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A XXXI-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII ROMÂNIEI
Aniversările îşi au atmosfera lor sărbătorească şi semnificaţia pro
prie determinate atît de persoana sau evenimentul care le prilejuiesc, cît
şi de contextul în care au loc acestea. Actul de la 23 August 1944 se
înscrie în istoria poporului român ca cel mai măreţ eveniment al istoriei
noastre contemporane care încununează lupta de veacuri a acestui po
por de la Mare, Dunăre şi de o parte şi de alta a Carpaţilor pentru liber
tate naţională şi dreptate socială. Aniversarea, astăzi, a 31 de ani de la
insurecţia naţională armată antifascistă şi antiimperialistă îşi are ineditul
şi semnificaţia ei deosebită.
Eliberarea a fost cerută de întreaga ţară, fiindcă răspunde unor ne
cesităţi izvorîle din mersul firesc al istoriei poporului român, şi la în
făptuirea ei au participat toate forţele progresiste ale poporului, masele
populare şi personalităţi marcante ale vieţii culturale şi sociale ale vre
mii. «Insurecţia naţională armată, subliniază Domnul Nicolae Ceauşescu,
Preşedintele Republicii Socialiste România, este, rodul acţiunii unite a
celor mai largi forţe politice naţionale, al armatei, al formaţiunilor po
litice, al adeziunii depline la lupta antifascistă a maselor populare. In
înfăptuirea acestui act de importanţă crucială pentru destinele României,
rolul hotărîtor l-au avut clasa muncitoare şi avangarda sa revoluţio
nară, Partidul Comunist Român».
împlinire firească a Eliberării, vasta operă de aşezare pe temelii
noi a societăţii şi civilizaţiei româneşti, pe temelii socialiste, este reali
zată de întreaga obşte românească: muncitori, ţărani, intelectuali, meş
teşugari, în jurul Conducerii noastre de Stat Sărbătoarea zilei de 23 Au
gust 1944 implică în mod necesar evocarea marilor realizări care au
schimbat radical configuraţia social-economică a ţării, precum şi între
gul curs al vieţii poporului nostru în toate domeniile de activitate.
Bilanţul acestora pe parcursul celor 31 de ani (1944— 1975), este
foarte bogat şi semnificativ pentru componentele vieţii celei noi din
tara noastră: trecerea întregii puteri de stat în mîinile maselor munci
toare şi ale aliaţilor lo r ; înfăptuirea marelui ideal al lichidării pentru
totdeauna a exploatării omului de către om ; făurirea economiei unitare
şi victoria definitivă a principiilor vieţii celei noi, socialiste, la oraşe şi
la sate; progresele grandioase în dezvoltarea industrială a ţării şi mo
dernizarea agriculturii în pas cu cuceririle tehnicii şi tehnologiei ac
tuale ; schimbările înnoitoare în structura socială; realizarea deplinei
egalităţi în drepturi şi cimentarea frăţiei dintre toţi cetăţenii Patriei
noastre fără deosebire de naţionalitate, sex sau credinţă religioasă, care
au făcut posibilă manifestarea deplină a energiilor şi capacităţilor crea
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toare ale întregului nostru popor; dinamica mereu ascendentă a condi
ţiilor materiale şi culturale de viaţă ale poporului; procesul de înnoire
şi dezvoltare continuă şi multilaterală a naţiunii române socialiste.
Cultura românească, ştiinţa şi tehnologia, literatura, arta şi învăţămîntul de toate gradele şi profilurile au înregistrat, cu fiecare an, rea
lizări din ce în ce mai importante nu numai ca număr ci mai ales sub
raportul calităţii. Aşezările umane ridicate în cele trei decenii de viaţă
nouă, în pas cu cerinţele omului de astăzi, modernizarea oraşelor, sis
tematizarea şi urbanizarea satelor odată cu obiectivele industriale noi,
masive, complexe şi numeroase au schimbat faţa ţării. A apărut şi o nouă
atitudine a omului faţă de muncă şi faţă de societate în,general; o grijă
sporită a Statului pentru consolidarea vieţii de familie şi pentru edu
carea tineretului în spiritul dragostei faţă de om şi faţă de patria noastră
socialistă. Toate acestea au contribuit la sporirea calităţii vieţii po
porului nostru şi au stimulat ritmul dezvoltării economiei naţionale şi
implicit al ridicării nivelului de viaţă al tuturor oamenilor din ţara
noastră.
Dinamica dezvoltăriii sociale şi cultural-spirituale a societăţii româ
neşti actuale este cu adevărat impresionantă dînd mărturie bogată despre
hărnicia şi capacitatea creatoare a poporului român. Aceasta asigură
trecerea României din rîndul ţărilor în curs de dezvoltare în rîndul ţări
lor dezvoltate industrial. Tot ce clădim, tot ce făurim slujeşte omului,
bunăstării sale ; întreaga activitate economică şi socială urmăreşte un
unic şi suprem ţel — propăşirea patriei, o viaţă tot mai prosperă a po
porului, ca toţi fiii ţării să se bucure într-o măsură crescîndă de binefa
cerile civilizaţiei şi culturii actuale.
Pe planul vieţii externe, România socialistă s-a dovedit un factor
activ în intensificarea relaţiilor de cooperare cu toate ţările lumii, indi
ferent de orînduirea lor socială, pe baza respectării principiilor inde
pendenţei şi suveranităţii naţionale, a egalităţii în drepturi, a avan
tajului reciproc, a neamestecului în treburile interne şi a soluţionării
conflictelor dintre state pe calea tratativelor fără recurgere la forţă sau
ameninţarea cu forţa şi cu respectarea inviolabilităţii frontierelor. Ca
racterizată prin principialitatea şi consecvenţa poziţiilor adoptate, poli
tica Statului nostru şi-a adus contribuţia în lupta unită a forţelor iubi
toare de pace pentru înlăturarea primejdiei oricărui război în vreo parte
a lumii, pentru stingerea focarelor de încordare şi de opresiune şi a con
flictelor, pentru respectarea independenţei şi suveranităţii naţiox 'ile şi
pentru securitate şi o largă cooperare între oameni, popoare şi state. Cea
mai recentă expresie a prezenţei dinamice a României în viaţa interna
ţională pentru rezolvarea marilor probleme ale contemporaneităţii o
constituie contribuţia ei la desfăşurarea cu succes a Conferinţei pentru
Securitate şi Cooperare în Europa care a întrunit în ultima ei fază pe
şefii statelor. Acest aport şi-a găsit încununarea în cuvîntarea rostită în
faţa marelui forum european de către Preşedintele României, Domnul
Nicolae Ceauşescu, care a prezentat Conferinţei principiile constructive
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ale ţârii noastre, tâcind totodată şi o analiză realistă a cerinţelor con
crete pentru realizarea efectivă a securităţii şi cooperării în Europa şi
în lumea întreagă. România consideră că prin semnarea — la cel mai
înalt nivel — a Actului final al Conferinţei, statele participante şi-au
luat angajamentul solemn de a asigura continuarea cursului destinderii,
de a soluţiona toate problemele litigioase dintre state pe calea tratative
lor şi de a aşeza la baza relaţiilor lor principiile egalităţii suverane care
să permită tuturor popoarelor afirmarea nestînjenită a aspiraţiilor lor de
progres social şi dezvoltarea economică liberă.
Aprobînd cu unanimă satisfacţie documentele Conferinţei pentru
securitate şi cooperare în Europa, poporul nostru consideră că acestea
corespund întru totul intereselor sale şi ale celorlalte popoare, cauzei
securităţii, cooperării şi păcii în Europa şi în întreaga lume.
Vizitele şi contactele reciproce ale Preşedintelui Statului nostru cu
conducătorii altor state au adus, de asemenea, o contribuţie deosebită la
statornicirea unor relaţii noi principiale, între state, care asigură parti
ciparea tuturor statelor la rezolvarea problemelor majore ale lumii con
temporane şi la progresul material şi cultural-spiritual al tuturor printr-o cît mai largă cooperare între popoare.
Măreţele realizări ale României socialiste pe plan intern şi extern în
cei 31 de ani se datoresc înţeleptei noastre conduceri de Stat în frunte
cu Domnul Preşedinte Nicolae Ceauşescu, care a antrenat toate energiile
creatoare ale poporului român şi a dat expresie aspiraţiilor şi idealuri
lor naţiunii noastre socialiste în concertul tuturor popoarelor iubitoare
de cooperare, dezvoltare şi progres.
Biserica Ortodoxă Română trăieşte din plin bucuria momentului is
toric aniversar, împletindu-şi destinele şi lucrarea ei cu destinele şi as
piraţiile poporului cu care împreună s-a născut, a crescut şi s-a dezvol
tat pe meleagurile noastre străbune, de la Mare, Dunăre şi de o parte şi
de alta a Carpaţilor. Biserica Ortodoxă Română s-a afirmat de la început
în contextul mai larg al Ortodoxiei ecumenice, ca o Biserică a poporu
lui român cu o identitate specifică. Ea a împărţit deopotrivă, ou poporul
căruia îi aparţine, necazurile zilelor de vitregie şi bucuria zilelor fru
moase.
In condiţiile vitrege ale istoriei, Biserica Ortodoxă Română a păs
trat şi cultivat în sufletul acestui popor prin predică, prin cartea biseri
cească tipărită în limba română, prin Liturghia în româneşte, conştiinţa
romanităţii şi unităţii lui etnice pe întinsul acestui pămînt românesc,
dincolo de graniţele vremelnice ale celor trei Ţări române. Pe tot par
cursul drumului străbătut de poporul român pînă la realizarea statului
naţional unitar român (1 decembrie 1918), Biserica Ortodoxă Română a
sprijinit activ lupta neamului nostru pentru dobîndirea libertăţii şi in
dependenţei naţionale şi realizarea dreptăţii şi bunăstării.
Integrarea Bisericii noastre în noile realităţi sociale de după 23 au
gust 1944 prin grija şi lucrarea Întîistătătorului ei, Prea Fericitul Părinte
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Patriarh Justinian, a fost firească şi în spiritul învăţăturii şi lucrării ei
în lume, de slujire a lui Dumnezeu şi a oamenilor. De altfel, una din tră
săturile specifice ale Ortodoxiei româneşti este legătura şi împreună-lucrarea Bisericii cu poporul căruia îi aparţine.
Statul nostru socialist a oferit Bisericii noastre, ca şi celorlalte culte,
cadrul legal pentru organizarea şi desfăşurarea vieţii religioase şi în
pas cu noile cerinţe ale credincioşilor şi vremii actuale, într-un climat
de libertate religioasă care exclude prozelitismul şi vrajba confesională.
Aduse sub directa oblăduire şi conducere a Bisericii, şi dîndu-li-se noi
îndrumări şi perspective, învăţămîntul teologic şi cultura teologică pre
cum şi presa bisericească centrală şi mitropolitană au fost legate pro
fund de viaţa şi realităţile şi aspiraţiile credincioşilor noştri de astăzi
şi ale întregului popor. Biserica şi teologia noastră au fost chemate să
se deschidă tot mai mult credinciosului, lumii şi societăţii noastre con
temporane într-o atitudine de slujire multiplă.
Pe linia slujirii de veacuri a poporului, Biserica Ortodoxă Română
şi-a adus şi-şi va aduce contribuţia ei la edificarea şi dezvoltarea «nou
lui» în toate domeniile de activitate sprijinind toate acţiunile obşteşti,
privind dezvoltarea, afirmarea şi progresul multilateral şi cultural al în
tregului popor. Integrarea naţională şi socială a Bisericii Ortodoxe Ro
mâne cerută de realităţile şi aspiraţiile credincioşilor şi ale poporului
român după libertate şi independenţă suverană, după dezvoltare şi pro
gres general, constituie, de fapt, esenţa apostolatului social, ctitoricit
astăzi şi pilduit, în duhul Evangheliei lui Hristos, de slujire a lui Dum
nezeu şi a oamenilor, şi după exemplul Sfinţilor Părinţi, de către Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh Justinian. Aceeaşi integrare explică dinamismul
vieţii noastre bisericeşti şi lucrarea românească a Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, în răstimpul de după 23 august 1944.
Promovînd şi susţinînd ecumenismul local cu celelalte culte din ţara
noastră şi participînd ca membră în Frontul Unităţii Socialiste, orga
nism naţional larg reprezentativ, de unitate şi acţiune, Biserica Ortodoxă
Română îşi dă sprijinul ei neobosit la întărirea şi adîncirea unităţii spi
rituale a poporului român, la înfrăţirea dintre români şi naţionalităţile
conlocuitoare şi la propăşirea întregii noastre naţiuni.
De pe poziţia şi cu mijloacele ei proprii, Biserica Ortodoxă Română
a susţinut şi susţine activitatea poporului şi ţării noastre pentru edifi
carea unei ordini noi în lume, bazată pe respectarea principiilor de in
dependenţă şi suveranitate naţională, de egalitate în drepturi, de ne
amestec în treburile interne ale statelor, de prietenie şi colaborare în întreaaa lume.
In diversele vizite făcute de tntîistătâtorul Bisericii noastre unor
Căpetenii din Apusul Europei, dar şi în primirile unor vizite de înalte
Căpetenii bisericeşti din Răsărit şi Apus, în întîlnirile teologilor români
ortodocşi, în diverse prilejuri, cu teologii altor Biserici şi popoare, pre
cum şi în Conferinţele intercreştine mondiale la care a fost prezentă, Bi
serica Ortodoxă Română şi-a spus cuvîntul de pe poziţia ei în marile
probleme ale lumii contemporane susţinînd eforturile poporului nostru
în concertul celorlalte popoare, pentru cauza păcii, securităţii şi coope-
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rării între oameni şi popoare. Prin întreaga ei activitate de peste hotare,
Biserica noastră a făcut cunoscut şi a afirmat prestigiul ţârii şi al po
porului român.
*
Deşi a participat la Marea sărbătoare a poporului român — 23 Au
gust —, Prea Fericitul Părinte' Patriarh Justinian a trimis Conducerii de
Stat, Guvernului şi Departamentul Cultelor, următoarele telegrame :
Telegrama trimisă Domnului Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Re
publicii Socialiste Rom ânia:
Domniei Sale,
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de a 31-a aniversări a eliberării România de sub
dominaţia fascistă, însufleţiţi de simţăminte de luminoasă bucurie şi pa
triotică mîndrie, adresăm Domniei Voastre sărbătoreşti felicitări, în nu
mele ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române
şi al Nostru personal.
în această zi de 23 August, evocăm suferinţele grele prin care a tre
cut ţara noastră acum 31 de ani şi în acelaşi timp hotărîrea nestăvilită
luată de întregul popor român şi voinţa sa neînfrîntă de a se elibera de
o dominaţie odioasă, jertfindu-se cu generos elan şi pentru eliberarea
altor popoare înfrăţite.
Constatăm cu satisfacţie crescîndă dezvoltarea continuă a vieţii şi
muncii fiilor Patriei, în toate domeniile, progresele realizate pe plan cul
tural, social şi material, prestigiul în plină ascensiune cîştigat de Re
publica noastră în concertul Statelor lumii.
Vă asigurăm că nu vom înceta a ne uni eforturile cu elanul tutu
ror compatrioţilor noştri, spre a sprijini cu tărie iniţiativele şi acţiunile
Domniei Voastre şi ale colaboratorilor Domniei Voastre, închinate slu
jirii ţării şi poporului.
Din toată ini-ma urăm Domniei Voastre ani mulţi de viaţă, cu sănă
tate şi putere de muncă, spre a ridica pe culmi noi de înflorire şi stră
lucire Patria noastră iubită, Republica Socialistă România, şi a contribui
cu aceeaşi înaltă solicitudine şi în acelaşi spirit de solidaritate interna
ţională, la cooperarea desăvîrşită, la înfrăţirea şi pacea între toate po
poarele pămîntului.
t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Telegrama trimisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian Dom
nului Manea Mănescu, Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste
România :

