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Filocalie & Calofilie
sau
despre o verosimilă
PREFAȚĂ
„cei ce umblă în frumusețe
cândva în frumusețe vor reînvia”
R.M. Rilke

Înainte de a mă osteni să scriu rândurile-gândurile de mai jos legate de această carte a părintelui
Iosif, am reluat lectura unei alte cărți a sfinției sale:
Teologie și Poesie. Cuvântul aproapelui de departe. Este
o carte în care aserțiunile apolinice ale autorului nu
au nimic ancilar în ele, dimpotrivă, pun în relief un
spirit autarhic, fiindcă de zeci de ani teologul-poet
Iosif Zoica-Teiuș trăiește în fiecare frază, aidoma lui
Iacob, patriarhul din vechime, o luptă cu îngerul, la
capătul căreia străvede acea scară care leagă logosul românesc de Logosul Divin.
Văzduhul de cuvinte (Daniela Caurea), așa
cum ni-l face cunoscut autorul în cartea de față, Se
stinge întunericul. Pecetea darului duhului semnelor
nu lasă nicio clipă de îndoială faptul că el este un
voievod al rostirii, tăinuit prin dumbrăvile meandrice ale Târnavelor și Mureșului, ale unor adâncuri cu mină de proverb. Altfel spus, în această
metafizică transilvană ni se propune atât o teologie
poetică cât și o poezie teologică ale unui intelectual
format încă din vremea studiilor teologice de la
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