneşti. Ca profesor de matema -
tică şi credincios practicant pe ascuns a ritualu ri-
lor creştine în biserica din Valea Vulpii (satul
vecin), Ioan Dănilă citea Psalmii Utreniei de se fă -
cea „o linişte de mormânt” (p. 46). Ca om era atent
şi foarte cumpătat. Era conştient de valoarea lui,
dar nu a făcut niciodată caz de aşa ceva. Toţi oa-
 menii locului îl respectau şi apreciau ca profe sio-
nist. Aşa cum este şi firesc, profesorul avea o ati-
tudine diferenţiată în raport cu valoarea elevului.
„Era blând şi bun cu elevii buni, însă sever şi in-
 transigent cu elevii răi. Ura impostura, obrăznicia
şi nemunca/lenea” (p. 47). Era foarte preţuit pen-
tru „corectitudinea, meticulozitatea, intransigenţa,
per  se verenţa şi asiduitatea domniei sale la catedră”
(p. 49). Despre toate aceste calităţi dau astăzi seamă,
pe bună dreptate şi în deplină cunoştinţă de cauză,
foştii colegi Profesori Maria şi Gheorghe Mihai. 

Colegul lor matematician era unul dintre puţinii
posesori ai unei pedagogii foarte subtile. Ştia cum
să te călăuzească către pragul minţii tale şi nu ne-
 apărat în casa înţelepciunii sale, aşa cum inspirat
scrie Inginerul Costel Florea invocându-l pe Kahlil
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Gibran (p. 69). Profesorul Ioan Dănilă era „sfântul
Ghermăneştilor” după cum scrie Tatiana Lovin.
A predat matematica, dar ştia de minune să ini-
 ţieze elevii şi în lumea vizuală a poveştilor, mitu-
 rilor şi lumilor fabuloase din creştinism. Mărturia
domnului Eugen Trandafir este edificatoare în
acest sens. 

O lecţie subtilă a fost şi aceea de a nu te da în
viaţă cu barca peste cap căci ţi se varsă mintea pe jos.
Cu mintea întreagă în paharul vieţii poţi privi îna -
 poi pe drumul existenţei recunoscându-ţi reperele
identitare, aşa cum inspirat interpretează Inginerul
Eugen Trandafir o secvenţă din lecţia de matema -
tică a Profesorului Hrisostom Dănilă.

Părintele Hrisostom Dănilă a fost un mare om
de carte şi, ulterior, un „nebun întru Hristos”.
Prin sfinţenia exemplar tăinuită a vieţii sale şi a altor
colegi nevoitori întru cele sfinte, noi, profanii, am
putea crede că s-a reuşit sacralizarea naturii şi a
întregului univers din zona mănăstirii Bucium.
Lucrarea duhovnicească, trăirea întru Hristos şi
forţa spirituală a călugărilor de la Mănăstirea Bu-
 cium din Iaşi alunga până şi vremea rea. Am reţinut
exemplul din carte: în timp ce în Iaşi era „furtună
cu ploaie de ziceai că e rupere de nori” (p. 61), la
Mănăstirea Bucium era „un soare cald, blând şi
frumos” (p. 61).

Mai mulţi mărturisitori din această carte – şi nu
numai – au convingerea că Părintele Hrisostom
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PĂRINTELE HRISOSTOM DĂNILĂ

† Calinic Botoşăneanul

S-a născut în anul 1923, la Privegherea Sfân-
 tu lui Ierarh Nicolae, în Ocna Mureşului, din ju de-
ţul Alba, primind numele Ioan. 

Întrucât biserica satului a fost răpită de greco-
catolici, el a fost botezat într-o casă ţărănească, cu
cerdac, în care, de altfel, se slujea de Părintele Oc-
 tavian Albani, care i-a fost şi naş de botez. 

Mai târziu, tatăl lui a ctitorit o biserică orto-
 doxă şi astfel sătenii au avut biserica lor. 

După un an pregătitor – având ca educatoare
pe Leliţa Paula, o rudă mai îndepărtată de-a sfin-
 ţiei sale, cu preţioase studii la Viena – între 1930-
1934 a urmat şcoala primară din localitatea natală. 

Între anii 1934-1938 a urmat gimnaziul, iar între
anii 1938-1942 a urmat Liceul „Regele Ferdinand”,
din Turda. Atât la gimnaziu, cât şi la liceu, a în vă-
 ţat religia cu preotul din parohia pe raza căreia se
aflau şcolile în discuţie. Pe atunci, religia, era obli-
 gatorie, făcea parte din trunchiul comun.

După terminarea liceului a ales să urmeze
cursurile Facultăţii de Filosofie, nu în Cluj, ci la
Bucureşti. După doi ani de studii universitare a



fost încorporat la Regimentul 10 „Călăraşi” – Sebeş.
Însă, ca să nu fie luat pe front – în Apus – a fost tri-
mis la Şcoala de ofiţeri, mai întâi, la Sibiu, apoi, a
fost transferat la Târgovişte. 