4

BISERICA ORTODOXA ROM ANA

1810

Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministrul Guvernului
Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naţionale — 23 August — menită să perpe
tueze pentru generaţiile viitoare amintirea eliberării României de sub
dominaţia fascistă, cu deosebită bucurie adresăm Domniei Voastre şi co
laboratorilor Domniei Voastre alese felicitări din partea ierarhilor, preo
ţilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi a Noastră personal.
Mărturisindu-ne satisfacţia şi recunoştinţa pentru dezvoltarea mul
tilaterală dobîndită de ţara noastră în cei 31 de ani de la eliberarea sa,
graţie înţelepciunii dovedite şi muncii devotate depuse de către Condu
cătorii săi ? pentru progresele realizate de poporul român în toate do
meniile de activitate, graţie condiţiilor de dreptate socială, linişte şi ar
monioasă conlucrare a fiilor săi în slujba patriei, urăm Domniei Voastre
tpersonal şi membrilor Guvernului ţării, sănătate, putere de lucru şi fe
ricire.
Vă asigurăm că şi în viitor, ne vom uni eforturile cu ale întregului
popor, spre a munci cu devotament pentru continua înflorire şi înălţare
a patriei noastre, Republica Socialistă România, pentru propăşirea po
porului român, pentru dezvoltarea cooperării frăţeşti cu popoarele lumii
şi pentru triumful definitiv al păcii pe pămînt.

t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*

Telegrama trimisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian Dominului Gheorghe Nenciu, Vicepreşedintele Departamentului Cultelor :
Domniei Sale,
Domnului GHEORGHE NENCIU
Vicepreşedintele Departamentului Cultelor
Cu prilejul sărbătorii naţionale — 23 August — împărtăşind bucuTia întregului popor român pentru comemorarea eliberării României de
sub dominaţia fascistă, adresăm Dumneavoastră personal şi colaborato
rilor Dumneavoastră în Departamentul Cultelor, călduroase felicitări din
partea ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi
a Noastră personal.
Considerînd cu mulţumire condiţiile de viaţă şi de muncă, în care
patria noastră a reuşit, în aceşti 31 de ani de la eliberarea sa, să ajungă
la starea de dezvoltare multilaterală şi înflorire din prezent şi să-şi cîştige un recunoscut prestigiu în mijlocul ţărilor lumii, noi dorim să ex
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primăm hotărîrea clerului şi credincioşilor Bisericii noastre, de a conti
nua şi în viitor, în colaborare cu celelalte culte religioase, să sprijinim
acţiunile Conducătorilor ţării, menite să sporească şi mai mult prosperi
tatea şi strălucirea patriei noastre, Republica Socialistă România, bu
năstarea materială şi spirituală a tuturor fiilor săi şi pentru înfrăţirea şi
pacea între toate popoarele lumii.
Din toată inima Vă urăm sănătate şi putere de muncă, spre noi şi
fericite realizări în activitatea ce desfăşuraţi.

f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*
*
*
Statornici şi uniţi în credinţa strămoşească şi însufleţiţi de aceleaşi
sentimente sărbătoreşti, ca şi întregul nostru popor roman, ierarhii, cle
rul şi credincioşi Bisericii Ortodoxe Române împreună cu întîistătătorul ei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, îşi vor spori strădaniile
pentru propăşirea poporului şi a Patriei noastre pe noi trepte şi pentru
prietenie şi colaborare întte oameni şi popoare.

TELEGRAME OFICIALE
SCHIMB DE TELEGRAME
Cu ocazia unor evenimente din viaţa întîistătătorilor de Biserici au
avut loc schimburi de telegrame şi mesaje între Prea Fericirea Sa, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justinian şi Sanctităţile sau Excelenţele lor.
TELEGRAMA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH J U S T I N I A N TRI
MISĂ SANCTITĂŢII SALE D I M I T R I O S , PATRIARHUL CONSTANTINOPOLULUI*
CU OCAZIA ANIVERSĂRII ÎNTRONIZĂRII

Sanctităţii Sale DIMITRIOS I
Patriarh Ecumenic
Cu ocazia aniversării întronizării Voastre, Vă felicităm cu dragoste
frăţească şi Vă urăm din toată inima viaţă îndelungată şi rodnică acti
vitate în slujba Sfintei Voastre Biserici.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneSanctitatea Sa DIMITRIOS, Patriarhul Constantinopolului, a răspuns .
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite şi
Prea Sfinţite Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale a României, în Hristos~
Dumnezeu foarte iubit şi dorit frate şi împreună-slujitor al smereniei
noastre, Domnule Justinian, îmbrăţişînd pe Prea Fericirea Voastră fră
ţeşte în Domnul, cu multă plăcere Vă răspundem :
Bucuroşi am primit telegrama Prea Fericirii Voastre din 15 iulie,,
a.c. prin care îmi adresaţi felicitările Prea Fericirii Voastre cu ocazia
aniversării ridicării noastre în Prea Sfinţitul Scaun Ecumenic.
Mulţumim cu căldură Prea Fericirii Voastre pentru urările de întă
rirea noastră în întîmpinarea multiplelor răspunderi în slujirea Sfintei'
Biserici a lui Hristos, transmiţîndu-vă la iînduî nostru, aceleaşi buneurări.
m
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îmbrăţişîndu-vă, iarăşi, cu sărutarea sfîntă, Vă asigurăm de dra
gostea noastră frăţească şi de respectul deosebit.

t

Al Prea Fericirii Voastre iubit întru Hristos frate
f Dimitrioş
Patriarh al ConstantinopoMui
«

*
TELEGRAMA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH J U S T I N I A N TRI
MISĂ SANCTITĂŢII SALE P I M E N , PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI A TOATĂ RUSIA,
CU OCAZIA ZILEI SALE DE NAŞTERE

Sanctităţii Sale PIMEN
Patriarhul Moscovei şi a
toată Rusia
Cu prilejul aniversării zilei Voastre de naştere, Vă felicităm cu dra
goste frăţească şi Vă urăm din toată inima viaţă îndelungată şi rodnică
activitate în slujba Sfintei Voastre Biserici.
t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Sanctitatea Sa, Patriarhul PIMEN a mulţumit printr-o telegramărăspuns :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Vă mulţumesc din inimă pentru felicitările adresate cu prilejul ce
lei de a 05-a aniversări a zilei^mele de naştere.
Cu dragoste în Domnul
t Pimen
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia
TELEGRAMA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH J U S T I N I A N TRI
MISĂ PREA FERICITULUI PĂRINTE G H E R M A N , PATRIARHUL BISERICII ORTO
DOXE SÎRBE, CU OCAZIA ANIVERSĂRII ÎNTONIZĂRII

Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte GHERMAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sîrbe
Cu prilejul celei de a 17-a aniversări a întronizării Voastre, Vă fe
licităm cu dragoste frăţească şi Vă urăm arhipăstorire îndelungată, fe
ricită şi rodnică, pentru continua înflorire a Bisericii Sîrbe surori şi
pentru slava întregii Ortodoxii.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

t
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Răspunzînd, Prea Fericitul Părinte Patriarh GHERMAN a mulţumit
astfel :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Ungrovlahiei,
Locţiitor al Cezareei Capadociei, Patriarhul României
Prea Fericirea Voastră
Iubite Frate în Hristos
Vă mulţumim din inimă pentru atenţia frăţească, felicitările şi bu
bele urări pe care aţi binevoit să ni le adresaţi Prea Fericirea Voastră,
cu ocazia zilei întronizării Noastre în scaunul patriarhilor Bisericii Or
todoxe Sîrbe.
Exprimînd, la rîndul nostru, Prea Fericirii Voastre urările noastre
cele mai bune, pentru ca Dumnezeu să Vă dăruiască bună sporire întru
toate şi succes deplin în lucrarea pe care o desfăşuraţi de pe scaunul
de întîistător al Bisericii surori, Biserica Ortodoxă Română, ne încre
dinţăm sfintelor Voastre rugăciuni şi rămînem al Vostru devotat frate
şi împreună-slujitor întru Hristos.
t Gherman
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sîrbe
*
TELEGRAMA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH JU S T I N I A N TRI
MISĂ PREA FERICIRII SALE M A X I M , PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE BUL
GARE, CU PRILEJUL ANIVERSĂRII ÎNTRONIZĂRII SALE

Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte MAXIM
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
Cu prilejul celei de a 4-a aniversări a întronizării Voastre Vă fe
licităm din inimă şi Vă urăm cu dragoste frăţească îndelungată şi rod
nică arhipăstorire.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
La această telegramă, Prea Fericitul Părinte Patriarh MAXIM a
răspuns :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Mulţumim din toată inima pentru bunele şi frăţeştile urări adresate
cu prilejul celei de a 4-a aniversări a întronizării noastre şi în rugăciune
Vă dorim sănătate, viaţă îndelungată şi îmbelşugate realizări în slujba
Sfintei Biserici Ortodoxe Române, în slujirea nobilei acţiuni pentru pace
în întreaga lume şi în promovarea bunelor relaţii între sfintele noastre
Biserici.
f Maxim
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare
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TELEGRAMA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH J U S T I N I A N TRI
MISĂ ÎNALT PREA SFINŢITULUI M A K A R I O S, ARHIEPISCOPUL CIPRULUI, CUPRILEJUL ZILEI SALE DE NAŞTERE

înalt Prea Sfinţiei Sale
înalt Prea Sfinţitului MAKARIOS
»
Arhiepiscopul Ciprului
Cu prilejul celei de a 62-a aniversări a zilei Voastre de naştere, Vă*
felicităm din toată inima şi Vă urâm viaţă îndelungată, sănătate şi suc
ces deplin în strâdaniile ce depuneţi pentru pacea şi prosperitatea Sfin
tei Voastre Biserici şi a poporului cipriot.
t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneDupă primirea telegramei, I.P.S. Arhiepiscop M a k a r i o s a mul
ţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Mulţumind călduros pentru frăţeştile Voastre felicitări, adresate cu
ocazia celei de a 62-a aniversări a zilei noastre de naştere, Vă trimi
tem, la rîndul nostru, Prea Fericirii Voastre, urările noastre sincere pen
tru sănătate deplină, viaţă îndelungată şi tot binele de la Dumnezeu...

f Makarios
Arhiepiscop al Ciprului

SCHIMB DE TELEGRAME
ÎNTRE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN
ŞI ÎNTÎISTÂTĂTORI DE BISERICI ROMANO-CATOLICE
TELEGRAMA TRIMISĂ DE CĂTRE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH
J U S T I N I A N SANCTITĂŢII SALE PAPA P A U L VI CU PRILEJUL «CELOR TREI
ANIVERSĂRI» ALE SANCTITĂŢII SALE

Sanctităţii Sale, Papa PAUL VI
Cetatea Vaticanului,
Cu prilejul celor trei aniversări ale Sanctităţii Voastre: înălţarea
la demnitatea papală, în ziua de 21, sărbătorirea zilei numelui, în ziua
de 29 şi serbarea întronizării în ziua de 30 iunie 1963, Vă felicităm cu
sentimente de înaltă stimă şi Vă urăm, cu dragoste frăţească îndelun
gată şi rodnică activitate de slujire pentru slava lui Dumnezeu pentru
unitatea Bisericilor creştine, pentru pacea şi colaborarea strînsă între
toate popoarele lumii.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Onorat de această telegramă de felicitare, Sanctitatea Sa, Papa
Paul VI, a răspuns :
P rp n

Ff>rîririi ^ lo /p

Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Mitropolitul Ungrovlahiei,
Locţiitor al Cezareei Capadociei
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Profund mişcat de rugăciunile şi urările Voastre, mulţumim din
toată inima Prea Fericirii Voastre şi Vă reînnoim dragostea noastră fră
ţească în Domnul.
f Papa Paul VI
♦
TELEGRAMA TRIMISĂ DE CĂTRE PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH
JUSTINIAN EMINENŢEI SALE CARDINALULUI FRANZ KONIG CU PRILEJUL ZILEI
SALE DE NAŞTERE

Eminenţei Sale
Cardinal FRANZ KONIG
Cu prilejul celei de a 70-a aniversări a zilei Voastre de naştere Vă
felicităm cu dragoste frăţească şi Vă urăm să ajungeţi şi să întreceţi
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virsta rezervată de Psalmist oamenilor puternici, cu deplină sănătate şi
întreagă încununare a apostolatului Vostru.
f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
4

• I

La această telegramă, Eminenta Sa, Cardinalul Franz Konig a
răspuns:
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
îmi permit să vă mulţumesc din inimă pentru urările adresate cu
ocazia aniversării zilei mele de naştere.
Acest semn de afecţiune şi simpatie mi-a produs mare bucurie su
fletească.
Al Vostru mult devotat
f Cardinalul Konig
TELEGRAMA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN TRIMISĂ
EMINENŢEI SALE CARDINALUL L. J. SUENENS

Eminentei Sale
Cardinalul L. J. SUENENS
Arhiepiscop de Malines şi Bruxelles
Cu prilejul aniversării zilei Voastre de naştere, Vă felicităm cu dra
goste frăţească şi Vă urăm din toată inima/viaţă îndelungată şi rodnică
activitate în slujba Sfintei Voastre Biserici.
t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Telegrama de răspuns şi mulţumire a Eminenţei Sale Cardinalul
Suenens:
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Vă mulţumim foarte călduros pentru urările Voastre frăţeşti adre
sate cu prilejul celei de a 71-a aniversări a zilei mele de naştere.
Domnul să Vă binecuvînteze pe Prea Fericirea Voastră şi Sfînta
Voastră Biserică, luminînd-o cu harul Său cel sfînt«
f Cardinalul Suenens

SCHIMB DE TELEGRAME
ÎNTRE PREA FERICITUL PĂRINTE
PATRIARH JUSTINIAN ŞI EMINENŢA SA MOSES ROSEN, ŞEF-RABIN
AL CULTULUI MOZAIC DIN R. S. ROMÂNIA
TELEGRAMA DE FELICITARE TRIMISĂ DE PREA FERICITUL PĂRINTE PA
TRIARH J U S T I N I A N EMINENŢEI SALE DR. M O S E S ROSEN, ŞEF-RABINUL
CULTULUI MOZAIC DIN R. S. ROMÂNIA CU PRILEJUL ZILEI SALE DE NAŞTERE

Eminenţei Sale
Dr. MOSES ROSEN
Şef-rabinui Cultului mozaic din R. S. România
Cu prilejul aniversării zilei de naştere a Eminenţei Voastre Vă fe
licităm călduros şi Vă urăm din toată inima ani mulţi de viaţă, cu sănă
tate deplină şi putere de muncă, spre a continua să conduceţi ou bune
rezultate clerul şi credincioşii Cultului mozaic din ţara noastră şi a con
tribui cu succes la cooperarea frăţească Intre toate cultele, pentru înflo
rirea Patriei şi fericirea poporului român.
t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*

•

Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit următorul răspuns
de mulţumire •*
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române .
Mulţumindu-Vâ călduros pentru bunele urări ce aţi binevoit a ne
exprima cu prilejul aniversării zilei noastre de naştere, Vă exprimăm
omagiile noastre pentru Îndrumarea părintească ce o daţi tuturor cultelor
din Patria noastră în misiunea noastră comună, în slujba înfloririi Ro
mâniei şi a întăririi păcii între popoare.
(Vă dorim deplină sănătate şi noi realizări în binecuvîntata misiune
a Prea Fericirii Voastre.
Dr. Moses Rosen
Şef-rabinul Cultului mozaic
t

VIZITA PREA FERICITULUI PĂRINTE JUSTINIAN,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
FĂCUTĂ BISERICII ORTODOXE RUSE
(9— 16 iunie 1975)
La puţin timp după încheierea istoricei vizite în Ţara Sfîntă, Prea
Fericirea Sa, Prea Fericitul Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Orto
doxe Române, dînd curs invitaţiei Sanctităţii Sale Pimen, Patriarhul
Moscovei şi a toată Rusia, în fruntea unei Delegaţii oficiale, a făcut o
vizită Bisericii Ortodoxe Ruse, în perioada 9— 16 iunie 1975. Delegaţia
a fost formată din • I.P.S. Iustin, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei; I.P.S.
Teofil, Arhiepiscop al Clujului, Vadului şi Feleacului,* P.S. Vasile, Epis
copul Oradei; P.S. Roman Ialomiţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor ; P. Cuv. Arhim. Epifanie Norocel, Stareţul Sfintei Mînăstiri Neamţ; P. C. Pr. Sava Marin, parohul bisericii ruse «Sfîntul Nicolae»
din Bucureşti — translator; P. C. Diac. Ioan Bănăţeanu, Secretarul şef al
Institutului teologic din Bucureşti.
v
*