După terminarea războiului a revenit în Regi-
 mentul de la Sebeş. Bucuria lui era aceea că nu
pierdea sesiunile de la Facultatea de Filosofie; aşa
se face că, în 1946, şi-a putut lua licenţa.

Pe atunci, Facultatea de Filosofie cuprindea
catedrele: Filosofie, Psihologie, Sociologie, Logică,
Pedagogie, Bibliologie. Ca îndrumător de licenţă
l-a avut pe Profesorul Mircea Florian – de la ca te-
dra de Filosofie – cu tema: Timpul la Bergson. La
Sociologie era vestitul profesor D. Gusti, iar la Bi-
bliologie, Profesorul Tistu, fostul profesor al Re-
gelui Mihai.

După absolvire, din 1947, a fost pro fesor timp
de un an la gimnaziul din localitatea natală – Ocna
Mureşului, după care, între anii 1948-1951 a ur -
mat Facultatea de Matematică-Fizică la Univer si-
tatea din Bucureşti; pe atunci Facultatea avea şi o
secţie de astronomie. 

Şi aici, ca şi la Filosofie, avea profesori de re-
 nume: la Fizica generală avea pe Profesorul Eugen
Bădărău, la Fizica atomică, pe Profesorul Horea
Hulubei, iar la Analiza matematicii, pe Profesorul
Miron Niculescu, Preşedintele Academiei Ro mâne;
nume grele în cultura noastră naţională şi inter-
 naţională.
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La examenul de Licenţă – specialitatea Mate-
 matică – a susţinut teza: Motoare asincrone, cu Pro-
 fesorul Teodorescu. 

După examenul de licenţă, în 1951, a fost re-
 par tizat la o şcoală din Municipiul Iaşi. Dornic de
cunoaştere, şase ani cât a stat în Iaşi a urmat Insti -
tutul Politehnic, secţia mecano-energetică. 

Lucrarea de diplomă a susţinut-o la Termo-
 tehnică, îndrumător avându-l pe Profesorul T.
Câmpanu. 

La Iaşi – în perioada 1951-1957, după ce a vi zi-
 tat mai multe biserici, s-a legat sufleteşte de Bise rica
Bărboi; biserica, pe atunci, era destul de avariată,
ca după război. Aici, profesorul Ioan Dănilă a în de-
 plinit ascultarea de paracliser: bătea toaca, trăgea
clopotele, aprindea candelele, tăia anafora, făcea
curat în biserică şi multe altele din cele ale para-
 cliserului, rânduite de Părintele Vladimir Glosaru,
un bucovinean sadea din Cernăuţi. 

Biserica Bărboi fiind nu departe de Golia, ade-
 sea, când timpul îi permitea, mergea pentru frumu -
seţea locului şi pentru reculegere, prilej cu care a
cunoscut-o pe Monahia Benedicta, sora Părinte-
lui Roman Braga, pe atunci Rasofora Versavia, care
locuia la Metocul Maicilor. Era licenţiată, nu în
Teologie, ci în Muzică. 

Fratele ei – Părintele Roman – după ce s-a în-
 tors din închisoare, s-a călugărit la Mănăstirea Ce-
 tă ţuia. Înainte de a-l întâlni pe Părintele Roman
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ÎNTÂLNIRI DESTINALE

Prof. univ. dr. Cristina Gavriluţă

În viaţă unele întâlniri cu celălalt stau sub
semnul unui mister de nepătruns. Unele pot trece
pe lângă noi, altele ne pot marca definitiv. De pinde
doar de noi dacă putem să rezonăm cu ele, sau să
le descifrăm sensurile şi înţelesurile. Mă tem că
evocarea acestora poate ştirbi ceva din inefabilul
lor... Întotdeauna rămâne ceva nespus şi greu de
prins în cuvinte.

Nu ştiu dacă am putut să descifrez întrutotul
sensul întâlnirii mele cu Părintele Hrisostom Dă-
 nilă, dar am simţit, da, am simţit din prima clipă o
atracţie puternică faţă de personalitatea sa. Mag-
 netismul său duhovnicesc, uman şi cultural, s-a
manifestat dintru început. Întâlnirile cu el pe par-
 cursul celor 20 de ani au devenit prilej de bucurie
şi o neîncetată provocare. Ştiam mereu că cineva,
acolo sus, la Bucium, înţelege mult mai mult din
zbuciumul şi zbaterile noastre cotidiene. 

Totul a început în primul an de facultate, în
1994. Ca studentă la sociologie, cu pasiuni în do-
 meniul studiului antropologic şi religios, m-au
fas cinat oamenii de anvergură intelectuală, dar



care manifestau şi o nobleţe spirituală aparte. Dis-
 cuţiile cu colegii care se prelungeau după orele de
curs în jurul unor personalităţi aparte, precum Mir-
 cea Eliade, Mircea Vulcănescu, Nicolae Steindhardt
aveau întotdeauna o aură de nostalgie. Cu toţii au
fost nişte cărturari de o mare elevaţie spirituală.
Ideea că toate lucrurile bune se petrec în trecut ne-
 mulţumea un grup de tineri care încercau să gă-
 sească repere totale într-o lume ce tocmai se scutura
de o lungă perioadă de ideologie marxistă. 