9 iunie 1975. — Delegaţia a plecat de pe Aeroportul Internaţional
Bucureşti-Otopeni, în ziua de 9 iunie a.c., la orele 11,30, fiind condusă
d e : I.P.S. Teoctist, Mitropolitul Olteniei, P.S. Antonie Ploieşteanul, Epis
cop-vicar patriarhal, P. S. Emilian Răşinăreanul, Episcop-vicar al Arhieaiscopiei de Alba Iulia şi P. C. Pr. Ioan Gagiu, Directorul Administraţiei
oatriarhale, PP. CC. Consilieri Patriarhali: Constantin Pîrvu, Dumitru
Soare, Sabin Verzan şi Teodor Cazan, precum şi salariaţi ai Serviciului
Relaţiilor externe bisericeşti. Din partea Institutului teologic din Bucu
reşti, au fost prezenţi P. C. Pr. Mircea Chialda — rector — P. C. Pr. Dunitru Popescu — prorector.
A fost de faţă Domnul Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departamen
tului Cultelor. De asemenea, a fost prezent şi reprezentantul Ambasadei
Uniunii Sovietice la Bucureşti.
După două or~
zbor delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a sosit
ia Moscova. La Aeroportul Seremetievo I, unde a aterizat avionul, au
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venit in intîmpinare : Sanctitatea Sa Pimen, Patriarhul Moscovei şi a
toată Rusia, I.P.S. Mitropolit Juvenalie, Preşedintele Serviciului Rela
ţiilor externe ale Patriarhiei Ruse, I.P.S. Nicodim, Arhiepiscop al Harcovului, I.P.S. Pitirim, Arhiepiscop de Volocolamsk, vicarul Patriarhiei
Moscovei şi Şeful Redacţiei Publicaţiilor Patriarhiei Ruse, P. C. Arhim.
Macarie, reprezentantul Patriarhiei de Antiohia la Moscova, P. C. Arhim.
Nestor, reprezentantul Patriarhiei Bulgare la Moscova, precum şi alte
persoane oficiale.
Din partea Comitetului pentru Problemele religioase de pe lingă
Consiliul de Miniştri al U.R.S.S., au fost de faţă : Domnul Vicepreşedinte
Victor Nicolaevici Titov şi Domnul Ivan Ivanovici Mileev. La coborîrea
din avion, conducătorii celor două Biserici surori s-au salutat şi s-au
îmbrăţişat frăţeşte.
După primirea protocolară, în sala oficială a aeroportului, delegaţia
Bisericii Ortodoxe Române a fost condusă la Hotelul «Sovetskaia», re
şedinţa rezervată oaspeţilor români. La ora 16, delegaţia Bisericii noastre
a fost aşteptată la palatul patriarhal din Moscova de aceleaşi persoane
oficiale bisericeşti, fiind de faţă şi I.P.S. Nicodim, Mitropolitul Lenin
gradului şi Novgorodului. La soisire, în palatul patriarhal, Sanctitatea Sa
Pimen, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia, a rostit primul său cuvînt
oficial de bun-sosit:
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericit întîistătâtor al Bisericii Ortodoxe Române
şi dragul nostru confrate, Părinte Justinian,
Preaiubiţi arhipăstori ai Sfintei Biserici Române surori,
dragi şi doriţii noştri oaspeţi,
HRISTOS A ÎNVIAT !
Cu aceste cuvinte de bucurie şi veşnic vii, noi salutăm din inimă
venirea Prea Fericirii Voastre şi pe preacinstiţii Dvs. însoţitori în capi
tala noastră — Moscova. Sîntem astăzi stăpîniţi de o aleasă însufleţire
pentru faptul că, Domnul ne-a chemat acum, împreună cu Prea Ferici
rea Voastră şi vrednicii Dvs. colaboratori, să împărtăşim bucuria învierii
Domnului, care este izvorul celorlalte bucurii, pe care le are în sine şi
cu care trăieşte creştinul ortodox.
Cu simţăminte de stimă profundă, întîmpinăm pe Prea Fericirea
Voastră, cel mai vechi, după ani, întîisătătător
Patriarh, care a sosit
la noi, ca să înalţe rugăciuni la locurile sfinte ale Bisericii Ortodoxe
Ruse, şi să ne bucurăm de comuniune deplină.
Amintindu-ne cu profundă mulţumire de frăţeasca primire şi cu
adevărat, marea dragoste, cu care Prea Fericirea Voastră ne-aţi încon
jurat pe noi şi însoţitorii noştri, în timpul vizitei noastre, vrednică de
amintire, făcută Bisericii Ortodoxe Române şi minunatei Dvs. ţâri, în
octombrie 1972 şi decembrie 1974, noi acum ne bucurăm că ni s-a dat
posibilitatea să vă arătăm Dvs. şi însoţitorilor, dragostea noastră sinceră,
şi ospitalitatea noastră frăţeasca.
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Prea Fericirea Voastră aţi vizitat de multe ori ţara noastră şi cu
noaşteţi bine viaţa Bisericii Ortodoxe Ruse. Totuşi, fiecare vizită a Prea
Fericirii Voastre, ca şi vizita de acum, noi nădăjduim să constituie noi
pagini ale vieţii noastre bisericeşti, să reînnoiască contactul cu comorile
duhovniceşti ale Sfintei noastre Biserici, să dea posibilitatea de a vedea
acele schimbări în viaţa poporului nostru, care sînt rezultatul dezvol
tării continue a societăţii noastre. Aşteptînd pe Prea Fericirea Voastră,
am pregătit proiectul programului şederii la noi şi acum îl supunem apre
cierii Prea Fericirii Voastre. Desigur, noi cu plăcere vom asculta părerea
şi propunerile Dvs. asupra lui.
Nădăjduim că vizita Prea Fericirii Voastre şi întîlnirile noastre cu
Dvs. şi cu prea cinstiţii Dvs. însoţitori, vor servi pe mai departe la dez
voltarea şi consolidarea legăturilor care unesc Sfintele noastre Biserici
pentru slava lui Dumnezeu şi pentru binele Sfintei Ortodoxii.
Nădăjduim, de asemenea, că şederea oaspeţilor români, dragi inimii
noastre, în Patria noastră, va sluji la întărirea prieteniei pe mai departe
şi la colaborarea între poporul român şi popoarele Uniunii Sovietice.
Să binecuvînteze Hristos cel înviat şederea Dvs. pe pămîntul ru
sesc !
A răspuns Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian :
Pentru a W-a oară, vizitez Ţara şi Biserica Dvs. şi de fiecare dată
descopăr cîte ceva nou. Vă mulţumim pentru călduroasa întîmpinare şi
Vă asigur că întîlnirile noastre vor întări nu numai relaţiile dintre Bi
sericile noastrer ci şi pe cele ale popoarelor noastre.
încă o dată Vă mulţumim cordial pentru atenţia acordată.
S-a prezentat, apoi, programul pentru timpul şederii delegaţiei Bise
ricii Ortodoxe Române în U.R.S.S., după care s-a servit masa, în timpul
căreia Sanctitatea Sa Patriarhul Piimen a adresat următoarele cuvinte
de salut : «Doresc încă o dată să salut pe Prea Fericirea Voastră şi pe
prea distinşii membri ai Delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.
Ne amintim cu multă plăcere de excepţionala primire pe care ne-aţi
făcut-o la Bucureşti.
Dorim să Vă primim la fel.
Dorim să se întărească contactele noastre.
Dorim, de asemenea, ca prin această vizită să sporească stăruinţele
noastre pentru pace.
Dorim ca atît Prea Fericirea Voastră cît şi ceilalţi membrii ai Dele
gaţiei să vă simţiţi bine la noi. închin pentru sănătatea Prea Fericirii
Voastre».
A răspuns Prea Fericirea Sa Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, care mulţumind cordial pentru urările adresate a încheiat ros
tind : «închin pentru Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen, ca *apostol al
dragostei şi păcii, şi pentru prietenia între Bisericile şi popoarele
noastre».
în aceeaşi zi, la ora 20, Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen, împreună
ru I.P.S. Mitropolit Juvenalie, I.P.S. Mitropolit Ni cod im al Leningradului
Novgorodul'ui, I.P.S. Arhiepiscop Pitirim de Volocolamsk, I.P.S. Arhie
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piscop Nicodim al Harcovului, protoierei şi alte persoane oficiale au
făcut o vizită protocolară delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la re
şedinţa rezervată înalţilor oaspeţi. Cu această ocazie, Prea Fericitul Pa
triarh Justinian, a oferit daruri membrilor Sfîntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Ruse şi a adresat întîistătătorului ei următoarele cuvinte :
Bucuria noastră este mare că ne aflăm aici în săptămîna cină se împli
nesc patru ani de la întronizarea Sanctităţii Voastre ca Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Ruse. Vă felicităm din toată inima şi vă dorim multă
sănătate şi succes în activitate.
întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, mulţumind călduros pentru
daruri, şi pentru felicitările şi urările adresate, anunţă cu bucurie că «binecredincioşii creştini ruşi aşteapta cu nerăbdare binecuvîntarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh al României în cadrul sfintelor slujbe care
se vor oficia. După această ceremonie, din partea Serviciului Relaţiilor
Externe ale Patriarhiei Ruse, I. P. S. Nicodim, Mitropolitul Leningradului
şi Novgorodului, I.P.S. Mitropolit Juvenalie, tot într-un cadru solemn,
au oferit daruri membrilor delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române. M ul
ţumind călduros, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a spus printre
altele: Schimburile de daruri nu se fac pentru valoarea lor, ci pentru
ceea ce simbolizează ele — dragostea dintre cele două Biserici surori şi
credincioşii lor.
10, 11 şi 12 iunie a.c., conform programului stabilit, delegaţia Bise
ricii Ortodoxe Române, a vizitat Eparhia Lvovului şi Tarnopolului din
Ucraina.
In prezent în această eparhie sînt în jur de 954 biserici şi 700 de
preoţi, aşa cum spunea înalt Prea Sfinţitul Nicolae, Mitropolitul locului,
iar în oraşul Lvov, unde este şi reşedinţa mitropolitană, sînt circa 15
biserici ortodoxe, avînd arhitectură monumentală şi fiind foarte bine
îngrijite.
Vestitul oraş Lvov, a fost fondat la mijlocul secolului XIII, de
cneazul Daniil Galitsky, un eminent personaj al Rusiei vechi, şi l-a numit
Lviv, în onoarea fiului său Lev. Astăzi acest oraş, aşa cum spuneau lo
calnicii, are circa 800.000 locuitori. Multiseculara istorie a acestui oraş
este bogată în evenimente glorioase. în cele 7 secole de existenţă oraşul
a suferit mai mult de 30 de războaie şi peste 40 de incendii. A fost in
vadat de hoardele tătare, mongole, de suedezi, polonezi şi germani.
Străinii l-au numit pe rînd : Leopolis, Levensbourg, Lemberg, Lvouv, dar
nu şi Lviv, nume dat de fondatorii şi constructorii săi. Pe înălţimile aces
tui oraş se afla cîndva şi castelul-fortăreaţă, construit la jumătatea se
colului al XlII-lea, de cneazul Daniil Galitsky, castel care servea de
avanpost pentru respingerea hoardelor tătare şi mongole, ce treceau spre
Occident. Acest castel a fost distrus în timpul invaziei armatei lui Casimir al III-lea, care a ordonat să se construiască altul în acelaşi loc.
în acest oraş se află cea,mai veche universitate din Ucraina, care
a fost deschisă la anul 1661.
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Locuitorii acestui important centru ucrainean, în cursul Evului Me
diu, au întreţinut sţrînse legături comerciale şi culturale cu Ţările Ro
mâne, şi în special cu Moldova. Aici şi-a făcut studiile cronicarul mol
dovean Grjgore Ureche, primul român care a afirmat în scris ideea ori
ginii latine a românilor «de la Râm (Roma) ne tragem».
în ziua de 10 iunie, la ora 12, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române,
fiind condusă de I.P.S. Mitropolit Juvenalie şi I.P.S. Arhiepiscop Piti
rim, precum şi alte persoane oficiale, la aeroportul Şeremetievo, a ple
cat pe calea aerului spre Lvov, unde a sosit la ora 15.
Trebuie de menţionat aici, că, în tot timpul şi peste tot, delegaţia
noastră a fost însoţită de I. P. S. Nicodim, Arhiepiscopul Harcovului şi
de P. C. Petru Buburuz, preot la Catedrala mitropolitană din Chişinău.
La aeroportul din Lvov, a venit in întîmpinare I. P. S. Nicolae, M i
tropolitul Lvovului şi Tarnopolului, însoţit de protopopi, preoţi şi cola
boratori apropiaţi ai I. P. S. Sale. In urarea de bun-venit, I. P. S. Nicolae
sublinia : «Noi sîntem fericiţi că Prea Fericirea Voastră vizitaţi Lvovul.
Sînteţi primul Patriarh care vizitaţi Eparhia noastră».
Delegaţia Biserica Ortodoxe Române a fost apoi condusă la reşe
dinţa rezervată in centrul oraşului. La ora 17 s-a servit masa în palatul
mitropolitan, care este un edificiu cu o vechime de 250 ani, construit în
stil baroc.
Jn timpul dejunului 1. P. S. Mitropolit Nicolae, a toastat spunînd
următoarele : «Cu deplină dragoste, întreaga eparhie, cler şi credincioşi,
Vă mulţumim din inimă că aţi binevoit să vizitaţi Lavra Poceaev şi ora
şul Lvov. După istorica călătorie făcută la Ierusalim, v-aţi luat oste
neala să vizitaţi Moscova, pe Sanctitatea Sa Patriarhul nostru Pimen, şi
acum pe noi nevrednicii. Cuvintele nu pot exprima pe deplin această
mare bucurie a noastră. Vă mulţumim din tot sufletul. Vă vom pomeni
In rugăciunile noastre pentru această bucurie pe care ne-aţi făcut-o.
Din istorie cunoaştem, pe de o parte bunele relaţii dintre popoarele
noastre : român şi sovietic, iar pe de altă parte, dintre sfintele noastre
Biserici.
In timpul scurt pe care îl veţi petrece la noi, veţi avea posibilitatea
să cunoaşteţi modesta noastră eparhie a Lvovului şi Tarnopolului. Vom
încerca să Vă creăm posibilitatea de a vedea şi mormîntul mitropolitu
lui Dosoftei al Moldovei.
Dorim ca această vizită :să întărească relaţiile dintre popoarele şi
Bisericile noastre».
La acest cuvînt a răspuns Prea Fericitul Patriarh Justinian :
Cînd am plecat de la Bucureşti spre Moscova, nu ne-am gîndit că
vom ajunge la Lvov. Am lăsat la latitudinea Sanctităţii Sale, Patriarhul
Pimen, să facă programul vizitei noastre. Credem că duhul celor doi mitropoliţi români care se odihnesc aici în Ucraina, Petru Movilă şi Do
softei, au inspirat pe Sanctitatea Sa să ne îndrepte paşii în părţile aces
tea. Aceşti doi ierarhi au fost mari cărturari şi teologi ai Bisericilor Or
todoxe Române şi Rusă.
Stăpîniţi de gîndurile legate de faptele acestor doi ierarhi români,
am pornit spre Eparhia Lvovului şi Tarnopolului cu mare bucurie, însă
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cu oarecare rezervă, întrucît nu cunoşteam pe I. P. S. Mitropolit Nicolae,
îndrumătorul spiritual de pe aceste meleaguri. Dar după ploaia care
a înconjurat Lvovul în timpul sosirii noastre, am fost întîmpinaţi aici cu
deosebită dragoste şi bucurie, înseninîndu-ne sufleteşte.
Pentru ca întîlnirea noastră să nu fie uitată, am adus cîteva modeste
daruri. Ele nu au prea mare valoare materială ; sînt numai un simbol
care ne aminteşte de slujirea noastră comună.
I. P. S. Mitropolit Nicolae, mulţumeşte cordial pentru preţioasele
daruri şi subliniază, încă o dată, că Prea Fericirea Sa Justinian este
primul patriarh care vizitează această eparhie.
în ziua de 11 iunie, la ora 7,30, delegaţia Bisericii Ortodoxe Româ
ne, însoţită de I. P. S. Mitropolit Nicolae şi colaboratorii săi, s-a îndrep
tat spre vestita şi monumentala Lavră Poceaev. La sosire, la ora 10, oas
peţii români au fost întîmpinaţi, în armonia clopotelor, de un sobor de
preoţi şi diaconi monahi în veşminte, şi de o mare mulţime de credin
cioşi care aveau flori în mîini.
în această zi, prăznuindu-se odovania învierii Domnului cu multă
solemnitate, la ora 11, s-a început Sfînta Liturghie în Catedrala Lavrei
cu hramul «Adormirea Maicii Domnului», care a fost oficiată de toţi
membrii delegaţiei noastre, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Justinian. Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse au slujit : I. P. S. Nicolae,
Mitropolitul Lvovului şi Tarnopolului, I.P.S. Nicodim, Arhiepiscopul
Harcovului, arhimandriţi, protoierei şi diaconi, alcătuindu-se astfel un
impresionant sobor.
La sfîrşitul Sfintei Liturghii, în cadrul polihroniului, I. P. S. Nicolae
a spus printre altele :
«în acest loc sfînt al Lavrei Poceacev, în numele meu, al stareţu
lui şi soborului de aici, precum şi al tuturor credincioşilor care sînt de
faţă, Vă mulţumim din inimă pentru rugăciunile pe care le-aţi înălţat
pentru noi şi pentru tot poporul dreptcredincios.
De aceea, cu recunoştinţă şi dragoste ne plecăm capetele înaintea
Prea Fericirii Voastre şi Vă rugăm să ne împărtăşiţi patriarhiceşti binecuvîntări.
Prea Fericirea Voastră ! Cu acest prilej dorim să mărturisim aici
în faţa icoanei Maicii Domnului, făcătoare de minuni, care se păstrează
în această biserică, dragostea şi credinţa noastră.
Iată, împreună cu noi s-a rugat astăzi, spune mai departe I.P.S. Ni
colae, Prea Fericitul Patriarh Justinian al Bisericii Ortodoxe Române şi
toţi membrii delegaţiei, cărora le aducem sincere mulţumiri.
Vă veţi ruga pentru Prea Fericirea Sa ? Ne vom ruga ! a răspuns
într-un glas tot poporul care se afla în biserică».
La sfîrşit, P. C. Arhim. Iacob, stareţul Mînăstirii, a dăruit Prea Feri
citului Părinte Patriarh Justinian o icoană a Maicii Domnului, copie după
icoana făcătoare de minuni din Lavra Poceaev.
A răspuns întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, care a spus în
tre altele:
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«Înalt Prea Sfinţia Voastră, ne aflăm astăzi în această vestită lavră
datorită invitaţiei Sanctităţii Sale Patriarhul Pimen. Nu găsesc cuvinte
pentru a mulţumi I. P. S. Mitropolit Nicolae, care ne-a creat posibilita
tea să facem această vizită. Vă mulţumesc din inimă, Înalt Prea Sfinţite
Părinte Mitropolit, în numele meu şi al membrilor Delegaţiei Bisericii
Ortodoxe Române, pentru primirea şi dragostea cu care ne înconjuraţi.
Iubiţi credincioşi! Noi ne-am rugat astăzi împreună. Unde sînt doî
sau trei în numele Meu, acolo sînt şi Eu, spune Domnul. Astăzi am fost
împreună nu doi sau trei, ci sute şi mii, care am înălţat rugăciuni la
Bunul Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca binecuvîntarea Sa să fie cu
noi cu toţi totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Mulţumesc din inimă pentru icoana Maicii Domnului oferită de Pă
rintele stareţ din partea Lavrei Poceaev. Rog pe Maica Domnului să ne
fie tuturor şi totdeauna de ajutor şi spre mîntuire».
Răspunsurile la această solemnă Sfîntă Liturghie au fost date de
corul monahal şi încă două coruri mixte.
După aceea, în procesiune, întreg soborul de arhierei, preoţi şi
diaconi slujitori, avînd înainte soborul Lavrei şi trecînd prin galeriile
acestui măreţ aşezămînt călugăresc, s-au îndreptat spre trapeză, unde
s-a servit dejunul, la care au participat şi mulţi oaspeţi invitaţi cu acest
prilej. In timpul dejunului, P. C. Arhim. Iacob, stareţul Lavrei, a luat
cuvîntul şi a salutat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, exprimîndu-şi marea bucurie, că acest mare aşezămînt monahal este onorat
prin vizita Prea Fericirii Sale. Apoi, Părintele stareţ aminteşte de vechile
relaţii între cele două Biserici surori, citînd pe mitropolitul Petru Mo
vilă şi stareţul Paisie Velicicovschi. în continuare, vorbitorul a spus :
«Relaţiile dintre Bisericile noastre s-au dezvoltat, îndeosebi, în timpul
Prea Fericirii Voastre. Prea Fericirea Voastră aţi luat şi luaţi parte ac
tivă la toate evenimentele importante din viaţa Bisericii Ortodoxe Ruse.
Noi nădăjduim ca vizita Prea Fericirii Voastre de acum să contribuie
pe mai departe la întărirea relaţiilor frăţeşti între Bisericile noastre su
rori ... ».
După prînz, s-au vizitat obiectivele istorice mai importante din
această Lavră. Conform tradiţiei istorice locale, începuturile acestei
vestite Lavre, s-au pus de către doi călugări fugiţi din Kiev, în timpul
năvălirii tătarilor (sec. XIII). Acestor călugări li s-a arătat Maica Dom
nului, în timpul cînd ei se aflau în rugăciune.
Aici se păstrează o icoană a Maicii Domnului făcătoare de minuni,
despre care s-a amintit mai sus dăruită în anul 1595, de mitropolitul Neo
fit din Constantinopol, care călătorea în Rusia în acel timp.
în sec. XVI—XVII, s-a nevoit şi a organizat viaţa monahală de aici
Sfîntul şi Preacuviosul Iov (1551— f 1651), ale cărui moaşte se păstrează
cu multă evlavie şi în faţa cărora înalţă rugăciuni credincioşii ruşi de
pretutindeni. Acest Sfînt, în viaţa sa a avut intense preocupări cărtură
reşti, acordînd o atenţie deosebită tipăriturilor. Din modestie a refuzat
postul de stareţ.
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Actuala biserica catedrală, cu hramul «Adormirea Maicii Domnu
lui», s-a construit la anul 1771. Altă biserică, de dimensiuni foarte mari,
are hramul «Sfînta Treime» şi a fost înălţată în anii 1905— 1915.
Slujbele solemne şi sosirea în Lavră a personalităţilor bisericeşti
marcante sînt vestite de simfonia celor 20 de clopote, care se păstrează
într-un monumental turn-clopotniţă a acestui mare centru călugăresc.
Soborul Lavrei este format, în prezent, din aproximativ 60 de monahi şi
fraţi.
Prin galeriile acestei Lavre se păstrează picturi executate în sec.
XIX, care reprezintă Sfinţi ruşi din sec. XII, XIII, XIV şi XV.
Aşa cum sublinia I. P. S. Mitropolit Nicolae, eparhiotul locului,
x<această Lavră a fost zidul de nezdruncinat al Ortodoxiei». Aici n-a pă
truns uniaţia la 1596 şi nici la anul 1700.
La ora 17, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, întorcîndu-se spre
Lvov, s-a oprit la Nesterov (Zolkiew), unde din ordinul regelui Ioan
Sobieţki, în anul 1691, a fost exilat mitropolitul Dosoftei al Moldovei —
'cu moaştele Şfîntului Ioan de la Suceava, cu documentele şi odoarele
Mitropoliei. Ostenindu-se, şi aici, zi şi noapte, cu traducerile, învăţatul
şi venerabilul mitropolit şi-a dat obştescul isfîrşit la 13 decembrie 1693,
printre străini, fiind înmormîntat într-o criptă sub pridvorul bisericii
basilienilor.
La sosire, în faţa bisericii, preoţi slujitori îmbrăcaţi în veşminte, şi
mult popor cu prapori şi flori, au întîmpinat delegaţia Bisericii Ortodoxe
Române cu mult entuziasm şi cu mare bucurie. în biserică, preotul pa
roh, înconjurat de conslujitorii săi, a ţinut tradiţionalul cuvînt de bunvenit, în care, printre altele, a amintit de şederea mitropolitului Dosoftei
al Moldovei, în acel loc, şi că din nefericire mormîntul său nu se mai
păstrează acum.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a răspuns următoarele :
Dacă rămăşiţele pămînteşti ale mitropolitului Dosoftei al Moldovei
s-au risipit în pămintul de sub această biserică, duhul lui este mereu viu
intre noi. Anul acesta s-a sărbătorit la noi a 350-a aniversare a naşterii
sale. El se bucură de mare cinste în România. Prin alcătuirea Psaltirii în
versuri, el este considerat de specialişti, primul nostru poet. Am dorit
să vizităm locul unde a trăit ultimii doi ani şi unde a închis ochii acest
mare ierarh şi cărturar român.
Mulţumindu-vă pentru informaţiile date despre această mare perso
nalitatea a Bisericii şi poporului român, vă rog să-i pomeniţi numele la
rugăciunile pe care le înălţaţi către Bunul Dumnezeu. Duhul lui acum ne
îndeamnă să întărim pacea şi prietenie între toţi oamenii.
în oraşul Lvov, în aceeaşi seară, delegaţia Bisericii Ortodoxe Ro
mâne a vizitat biserica cu hramul «Adormirea Maicii Domnului», în care
a fost hirotonit Petru Movilă. Aici oaspeţii au foist aşteptaţi de aproape
două mii de credincioşi, unii din ei oferind buchete de flori membrilor
delegaţiei, iar alţii aruncînd petale de trandafir pe calea pe unde trecea
Prea Fericitul nostru Părinte Patriarh. Protopopul de Lvov, Pr. Vitalie,
înconjurat de conslujitori în veşminte, a luat cuvîntul şi a salutat cu
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mare bucurie pe întîistătătorul Bisericii noastre. în continuare, vorbito
rul a subliniat că această biserică se numeşte «valahă», pentru faptul că
a fost înălţată de domnitori din Valahia, respectiv de movileştii din
Moldova. Pr. Vitalie a evidenţiat faptul că această biserică, la partea su
perioară, pe plafon, păstrează stema familiei Movilă : Miron, Ieremia şi
Simion. P. C. Sa a subliniat şi faptul că aici a fost hirotonit Petru Movilă',
care apoi a devenit mitropolit al Kievului, şi care a alcătuit Mărturisirea
de credinţă, aprobată de Sinodul de la laşi în anul 1642.
In încheiere, vorbitorul, aispus : «întîmpinăm pe Prea Fericirea Voas
tră roistind cuvintele Sfîntului Apostol Pavel: «sînteţi slava şi bucuria
noastră». Sînteţi slava noastră, fiindcă aţi venit aici în calitate de Întîistătător al Bisericii Ortodoxe Române ; sînteţi bucuria noastră pentru că
ne aduceţi bunavestire de înţelegere şi pace a Mîntuitorului nostru Iisus
Hristos, precum şi dragostea apostolică. Vă urăm deplină sănătate în
numele nostru şi al poporului nostru binecredincios».
A răspuns Prea Fericitul Patriarh Justinian :
înalt Prea Sfinţia Voastră, Prea cucernici părinţi şi iubiţi credin
cioşi, Mai întîi mulţumim părintelui protopop şi paroh pentru informa
ţiile istorice date în legătură cu această biserică. Aşa cum s-a amintit,
această biserică a fost construită de domnitori români şi ucrainieni. Ea
este rodul dragostei între Bisericile noastre şi popoarele noastre vecine.
înaintaşii noştri, care au construit-o, ne-au lăsat prin ea, o moştenire
scumpă de înfrăţire între popoare şi toţi oamenii. Petru Mov/ia, mitro
politul Kievului, ruda domnitorilor moldoveni, aşa cum s-a arătat, a fost
hirotonit în această biserică. El rămîne pentru Bisericile noastre, un mare
dogmatist şi învăţat. Cînd ortodoxia era ameninţată de învăţături străine,
Petru Movilă a alcătuit Mărturisirea de credinţă şi a prezentat-o Sino
dului din Iaşi în 1642, pentru aprobare. Ea dăinuieşte şi astăzi, fiind vala
bilă şi acum pentru credincioşii ţărilor noastre vecine.
Mulţumim din inimă I. P. S. Mitropolit Nicolae pentru dragostea cu
care ne înconjoară. Vă mulţumesc şi Dvs. tuturor credincioşilor pentru că
aţi venit în număr atît de mare, nu numai pentru slujba Vecerniei, ci
şi cu prilejul vizitei noastre aici.
Binecuvîntarea Domnului să fie cu voi cu toţi, totdeauna acum şi
pururea şi în vecii vecilor A m in!
în continuare, vizitîndu-se biserica «Schimbarea la Faţă» unde, de
asemenea, erau prezenţi întru întîmpinare, mulţi credincioşi, preotul pa
roh Vladimir Romanciuc a adresat cuvinte de sincere mulţumiri pentru
onoarea ce se face acestei biserici, prin vizitarea ei, de către întîistătă
torul Bisericii Ortodoxe Române. în cuvîntul său, vorbitorul, subliniază
că în această biserică a slujit preotul Dr. Gavriil Kostelnik, iniţiatorul
revenirii credincioşilor la Biserica-mamă Ortodoxă, care a suferit apoi
moarte mucenicească pentru această acţiune. S-a arătat de asemenea,
că tot în această biserică a slujit ca preot, timp de 10 ani, actualul chiriarh al Eparhiei Lvovului şi Tarnopolului, I.P.S. Mitropolit Nicolae.
La cuvîntul de bun-sosit al preotului amintit, a răspuns Conducăto
rul Delegaţiei noastre : N-am venit aici să vă dau învăţături. Acestea le
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primiţi de ia I. P. S. Mitropolit Nicolae şi de la preoţii de aici. Am venit
să vă binecuvintez şi să ne rugăm împreună pentru dragostea frăţească
între Bisericile şi popoarele noastre de aceeaşi credinţă.
Mulţumindu-vă pentru frumoasa primire, vă aduc salutul credin
cioşilor şi poporului român. Vă felicit pentru păstrarea credinţei.
Să rugăm pe bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toţi cu al Său
har şi cu a Sa iubire de oameni.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost apoi, condusă la bise
rica «Sfîntul Nicolae», cea mai veche din Lvov. A dat explicaţiile nece
sare preotul Gheorghe Vanciski, care a spus printre altele : «Avem ma
rea şi deosebita cinste să Vă întîmpinăm în această veche biserică ca
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Această biserică este mică, dar
începuturile ei se duc în adîncurile veacurilor. Ea se mai numeşte bise
rica cnejilor şi a fost construită la anul 1262. în această biserică, de-a
lungul timpului, au fost întîmpinaţi mari personalităţi bisericeşti. Dar
Prea Fericirea Voastră sînteţi primul patriarh care intraţi aici. Cu acest
prilej, ne aducem aminte de timpurile, cînd credincioşii Bisericii Orto
doxe de aici erau împărţiţi în două din pricina prozelitismului romanocatolic. Acum însă, ne bucurăm că sîntem din nou împreună.
Vizita Prea Fericirii Voastre înscrie o pagină de aur în istoria acestei
biserici. De aceea, Vă mulţumim din inimă că ne vizitaţi şi Vă rugăm
să ne împărtăşiţi binecuvîntări patriarhiceşti».
A răspuns Prea Fericitul Patriarh Justinian :
Prea Cucernice părinte şi iubiţi credincioşi, Vă mulţumim că ne-aţi
întîmpinat în număr aşa de mare. Vă felicit că v-aţi întors din nou la Bi
serica-mamă. Să ştiţi că totdeauna piatra de temelie a unui popor este
unitatea sa. Aveţi păstori şi învăţători buni. Cred că Vă simţiţi mai bine
în sinul Bisericii-mame şi conduşi duhovniceşte de I.P.S. Mitropolit N i
colae, care este un vlădică foarte distins. Fiindcă ne aflăm în biserica
«Sf. Nicolae», al cărui nume îl purtaţi Înalt Prea Sfinţia Voastră, ne ru
găm Sfîntului Ierarh Nicolae, ca să vă dăruiască multă sănătate pentru a
conduce mulţi ani eparhia Lvovului şi Tarnopolului.
în continuare, delegaţia Bisericii noastre, a vizitat biserica «Sfîntul
Gheorghe» din acelaşi oraş, unde cuvîntul de salut l-a adresat preotiul
Vladimir Imşenik, din care spicuim următoarele : «Trăind în locuri dife
rite, sîntem uniţi tainic în credinţă şi dragoste, iar acum sîntem exem
plu al acestei unităţi creştine. Această biserică are la începutul ei o im
portantă contribuţie românească. Aşadar, în anul 1697, episcopul Arcadie Ciupercovici al Bucovinei a binecuvîntat punerea temeliei acestei bi
serici, care a fost ridicată de credincioşii români şi ucranieni pentru
ruşii ortodocşi. Aici uniaţia n-a pătruns niciodată.
Mulţumindu-vă pentru această istorică vizită, cu smerenie şi deo
sebit respect Vă adresăm smerita noastră salutare şi Vă rugăm să ne
împărtăşiţi binecuvîntări».
A răspuns întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, spunînd prin
tre altele :
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Iubiţi credincioşi, Astăzi este ultima zi cînd ne mai salutăm cu
«Hristos a înviat». M îi ne vom zice «Hristos s-a înălţat». Vă mulţumesc
în numele meu şi al membrilor delegaţiei pentru întîmpinarea plină de
căldură. Mulţumesc Pr. Vladimir pentru frumoasele cuvinte cu care ne-a '
salutat. Rog pe Dumnezeu să vă împlinească rugăciunile.
Binecvîntarea Domnului să fie cu voi toţi acum şi pururea şi în ve
cii vecilor.
Ziua de 11 iunie s-a încheiat cu vizitarea monumentului «Slavei din
Lvov», ridicat în cinstea eroilor din primul şi al doilea război mondial.
La 12 iunie cu prilejul praznicului «înălţarea Domnului» s-a săvîrşit Sfînta Liturghie în catedrala mitropolitană din Lvov, care are hramul
«Sfîntul Gheorghe», de către toţi membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian şi I. P. S.
Mitropolit Nicolae, precum şi alţi arhierei, preoţi şi diaconi ruşi.
Dimineaţa la ora 9, la sosirea în catedrală, au fost de faţă nume
roşi credincioşi, ţinînd prapori şi flori în mînă. Tineri şi tinere în costu
me naţionale locale, presărau petale de trandafir pe calea pe unde
trecea întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române îmbrăcat în mantie pa
triarhală. Erau de faţă mii de credincioşi care îşi plecau capetele cu multă
evlavie pentru binecuvîntare.
în catedrală, delegaţia noastră a fost întîmpinată de un sobor de
preoţi în veşminte, dintre care unul din ei, luînd cuvîntul, a arătat, că
în contextul relaţiilor de veacuri dintre cele două Biserici şi popoare,
se înscrie la loc de cinste şi această vizită memorabilă. Din trecutul aces
tor relaţii se reliefează îndeosebi contribuţia mitropoliţilor români Pe
tru Movilă şi Dosoftei.
în încheiere, vorbitorul a spus : «Vizita Prea Fericirii Voastre aici
o considerăm un mare dar pentru noi, pentru că ne împărtăşiţi binecuvîntarea cerească şi a Sfîntului Vasile al Cezareei Capadociei, al cărui
titlu îl purtaţi».
Şi fiindcă preotul vorbitor a subliniat faptul că în această catedrală
s-a făcut revenirea oficială, a credincioşilor uniţi, în anul 1946, Prea
Fericirea Sa, după ce a salutat mulţimile de credincioşi prin cuvintele :
«Hristos s-a înălţat», i-a felicitat pentru că au revenit la Biserica-mamă.
împărtăşind patriarhiceşti binecuvîntări, Prea Fericirea Sa a fost condus
în mijlocul bisericii, unde conform tradiţiei, a fost îmbrăcat în mod so
lemn în toate veşmintele arhiereşti pentru Sfînta Liturghie. Ceilalţi conslujitori români şi ruşi, arhierei, preoţi şi diaconi, au îmbrăcat veşmintele
in Sfîntul Altar.
La sfîrşitul Sfintei Liturghii, după tradiţionalul Te-Deum, I.P.S. M i
tropolit Nicolae ţine o cuvîntare ocazională, din care redăm : «Prea Fe
ricite Părinte Patriarh, înalt Prea Sfinţiile, şi Prea Sfinţiile Voastre şi
scumpi oaspeţi! Cu inima deschisă şi din adîncul sufletului v-am aştep
tat să vizitaţi Lavra Poceaev şi catedrala mitropolitană «Sfîntul Gheor
ghe», unde ne aflăm acum.
Sîntem convinşi că Prea Fericirea Voastră şi prea distinşii membrii
ai Delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, aţi venit să vizitaţi Biserica
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Ortodoxă Rusă cu toată inima. Noi mulţumim Sanctităţii Sale, Patriarhul
Pimen, că ne-a creat posibilitatea să ne vedem aici. Noi, arhierei, preoţi
şi credincioşi, ne bucurăm mult că Prea Fericirea Voastră vizitaţi epar
hia noastră. Asemenea vizite reciproce între Intîistătătorii Bisericilor
OTtodoxe mărturisesc despre unitatea credinţei noastre în Domnul nos
tru Iisus Hristos. Regretăm mult că peste cîteva ore veţi părăsi aceste
meleaguri, dar nădăjduim că ne vom reîntîlni.
Din partea noastră, a clerului şi a credincioşilor de faţă, cu deosebit
respect vă adresăm sincere urări de sănătate pentru a conduce, mai de
parte, cu aceeaşi vrednicie destinele Bisericii Ortodoxe Române.
In amintirea vizitei făcută în eparhia noastră, primiţi vă rog această
icoană, care reprezintă pe Sfîntul Nicolae, al cărui nume îl port şi eu
cu nevrednicie, şi în faţa căruia mă rog pentru Prea Fericirea Voastră».
In cuvîntul său de răspuns, Prea Fericirea Sa a spus printre altele :
Ducă întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse, Sanctitatea
Sa Patriarhul Pimen, a făcut vizite unor Biserici Ortodoxe. în anul 1972r
a vizitat Biserica şi ţara noastră. Acum întoarcem vizita Sanctităţii Sale.
Vă spun aceste lucruri, pentru a justifica de ce la început am adresat
cuvînt de mulţumire Sanctităţii Sale Patriarhului Pimen, care ne-a pri
lejuit întîlnirea cu Î.P.S. Mitropolit Nicolae şi vizita noastră în aceste
locuri cu o viaţă religioasă atît de puternică. Mulţumim din inimă I.P.S.
Mitropolit Nicolae pentru căldura sufletească ou care ne-a primit şi ne-a
înconjurat tot timpul. Dar impresia cea mai mare şi plăcută cu care ne
întoarcem acasă, este marea evlavie pe care am văzut-o la credincioşii
din Lvov.
Ieri la Mînăstirea Poceaev am văzut mii de credincioşi în curte şi
în catedrală veniţi din toate părţile, dar mai ales din Ucraina. Aceasta
dovedeşte munca neobosită ce o depune aici I.P.S. Mitropolit Nicolae şî
preoţii din această eparhie.
Vă felicit, iubiţi credincioşi, pentru că participaţi în număr aşa de
mare la slujbele religioase. Vă felicit înalt Prea Sfinţite Părinte Mitro
polit Nicolae, dimpreună cu preoţii de aici pentru frumoasele roade ale
ostenelilor voastre duhovniceşti. Vă rog, înalt Prea Sfinţia Voastră, să
acceptaţi şi binecuvîntările noastre, împreună cu binecuvîntările I.P.S.
Voastre, asupra credincioşilor din Lvov. Vă mulţumesc pentru icoana
dăruită, şi rog pe Sfîntul Nicolae, al cărui chip este reprezentat pe ea,
să vă ajute în activitate. Rog pe Dumnezeu să vă întărească dreapta
credinţă, iar munca pe care o depuneţi în această eparhie să rodească
şi să înflorească pentru a avea mai multe bucurii.
Binecuvîntarea Domnului să fie peste voi preoţii şi credincioşii de
faţă şi peste noi slujitorii, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.
%