Într-una dintre zile, un coleg ne-a spus că la
mă năstirea Bucium a descoperit un preot special.
Era „tobă de carte” şi, în plus, ar avea „darul vederii
cu duhul”, aşa cum doar marii duhovnici îl au. Au
urmat apoi lungi discuţii despre cunoaştere şi de -
spre cunoaşterea cu duhul, încât am fost profund
provocată de cele auzite. Lecturile ce au urmat
mi-au alimentat şi mai mult curiozitatea.

Cu emoţia firească a căutării, într-una din zile
am luat drumul Buciumului. Intru în biserica as-
 cunsă printre arborii seculari şi prin lumina asfin -
ţitului, filtrată de un geam micuţ, desluşesc în
strană figura unui preot aplecat peste un teanc de
pomelnice. Îşi ridică ochii nefiresc de lucioşi şi mă
privește fix. Atunci m-am simţit dezbrăcată de toate
gândurile ascunse în cele mai tainice unghere ale
fiinţei mele. Faţa i s-a luminat şi m-a chemat lângă
el. „Ai venit?”, m-a întrebat ca şi cum m-ar fi aş-
 tep tat. A început apoi să-mi vorbească ca şi cum
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ne-am fi cunoscut dintotdeuna. Vorbea încet, mo-
 dulânu-şi blând vocea, urmând un gând numai
de el ştiut. Fără să mă întrebe nimic, întotdeuna
răspundea parcă nesfârşitelor mele întrebări ce n-au
mai fost rostite niciodată. Din când în când în-
 drăzneam să spun câte ceva pentru a-l întrerupe.
El depăna în continuare firul gândurilor cu aceeaşi
voce uşor melodioasă, imperturbabilă... A fost destul
de greu să înţeleg, la început, tâlcul povestirilor
sale presărate aparent întâmplător cu pilde şi cu
mesaje directe în întâmpinarea tăcutelor mele ne-
 dumeriri.

Atunci am descoperit însă că omul din faţa
mea, ascuns sub chipul unui părinte obişnuit, cu-
 noştea filosofie, psihologie, matematică, sociologie,
teologie, dar, mai presus de toate, cunoştea tainele
sufletului omenesc. Şi toate acestea erau livrate cu
măsură căutătorului din mine cu o discreţie şi o
smerenie rar întâlnite. Reacţia în faţa primei întâl -
niri a stat sub semnul fascinaţiei. Au urmat apoi
altele şi altele...

Fiecare întâlnire reprezenta o poveste. O po-
 veste a Părintelui Hrisostom Dănilă despre sine,
despre lume şi despre Dumnezeu. Adesea planu-
 rile se întrepătrundeau şi în scurt timp mi-am dat
seama că de acolo, din turnul său de fildeş, pă rin tele
cunoştea extrem de multă lume şi era la curent cu
o multitudine de aspecte din viaţa socială, poli-
tică şi culturală la nivel global. Analizele sale erau
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obiective, subtile şi pline de erudiţie. Astfel, am
în ţeles că izolarea într-o lume globalizată în care
omul este aproape devorat de o multitudine de
stimuli dă obiectivitate, detaşare, cunoaştere pro-
 fundă şi mai bună înţelegere a lucrurilor. De această
dată, exerciţiul retragerii, al rugăciunii şi al medi-
 taţiei profunde în spaţiul monahal a desăvârşit in-
telectualul din el.

Adesea m-am gândit că, poate, fiecăruia ne-ar
prii o retragere periodică din tumultul mundan.
Ne-ar da o mai clară vedere asupra a ceea ce sun-
 tem şi asupra rosturilor noastre pe pământ. Expe -
rienţa Părintelui Hrisostom Dănilă merită cercetată
cu mai multă atenţie şi în acest sens. Îndepăr tân -
du-se de lume, el şi-a apropiat-o mai mult. Vorbea
cu uşurinţă despre artişti, medici, profesori, infor -
maticieni, avocaţi, preoţi, oameni simpli din Europa
sau de pe alte continente. Le cunoştea proiectele,
frământările, bucuriile şi tristeţile. Paradoxal, viaţa
monahală nu i-a adus singurătatea, ci i-a îmbogă ţit
existenţa cu o mulţime de prieteni de pretutindeni. 

Nu pot să nu mă gândesc aici la omul modern
prizonier al relaţiilor zilnice şi al reţelelor de co-
 mu  nicare şi socializare, care se descoperă în cele
din urmă un însingurat. Paradigma mulţimilor în-
singurate frecvent utilizată de filosofi, teologi, an-
tropologi şi oameni de cultură pare să-şi gă sească
reversul în experienţa părintelui.
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