După slujbă, membrii Delegaţiei Bisericii noastre, într-un cadru so
lemn s-au retras, însoţiţi de gazde, la Palatul mitropolitan de alăturir
unde s-a servit dejunul^Cu acest prilej a toastat mai întîi I.P.S. Mitro
polit Nicolae. Apoi a luat cuvîntul preotul Vitalie, protoiereul oraşului
Lvov, în care a subliniat bunele relaţii dintre Bisericile şi popoarele
noastre, atît în trecut, cîţ şi în prezent. Vorbitorul a amintit, în conţi-
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nuare, de unii membrii ai Bisericii Ortodoxe, din trecut, care au făcut
studii teologice în Rusia. In încheiere, a vorbit despre personalitatea şi
activitatea întîistătătorului Bisericii noastre, care se străduieşte neobosit
pentru întărirea relaţiilor dintre cele două Biserici şi popoare.
A luat cuvîntul I.P.S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, care*
a spus printre altele:
«Din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, iau
cuvîntul acum, în partea a doua a sărbătorii de azi. In prima parte a
sărbătorii noastre ne-am unit glasurile în rugăciune către Dumnezeu..
Iar acum, ca odinioară primii creştini, sîntem adunaţi la această agapă.
Ceea ce noi am putut constata venind aici, este că ne-am găsit în m ij
locul fraţilor. Şi aceasta nu este întîmplător. De multe veacuri Bisericile
şi popoarele noastre trăiesc în prietenie. Astăzi am dovedit care sînt
sentimentele ce ne stăpînesc. Aceaista este temelia pe care se clădesc
pentru viitor relaţiile dintre creştinii şi popoarele noastre. S-a vorbit des
pre români care pe aceste meleaguri au întreţinut legături între Bise
ricile noastre. Se poate vorbi de ucrainieni, români sau ruşi, care au
întărit relaţiile între popoarele noastre. Avem exemplu pe mitropolitul
Petru Movilă, mitropolitul Dosoftei, Cuviosul Paisie Velicicovschi ş.a.
Am vizitat ieri Lavra Poceaev. Sînt sigur că la invitaţia Prea Feri
citului Patriarh Justinian, înalt Prea Sfinţia Voastră, veţi vedea Lavra,
Neamţ. Anticipez pentru că îi cunosc gîndurile Prea Fericirii Sale.
Vizita făcută aici se va înscrie ca o contribuţie importantă în rela
ţiile dintre Biserica noastră şi Bisericile slave. Această vizită are ace
eaşi importanţă ca şi celelalte făcute în alte ţări slave.
Noi sîntem recunoscători I.P.S. Mitropolit Nicolae, pentru că ne-a1
prilejuit în această vizită momente de neuitat. Ţin isă mulţumesc mult
şi I.P.S. Arhiepiscop Nicodim al Harcovului, pentru că ne însoţeşte şi
care, prin temperamentul şi tactul său, face ca şederea noastră pe me
leagurile Uniunii Sovietice să fie cît mai agreabilă».
în aceeaşi zi, după masă, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, s-a
întors, pe calea aerului, la Moscova.
La plecare, oaspeţii au fost conduşi la aeroport de către I.P.S. M i
tropolit Nicolae, protoierei şi preoţi, colaboratori din cadrul mitropoliei.
13
iunie a.c. La 13 iunie, Prea Fericirea Sa, Prea Fericitul Părinte
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ceilalţi
membri ai delegaţiei, însoţiţi de Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen, de mitropoliţi, arhiepiscopi, episcopi şi alte persoane oficiale, s-au îndreptat
spre Zagorsk, unde se află Lavra «Sfîntul Serghie», cel mai mare centru
al Bisericii Ortodoxe Ruse. Oraşul în care se află această monumentală
mînăstire, poartă numele de Zagorsk din anul 1919, iar însăşi mînăstirea
s-a numit Lavră începînd din secolul XVIII.
Această Mînăstire a fost întemeiată la anul 1340 de Serghie de Radonej. Clădirile şi bisericile ei actuale au fost construite în sec. X V
XVIII.
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La jumătatea sec. XVI, Ivan cel Groaznic, a înlocuit parte din clă
dirile de lemn cu ziduri şi clădiri din piatră şi cărămidă. în afară de
zidurile şi turnurile monumentale, aici se păstrează vestita biserică,
«Sfînta Treime», ridicată în anii 1422— 1423, al cărui iconostas a fost
pictat în isec. XV, de vestitul pictor Andrei Rubliov împreună cu Da
niil Cernîi. în acest iconostas, format din 42 de icoane, se află şi o mi
nunată copie a vestitei picturi «Sfinta Treime», opera aceluiaşi renumit
picior, iar originalul ei se păstrează acum în galeria Tretiacov. Tot în
această biserică se pot admira şi fresce din sec. XVII.
în centrul acestei Lavre străjuieşte de veacuri monumentala cate
drală cu hramul «Adormirea Maicii Domnului», înălţată în 1559— 1585,
în timpul lui Ivan cel Groaznic şi a fiului său Feodor. în această cate
drală se păstrează un iconostas cu icoane pictate în sec. XVI—XVII.
Foarte importante sînt şi frescele din interiorul ei executate în anul 1684.
în acest mare aşezămînt călugăresc se află una din reşedinţele pa
triarhale, Academia duhovnicească şi Seminarul teologic.
La ora 12 coloana de maşini a sosit la Zagorsk, unde, în faţa Lavrei,
oaspeţii au fost întîmpinaţi de monahi, studenţi şi elevi în frunte cu
Rectorul Academiei, I.P.S. Arhiepiscop Vladimir şi stareţul Lavrei P. C.
Arhim. Augustin. Oaspeţii români au fost conduşi în biserica «Sfînta
Treime», unde împreună cu gazdele s-au închinat la moaştele Sfîntului
Serghie, apoi s-a oficiat obişnuitul polihroniu.
în continuare, delegaţia noastră a fost condusă la mormîntul răpo
satului şi vrednicului de pomenire patriarh Alexei, unde s-a făcut un
Trisaghion. Apoi, s-a vizitat muzeul de stat din clădirile Lavrei, ame
najat în fosta veşmîntărie a acestui mare centru monahal.
Aici se păstrează mii de exponate ca : icoane, broderii, veşminte,
argintării, sculpturi în piatră şi lemn, obiecte de cult, mobilă, etc. lu
crate în secolele XIV—XIX de meşteri iscusiţi.
în palatul patriarhal din această lavră, unde am fost aşteptaţi,
Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen, a cerut îngăduinţa Prea Fericitului Pa
triarh Justinian, de a decora pe unii membri ai Delegaţiei cu ordinul
«Sfîntul Vladimir». Menţionăm aici că întîistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române şi I.P.S. Mitropolit Iustin, au fost decoraţi cu prilejul altei vizite.
Aşadar, în această împrejurare au fost decoraţi: I.P.S. Teofil, Ar
hiepiscopul Clujului, Vadului şi Feleacului, P.S. Vasile, Episcopul Oradiei,
P.S. Roman Ialomiţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştiului,
P. C. Epifanie Norocel, stareţul Mînăstirii Neamţ, P. C. Pr. Sava Marin
şi P. C. Diacon Ioan Bănăţeanu, Secretarul Institutului teologic din
Bucureşti.
Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen a adresat celor decoraţi următoa
rele cuvinte : «Vă felicităm cu acest prilej. Aceste decoraţii vi s-au ofe
rit pentru activitatea ce o desfăşuraţi în domeniul Bisericii şi ca să vă
^amintească de vizita făcută la noi».
După această ceremonie, a urmat dejunul, ce s-a servit într-o lumi
noasă sală a aceluiaşi palat, la care au participat ierarhi, profesori, arhi
mandriţi şi preoţi ruşi. Cu această ocazie, Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen
a rostit următorul toast:
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian şi Sanctitatea Sa Pimen la Marea lavră «Troiţa Serghicva» — Zagorsk

Cei doi întiistătători participînd la slujba in biserica «Sfînta Treime» din Lavra Zagorsk

«

i

\
!

In incinta bisericii «Sfînta Treime», unde se află moaştele Sfîntului Serghie de Radonej

♦

Ah
Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian în faţa raclei cu moaştele Sfîntului Serghie

Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române şi conducerea Academiei şi Seminarului teologic
din Moscova — Zagorsk

Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian şi Sanctitatea
din Zagorsk
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Prea Fericirea Voastră,
Prea iubite în Domnul contrate şi conslujitor,
Prea Fericite Patriarh al României Justinian !
Dragi oaspeţi rom âni!
Dragi comeseni! în Lavra începătoarei de viaţă Treimi, în acest
sîînt şi istoric loc al Bisericii Ortodoxe Ruse, indisolubil legat de numele
marelui şi plăcut al lui Dumnezeu Prea Cuviosul Părintele nostru Serghie, egumen al Radonejului şi a toată Rusia făcător de minuni, întâm
pinăm acum pe dragul nostru, Preaiubitul nostru oaspete — pe Prea Fe
ricitul Intîistătător al Bisericii Ortodoxe Române, Părintele Justinian, şi
oe distinşii săi însoţitori. în persoana sa noi salutăm pe remarcabilul
ierarh al Sfintei Biserici Ortodoxe faţă de care noi nutrim sinceră dra
goste şi adînc respect
Iată deja, cu mai mult de un sfert de veac în urmă, Prea Fericitul
Părinte este conducătorul prea iubitei Biserici Surori, care sub lumi
noasa sa conducere îşi realizează cu succes misiunea sfîntă.
Nouă, ne face o deosebită bucurie că în anii de patriarhat ai Părin
telui Patriarh Justinian, cu mila lui Dumnezeu au crescut şi s-au întărit
legăturile frăţeşti tradiţionale dintre cele două Biserici ale noastre. Noi
sîntem convinşi că la acest proces de roade bune au contribuit cu suc
ces numeroasele vizite făcute Bisericii noastre de Prea Fericirea Sa, a
căror amintire o păstrăm cu grijă şi cu dragoste. Eu îmi amintesc de
prima vizită a Prea fericirii Voastre la noi, ca Patriarh al României, în
Iulie 1948, în fruntea delegaţiei Bisericii Dvs., pentru participarea la
sărbătorile, vrednice de amintire, 500 de ani de la autocefalia noastră.
Atunci Prea Fericirea Voastră, pentru prima dată, aţi vizitat această
Lavră, în care noi acum avem bucuria comuniunii frăţeşti cu Dvs. şi
aţi primit binecuvîntarea Prea Cuviosului Serghie pentru slujirea de
răspundere a Sfintei Biserici Ortodoxe Române în slujba căreia fuseserăţi ales patriarh. Şi iată, după ce au trecut mulţi ani, Prea Fericirea
Voastră, venerabilul întîistătător înzestrat cu înţelepciunea lui Avraam,
cel mai vechi dintre toţi întîistătător ii ortodocşi, dreapta lui Dumnezeu
din nou vă aduce sub umbra harică a Prea Cuviosului Serghie 1 în acest
eveniment vedem un bun augur: aşa cum după prima vizită a acestui
loc sfînt al Bisericii noastre a urmat o perioadă de îndelungată prosperare a activităţii Dvs. de întîistătător, tot aşa şi după actuala vizită,
noi nădăjduim că vă aşteaptă o lucrare tot aşa de slăvită şi înfloritoare,
în decursul a mulţi şi mulţi ani. Noi ne rugăm ca Prea Cuviosul Serghie
să mijlocească înaintarea tronului lui Dumnezeu pentru aceasta !
închin pentru Prea iubitul nostru Frate, pentru Prea Fericitul Pa
triarh Justinian 1 Pentru oaspeţii noştri români 1
Pentru prietenia şi colaborarea între Biserica Ortodoxă Română şi
Biserica Ortodoxă Rusă !
Pentru prietenia dintre popoarele Republicii Socialiste România şi
Uniunii Sovietice ! Pentru Dumneavoastră toţi, dragi prieteni 1.
Din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, în nu
mele Delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române a vorbit înalt Prea Sfinţitul
Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei:
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«Sanctitatea Voastră, Prea stimaţi comeseni ! Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian, eu şi alţi membrii ai delegaţiei, nu sîntem pentru
prima dată la Zagorsk. Zagorskul este locul care trebuie vizitat. Şi de
fiecare dată cine vine aici, pleacă îmbogăţit sufleteşte. Zagorskul este
centrul Bisericii Ortodoxe Ruse şi de cultură teologică, care continuă
şi azi prin activitatea Seminarului şi Academiei teologice ce funcţio
nează aici. Zagorskul este un izvor de viaţă duhovnicească. De aceea
am venit aistăzi ai;ci pentru a ne adăpa din acest izvor al ştiinţei teo
logice şi sfinţeniei. Şi plecăm de aici mai mulţumiţi în sufletele noastre.
Mulţumim Sanctităţii Voastre pentru că ne-aţi creat posibilitatea
de a fi acum aici. Vă mulţumim pentru cuvintele frumoase rostite la
adresa ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Prea Ferici
tul nostru Patriarh Justinian. Şi eu sînt bucuros că, ce aţi spus la adresa
întîistătătorului nostru, este valabil pentru întreaga noastră Biserică,
pentru că timp de 27 de ani de slujire, Prea Fericitul Patriarh Justinianr
a imprimat dragoste către Biserica Ortodoxă Rusă şi către celelalte Bi
serici Ortodoxe. De aceea toţi ierarhii noştri privesc la Biserica Sanctitătii Voastre cu bucurie şi dragoste. Nădăjduim ca relaţiile noastre să
se întărească din ce în ce mai mult.
îngăduiţi-mi să mulţumesc în numele celor care au fost decoraţi cu
ordinul* «Sfîntul Vladimir».
închin pentru Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen şi pentru conducătorii .
popoarelor noastre».
După dejun, Sanctitatea Sa, Patriarhul Pimen, într-un cadru so
lemn, a oferit daruri membrilor Delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române.
După acest moment unii membrii ai Delegaţiei noastre au vizitat şi alte
obiective importante din această Lavră : catedrala «Adormirea Maicii
Domnului», paraclisul Academiei şi Seminarului teologic, Muzeul arheo
logic al Academiei, Muzeul patriarhului Alexei şi altele.
La ora 16,30, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, însoţită de Sanc
titatea Sa Patriarhul Pimen, împreună cu alţi ierarhi ruşi, s-a îndreptat
spre Moscova.
*
14 iunie ax. — La 14 iunie, Prea Fericitul Patriarh Justinian şi toţi
membrii delegaţiei noastre, au făcut o vizită protocolară la Ambasada
Română din Moscova, unde au fost întîmpinaţi de Domnul Ambasador
Gheorghe Badrus şi alţi membrii ai Ambasadei.
în seara aceleiaşi zile, membrii Delegaţiei noastre au slujit Prive
gherea în catedrala «Sf. Nicolae» din Moscova, împreună cu I.P.S. M i
tropolit Juvenalie şi soborul alcătuit cu acest prilej. La sfîrşit, a vorbit
I.P.S. Mitropolit Juvenalie şi I.P.S. Mitrooolit Iustin, care au subliniat
bunele relaţii dintre cele două Biserici şi popoare.
*
15 iunie a.c. — Ziua de 15 iunie a fost marcată prin săvîrşirea îm
preună a Sfintei Liturghii, la catedrala patriarhală din Moscova, cu hra
mul «Arătarea Domnului», a membrilor Delegaţiei Bisericii Ortodoxe
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Române şi a ierarhilor ruşi în frunte cu cei doi Întîistătători ai celor
două Biserici. Soborul a fost format din nouă arhierei, 12 preoţi şi 4 dia
coni, ajutaţi de 9 ipodiaconi.
La sfîrşitul Sfintei Liturghii, după îndătinatul Polihroniu, au avut
loc cuvîntări rostite de în'tîistătătorii celor două Biserici.
Astfel, Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen, a spus :
Prea Fericirea Voastră,
Prea iubite confrate în Domnul şi consîujitori!'
Dragii noştri oaspeţi, arhipăstori şi păstori ai Sfintei Biserici Orto
doxe Române !
Prea cinstiţi confraţi, prea cinstiţi părinţi, iubiţi fraţi şi surori!
Domnul cu marea Sa milă ne-a învrednicit pe noi ca din nou să
încercăm bucuria comuniunii în rugăciune cu Dvs. în inima Patriei noas
tre — în Moscova — , în zilele, cînd Sfînta Biserică preaslăveşte pe
Mîntuitorul Hristos, care s-a înălţat la cer şi a făcut bucurie «ucenicilor
prin făgăduinţa Sfîntului Duh, încredinţîndu-i pe ei prin binecuvîntare»
(Troparul praznicului).
Sfîntul Ioan Gură de Aur, meditînd la evenimentul înălţării Dom
nului, a spus: «Acum este împăcarea lui Dumnezeu cu neamul omenesc,
acum vrajba cea de demult a încetat şi războiul cel îndelungat s-a ter
minat, acum a sosit pacea minunată
Acum noi, care eram odinioară
nevrednici pe pămînt, am fost înălţaţi la ceruri. , şi aceeaşi fire, de
care heruvimii păzeau Raiul acum s-a ridicat mai presus de heruvimi»
•Opere, Tom. II, Cartea I, S.P.B., 1896, p. 486, 481).
împăcarea noastră cu Tatăl-ceresc despre care mărturiseşte Sfîntul
şi Mare/e dascăl al Bisericii, este o chemare la împăcarea noastră unul
cu altul. Nouă ne este încredinţată, după cuvîntul apostolului, «slujirea
împăcării» (II Cor. V, 18), şi noi nu ne îndeplinim datoria noastră în faţa
lui Hristos cel care s-a înălţat la cer, care ne-a împăcat pe noi cu Dum
nezeu, dacă nu vom semăna sămînţa păcii şi a dragostei în relaţiile
reciproce între oameni, dacă nu vom potoli patimile oamenilor, şi prin
aceasta să preînîîmpinăm urmările fatale ale discordiei şi urii.
Această sărbătoare creştinească, reprezintă pentru noi credincioşii
şi slujitorii Sfintei Ortodoxii un prilej fericit pentru înmulţirea eforturilor
noastre, îndreptate spre aceea, pentru ca darurile harice ale Domnului
celui înviat şi înălţat, să fie primite cu vrednicie de oameni. Acum noi
din nou şi din nou ne îndreptăm mintea şi inima noastră către obligaţia
noastră permanentă pentru întărirea prieteniei şi colaborarea celor două
Biserici surori ale noastre. Această prietenie cu rădăcinile ei, merge în
adîncul istoriei. Ea întotdeauna a adus roade bogate şi bune Bisericilor
şi popoarelor noastre. Noi sîntem deosebit de bucuroşi, cu recunoştinţă
să mărturisim acum despre excepţionalul aport, pe care de-a lungul
deceniilor l-aţi adus şi continuaţi să-l aduceţi personal, Prea Fericirea
Voastră, în numele întăririi acestei sfinte frăţietăţi a Bisericilor Ortodoxe
Română şi Rusă. Această faptă bună a dragostei frăţeşti reciproce, noi
ştim că îşi găseşte expresie în colaborarea celor două Biserici ale noas
tre, în sfera ortodoxă şi ecumenică a slujirii noastre, în ostenelile noas
tre laolaltă pentru pace. Dragostea noastră frăţească, noi o răsfrîngem
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către toţi creştinii Răsăritului şi Apusului. Participarea noastră în acti
vitatea Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi în alte organizaţii ecume
nice noi o realizăm pe baza vechii Biserici nedespărţite, care după con
vingerea noastră, cu nădejde luminează calea către unitatea întregii
creştinătăţi.
Popoarele României şi Uniunii Sovietice cunosc bine preţul răz
boiului şi preţul păcii. Nu de mult toată omenirea progresistă a come
morat 30 de ani de la biruinţa asupra Germaniei fasciste. In al II-lea
Război mondial s-au pierdut mai mult de 20 milioane cetăţeni sovietici,
multe mii de oraşe şi sate ale noastre au fost distruse de cotropitori.
Multe jertfe a suferit, de asemenea, şi poporul român. Amintind de nenu
măratele suferinţe, suportate de multe popoare în perioada acestui răz
boi, cu deosebită grijă noi privim la datoria slujirii noastre pentru pace
şi dreptate în Europa şi pe tot pămîntul. Sîntem convinşi că strădaniile
în aceste probleme ale Bisericilor Ortodoxe Române şi Rusă au o ex
cepţională importanţă, căci slujeşte ca bază solidă pentru colaborarea
noastră efectivă «în legătura păcii» (Efes. IV, 3). în eforturile noastre,
pe noi ne însufleţeşte conştiinţa ţelului comun şi a problemelor care
unesc popoarele României şi Uniunii Sovietice. Noi dorim fierbinte în
florirea pe mai departe a prieteniei româno-sovietice.
încheiem cuvîntul nostru prin spusele însufleţit oare ale Prea Ferici
rii Voastre, adresate nouă, în una din ultimele pastorale a Prea Fericirii
Voastre de sărbători: «Să ne unim eforturile — spuneţi Prea Fericirea
Voastră — spre a lucra neîncetat în mijlocul popoarelor noastre, în ca
drul întrunirilor noastre bisericeşti, spre a sprijini acţiunile Conducăto
rilor de popoare şi ale forurilor internaţionale, menite să stabilească re
laţii de cooperare frăţească între toate Statele, să găsească soluţii feri
cite pentru multele şi grelele probleme cu care este confruntată omenirea
de astăzi, să facă să domnească pacea pe pămînt şi bunăvoirea între
oameni» (Pastorala de Crăciun a Prea Fericitului Patriarh Justinian,
anul 1974).
încă o dată salutăm cordial pe Prea Fericirea Voastră şi pe prea
distinşii însoţitori ai Prea Fericirii Voastre şi mulţumim sincer pentru
duhovniceasca mîngîiere cu care ne-aţi bucurat, pe noi toţi cu slujirea
în comun a Dumnezeieştii Liturghii. Rugăm cu stăruinţă pe începătorul
vieţii ca El să încununeze cu îndelungare de zile şi sănătate viaţa Prea
Fericirii Voastre pentru binele Bisericii Române-surori şi a Sfintei Or- ,
todoxii!
Binecuvîntarea Domnului care s-a înălţat, să fie cu noi toţi, Amin !.
Prea Fericirea Sa, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, a răs
puns :
Sanctitatea Voastră,
S-au scurs aproape trei ani de la ultima întîlnire pe care am
avut-o la Bucureşti şi amintirea ei persistă vie în , inimile noas
tre, căci a fost o întîlnire între fraţi uniţi în aceeaşi dreaptă cre
dinţă şi în aceeaşi înţelegere a Evangheliei Domnului nostru lisus
Hristos, Care este temeiul adînc al iubirii noastre. A fost o întîlnire în
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care am-trăit laolaltă adevărul cuvintelor psalmistului: «Cît este de bine
şi cît este de frumos să fie fraţii împreună» (Ps. CXXXII, 1).
Amintirea bucuriei pe care am avut-o cu acest prilej a fost un în
demn de a ne întîlni iarăşi, pentru a retrăi binele de a fi împreună şi
de care vorbeşte psalmistul.
Acest bine, trăit în bucuria revederii noastre, se arată în multe înfă
ţişări şi roade. El constă mai întîi în faptul că în asemenea întîlniri su
fletele se apropie din ce în ce mai mult, încălzindu-se prin noi manifestări
ale sentimentelor de iubire reciprocă şi de frăţietate în Domnul Hristos.
Prin aceasta păstrăm unitatea ortodoxă şi o afirmăm tot mai mult,
luînd pildă şi îndemn unul de la altul şi reflectînd împreună la frumuse
ţile şi comorile ei neîntrecute, pe care dreptcredincioşii noştri le valoriiică şi le trăiesc tot mai intens.
Cu vie emoţie şi recunoştinţă ne amintim de numeroşi ierarhi, teo
logi, preoţi şi călugări care au menţinut în trecut asemenea legături în
tre Bisericile noastre contribuind prin aceasta în măsură egală la păs
trarea unităţii lor în Ortodoxie şi la îmbogăţirea spirituală a fiecăreia
din ele...
Pe de altă parte, un Petru Movilă, fiu al poporului român, formîndu-se în ambianţa Bisericii Ruse surori, ca Mitropolit al Kievului, a adus
o mare contribuţie la apărarea dreptei credinţe a întregii Ortodoxii, într-o vreme cînd ea era expusă unor insistente încercări prozelitiste stră
ine ; iar un Paisie Velicicovski, trăim împreună cu alţi monahi ruşi în at
mosfera duhovnicească a mînăstirilor moldovene, a putut să aducă o
preţioasă contribuie la înviorarea vieţii duhovniceşti a pravoslavnicilor
credincioşi ruşi.
Astăzi, în epoca unor atît de frecvente contacte şi circulări de valori
între oameni şi popoare pe toate planurile, socotim că se impune ca ase
menea relaţii şi îmbogăţiri teologice reciproce să sporească tot mai mult
între Bisericile noastre, ca şi între toate Bisericile Ortodoxe în general.
Ortodoxia trăieşte astăzi într-o lume frămîntată de o mulţime de
probleme, dintre care o bună parte sînt foarte apropiate de cele ale Evan
gheliei Mîntuitorului Hristos.
Se impune deci ca ea să-şi aducă contribuţia la rezolvarea acestor
probleme proprii timpului nostru şi la sprijinirea a tot ce este bun în nă
zuinţa omenirii contemporane. Iar acestor sarcini trebuie să le facă faţă
ea în comun, pentru a păstra neştirbită unitatea ei de totdeauna.
în împlinirea acestei îndatoriri, socotim că este bine să conlucrăm şi
cu celelalte Biserici creştine, care au să răspundă aceloraşi probleme ale
omenirii contemporane...
Acestor necesităţi cu adevărat duhovniceşti ale omului de azi le răs
punde într-un mod demn de remarcat şi Ortodoxia Bisericii Ruse, cu ac
centul pus pe rugăciune fierbinte şi sinceră, pe trăirea vie a legăturii cu
Hristos. Trăsătura aceasta o apreciem atît la credincioşii pravoslavnici
ruşi, cît şi la preoţii şi ierarhii ei.
înainte de a încheia cuvîntul meu, aş vrea să adaug că prestigiul
pe care Ortodoxia îl cîştigă din nou în lumea creştină de azi, o obligă să
aibă un rol pilduitor şi animator şi în colaborarea cu celelalte Biserici
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creştine, pentru sprijinirea eforturilor de mai bine şi de fericire ale tu
turor oamenilor. Ea trebuie să însufleţească şi mai mult străduinţele
creştine şi umane pentru asigurarea păcii într-o lume ameninţată încă
de pericolul războaielor. Ea trebuie să însufleţească continuu străduinţa
oamenilor pentru idealurile sfinte de dreptate, de libertate şi frăţietate
între oameni şi popoare, idealuri esenţial-evanghelice.
în sfîrşit, închei subliniind în mod special, importanţa pe care păs
trarea şi întărirea legăturilor dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Biserica
Ortodoxă Română o pot avea şi pentru bunele legături dintre popoarele
Uniunii Sovietice şi poporul român.
Mulţumesc din inimă Sanctităţii Voastre pentru călduroasa şi fră
ţeasca iubire cu care ne-aţi întîmpinat şi cu care ne înconjuraţi.
Rog pe Bunul Dumnezeu să-şi reverse darurile Sale cele bogate
peste venerabila Biserică Ortodoxă Rusă, peste slujitorii şi credin
cioşii ei.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toţi. Amin !
In aceeaşi zi, la ora 15, Patriarhia Rusă, a dat o recepţie in cinstea
Prea Fericirii Sale Patriarhul Justinian şi a celorlalţi membrii ai dele
gaţiei, în saloanele restaurantului «Praga» din Moscova, la care au par
ticipat : Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen al Moscovei şi a toată Rusia,
Domnul Vladimir Kuroedov, Preşedintele Comitetului pentru proble
mele religioase de pe lingă Consiliul de Miniştri din U.R.S.S. şi alţi
reprezentanţi din acelaşi comitet, D-l Gheorghe Badrus, ambasadorul
României la Moscova, precum şi alţi membri ai Ambasadei. Au mai
participat mulţi ierarhi, arhimandriţi, profesori de la Academia şi Se
minarul teologic din.Zagorsk, protoierei şi ale persoane oficiale ale
Bisericii Ortodoxe Ruse.
A toastat Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen :
Prea Fericirea Voastră, dragă frate în Hristos şi conslujitor !
Prea cinstiţi arhipăstori şi păstori ai Bisericii Ortodoxe Române,
oaspeţii noştri doriţi!
Mult stimate Domnule Gheorghe Badrus Ambasador al Republicii
Socialiste România!
Mult Stimate D-le Vladimir Alexeevici Kuroedov, Preşedinte al
problemelor religioase de pe lîngă Consiliul de Miniştri al Uniunii
Sovietice !
Dragi comeseni!
Astăzi, Domnul ne-a dăruit nouă marea bucurie a adevăratei co
muniuni frăţeşti şi a rugăciunii laolaltă cu cel mai vechi întîistătător
din familia Bisericilor Ortodoxe locale, Prea Fericitul Patriarh Justinian
şi cu eminenţii colaboratori ai Prea Fericirii Sale. Noi ne-am rugat sîrguitor pentru bunăstarea Bisericilor Ortodoxe Română şi Rusă, pentru
consolidarea unităţii în gîndire în cadrul Sfintei Ortodoxii, pentru in
tensificarea dragostei frăţeşti între toţi creştiniif pentru creşterea înţe
legerii recioroce între membrii marii familii a omenirii, pentru înflo
rirea Patriilor noastre de pe păm înt: Republica Socialistă România şi
Uniunea Sovietică. Noi ne-am rugat, de asemenea, ca Domnul să în-
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iărească puterile noastre slabe pentru propovâduirea păcii şi pentru
slujirea lumii.
Dragi prieteni, în aceste clipe, noi retrăim o nouă bucurie pentru că
primim cu dragoste cordială venerabilul grup al oaspeţilor dragi, ai
Bisericii Ortodoxe surori, în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Justinian,
prea iubitul nostru confrate.
Nouă tuturor ne este binecunoscut, că Bisericile Ortodoxe Română
şi Rusă, de mult sînt strîns-legate prin dragoste frăţească, şi noi ştim
cît de rodnică a fost întotdeauna această prietenie. De fapt, începutul
relaţiilor reciproce ale celor două Biserici ortodoxe surori au fost puse
cu mai mult de 500 de ani în urmă. In sec. XVII prietenia noastră a
fost întărită prin editarea «Mărturisirii de credinţă ortodoxă», alcătuită
de mitropolitul Kievului — Petru Movilă — şi aprobată la Sinodul din
Iaşi. La mijlocul secolului XVIII, frăţietatea celor două Biserici ale
noastre a întărit-o marele purtător de Dumnezeu, stareţul Paisie Velicicovski. Colaborarea Bisericilor Română şi Rusă a găsit, în ultimul secol,
o vrednică expresie, de asemenea, şi în mulţi reprezentanţi ai Bisericii
surori care au învăţat la şcolile teologice din Rusia. Printre aceşti tri
mişi noi amintim pe înaintaşul Prea Fericirii Voastre pe scaunul de
intîistătător, pe Prea Fericitul Patriarh Nicodim.
Prietenia celor două Biserici ale noastre s-a intensificat îndeosebi
în ultimele decenii. Noi mărturisim cu plăcere că Prea Fericirea Voas
tră şi alţi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române au fost în repe
tate rînduri oaspeţii noştri doriţi. La rîndul nostru, şi reprezentanţii
noştri bisericeşti au vizitat de multe ori minunata Dvs. ţară, unde i-aţi
înconjurat cu aceeaşi neschimbată atenţie şi frăţească dragoste.
Cordiala şi excepţionala primire pe care mi-aţi făcut-o mie şi însoţito
rilor mei, Prea Fericirea Voastră, cînd am vizitat Biserica Ortodoxă
Română, în luna octombrie, anul 1972, ca şi vizita Prea Fericirii Voas
tre de acum în oraşul Moscova, servesc indiscutabil ca verigi noi foarte
preţioase pentru întărirea dragostei lucrătoare dintre Bisericile Orto
doxe locale, şi este o mărturie convingătoare a năzuinţei noastre de a
contribui la dezvoltarea relaţiilor prieteneşti dintre popoarele noastre
irăţeşti. Noi putem să afirmăm că, fiecare schimb de vizite din partea
Intîistătătorilor Bisericilor noastre este o sărbătoare şi o mărturisire a
frăţiei noastre autentice.
Tradiţia prieteniei noastre de multe veacuri ne face să nădăjduim
că şi în viitor relaţiile noastre bisericeşti vor fi tot aşa de prieteneşti.
Vorbind despre colaborarea Bisericilor Ortodoxe Română şi Rusă,
ne gîndim la continua noastră grijă de a întări unitatea Ortodoxiei, la
datoria noastră în numele lui Hristos, de a lucra neîncetat pentru res
tabilirea unităţii mărturisirii de credinţă a întregii lumi creştine. în pre
zent, ambele noastre Biserici se preocupă de pregătirea pentru a parti
cipa la lucrările celei de a V-a Adunări Generale a Consiliului Ecu
menic al Bisericilor, care va avea loc în noiembrie-decembrie, anul
acesta, în oraşul Nairobi. Nădăjduim că problemele care stau în faţa
Bisericilor noastre vor fi rezolvate de noi, fără îndoială, în strînsă co
laborare frăţească.
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Prea Fericirea Voastră,
Prea iubite frate în Hristos, dragi oaspeţi!
în veacul nostru progresist, Bisericile nu pot şi nu trebuie să stea
Ia o parte de dorinţele legitime ale omenirii îndreptate spre realizarea
dreptăţii sociale, libertăţii, păcii trainice, a unei vieţi demne pentru toţi
oamenii. $i oricît ar fi de complicate problemele care stau în faţa noas
tră, noi sîntem datori să ne aducem aportul nostru pentru rezolvarea
lor. Noi mulţumim că sîntem împreună cu Dvs. lucrători în una şi ace
eaşi cauză, în slujirea noastră comună lui Dumnezeu şi oamenilor. Noi
am dori acum să mărturisim comuniunea năzuinţelor noastre, unitatea
dorinţelor noastre, şi tendinţa de a contribui la întărirea păcii şi pen
tru dezvoltarea colaborării dintre toate popoarele, să propovăduim neîncetat acea pace de care vorbeşte Proorocul Isaia: «Pacea va fi lucrul
dreptăţii, roada dreptăţii va fi liniştea şi nădejdea în veci de veci» (Isaia
XXXII, 17).
încă o dată mulţumesc sincer Prea Fericirii Voastre şi prea distin
şilor Dvs. însoţitori pentru cinstea pe care mi-aţi făcut-o prin vizita
Dvs. Cel ce s-a înălţat la cer şi «niciodată nu s-a despărţit» de noi
— Domnul, să Vă ajute mulţi şi îndelungaţi ani ca, cu vrednicie să con
duceţi Biserica Ortodoxă Română şi să călăuziţi turma ei binecuvîntată pe calea mîntuirii.
Plin de simţămintele iubirii frăţeşti faţă de Biserica-soră, eu închin
pentru Prea Fericirea Voastră, confratele nostru prea iubit 1 Pentru cei
mai vrednici colaboratori ai Prea Fericirii Voastre arhipăstori şi păs
tori, oaspeţii noştri dragi 1 Pentru întărirea pe mai departe a prieteniei
Bisericilor noastre surori şi a popoarelor noastre frăţeştii
Pentru Dvs. toţi, dragi mei oaspeţi, care vă împărtăşiţi acum cu
mine din această sărbătorească agapă!
în cadrul recepţiei, întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române
răspuns următoarele :
Sanctitatea Voastră 1 Ţin să vă încredinţez şi cu prilejul acestei
agape frăţeşti, că am răspuns. cu toată dragostea şi bucuria, poftirii
amintite a Sanctităţii Voastre de a Vă întoarce vizita pe care aţi bine
voit să o faceţi Bisericii noastre în octombrie 1972.
Folosesc acest prilej festiv să aduc Sanctităţii Voastre II. PP. SS. şi
PP. SS. Ierarhi, clericilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Ruse dra
gostea şi preţuirea Noastră, a membrilor Sfîntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, a clericilor şi credincioşilor ei şi să reînnoiesc toto
dată mesajul sentimentelor de frăţietate şi aleasă cinstire, pe care po
porul român le nutreşte faţă de popoarele Uniunii Sovietice.
Sînt convins că, prin vizita Noastră, prin slujbele pe care le-am
făcut împreună, prin convorbirile pe care le-am avut, am continuat şi
am întărit şi mai mult vechile legături de bună vecinătate, de credinţă
creştină comună şi de lupte pe care popoarele noastre le-au dus îm
preuna pentru apărarea libertăţii şi independenţei lor politice sociale,
pentru făurirea şi păstrarea unităţii lor naţionale şi statale, ca şi pen
tru apărarea credinţei lor religioase comune.
9
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Un eveniment de importanţă epocală pentru popoarele noastre a
iost aniversat de curînd de poporul român la 9 mai — Ziua Victoriei —
cînd am sărbătorit cu toţii şi împlinirea a 30 de ani de la victoria îm
potriva fascismului german, prin lupta înfrăţită a armatelor sovietice
cu cele române, victorie care a adus pentru popoarele noastre şi pen
tru întreaga lume deschiderea erei celei noi, de pace, de dreptate so
cială, de cooperare şi progres, pentru o lume mai dreaptă, mai bună şi
mai fericită.
Sanctitatea Voastră,
Părinte Patriarh Pimen
Vizita noastră de astă dată coincide şi cu aniversarea a patru ani
de la festivităţile'alegerii şi întronizării Sanctităţii Voastre la condu
cerea supremă a Bisericii Ortodoxe Ruse (3 iunie 1971), Ia care am
avut cinstea şi bucuria de a fi prezent, în fruntea unei delegaţii a Bise
ricii Ortodoxe Române.
Evocînd cu bucurie acest eveniment din viaţa contemporană a Bi
sericii Ortodoxe Rusef felicităm din toată inima pe Sanctitatea Voastră,
Vă mulţumim pentru calda ospitalitate cu care am fost întîmpinaţi şi'
înconjuraţi aici tot timpul, atît eu cît şi însoţitorii mei, şi rugăm pe
Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască mulţi şi fericiţi ani, cu sănătate, pu
teri sporite de lucru şi bune roade în vrednicia şi lucrarea de arhipăstor
al Bisericii Sanctităţii Voastre, pentru ca ea să contribuie, cu toate
marile ei posibilităţi, la rezolvarea problemelor de interes general pen
tru Ortodoxief la refacerea unităţii generale a creştinătăţii şi la împli
nirea aspiraţiilor de pace, dreptate şi progres ale lumii de astăzi.
închin pentru sănătate şi pentru îndelungare de zile a Sanctităţii
Voastre, pentru binele şi propăşirea Bisericii Ortodoxe surori Ruse, pen
tru conducătorii Uniunii Sovietice, pentru pacea şi înfrăţirea tuturor
oamenilor şi popoarelor.
*

16
iunie a.c. — Data de 16 iunie a fost marcată prin momentul des
părţirii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române de gazda ospitalieră — Bi
serica Ortodoxă Rusă — în frunte cu Sanctitatea Sa Patriarhul' Pimen.
La ora 8,40, pe aeroportul Şeremetievo I s-a desfăşurat ceremonialul
despărţirii dintre cei doi iîntîistătători, care s-au îmbrăţişat frăţeşte, pre
cum şi dintre membrii celor două Biserici-surori.
Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse au fost de faţă la acest moment:
Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen al Moscovei şi a toată Rusia, I.P.S. M i
tropolit Juvenalie, Preşedintele Serviciului Relaţiilor externe al Bise
ricii Ortodoxe Ruse, I.P.S. Mitropolit al Krutiţelor, I.P.S. Pitirim, Arhie
piscop de Volocolamsk, I.P.S. Nicodim, Arhiepiscopul Harcovului, P. S.
Ghermoghen, Episcopul Kalininului şi Preşedintele Sectorului Economic
al Patriarhiei Ruse, P. S. Hrisostom, Episcopul Kurskului şi Belgorodului şi Vicepreşedinte al Serviciului Relaţiilor externe al Bisericii Or
todoxe Ruse, P. C. Arhim. Macarie, reprezentantul Patriarhiei de Antiohia la Moscova, P. C. Arhim. Nestor, reprezentantul Patriarhiei Bul
gare Ia Moscova, P. C. Pr. Protoiereu Matei Stadniuc, secretar în ca
drul Patriarhiei Ruse, precum şi alte persoane oficiale.
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Au fost de faţă din partea Comitetului pentru problemele religi
oase de pe lîngă Consiliul de Miniştri din U.R.S.S., Domnul Victor Titov — Vicepreşedinte —, Dl. Ivan Ivanovici şi alţi reprezentanţi ai ace
luiaşi comitet.
Satisfăcut pe deplin de întilnire şi convorbirile avute într-o atmos
feră de dragoste frăţească, mulţumind, încă o dată, cordial pentru pri
mire şi ospitalitate, Prea Fericirea Sa, Prea Fericitul Justinian, Patriar
hul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ceilalţi înalţi ierarhi şi
membrii ai Delegaţiei noastre, au părăsit Moscova, îndreptîndu-se spre
Patrie, pe calea aerului.
După două ore de zbor, avionul, în care călătorea Delegaţia noastră,
e. aterizat <pe aeroportul internaţional din Bucureşti — Otopeni —, unde
se aflau întru întîmpinare : I. P. S. Teoctist, Mitropolitul Olteniei, P. S.
Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, consilieri patriarhali, profesori
ai Institutului teologic şi ai Seminarului teologic din Bucureşti, repre
zentanţi ai serviciului Relaţiilor externe din cadrul Patriarhiei Române,
precum şi alte persoane oficiale.
Au fost de faţă, de asemenea : Domnul Gheorghe Nenciu, Condu
cătorul Departamentului Cultelor.
*

La puţin timp după întoarcerea în Patrie, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian a expediat scrisori de mulţumire unor ierarhi ai Bi
sericii Ortodoxe Ruse, printre care şi I.P.S. Nicolae, Arhiepiscop de
Lvov şi Tarnopol :
Înalt Prea Sfinţiei Sale, Părintelui Nicolae, Arhiepiscop de Lvov şi
Tarnopol,
Înalt Prea Sfinţia Voastră,
Vizita frăţească, pe care am făcut-o Sanctităţii Sale Pimen, Patri
arhul Moscovei şi a toată Rusia, în timpul de la 9 la 16 iunie a.c., ne-a
oferit bucuria să întllnim din nou pe Ierarhii Marii Biserici-surori, să
revedem instituţiile şi aşezămintele sale bisericeşti, să luăm cunoştinţă
de viaţa evlavioasă a credincioşilor săi şi de activitatea ce se desfă
şoară, de clerul său pentru preamărirea lui Dumnezeu şi pentru spriji
nirea realizării idealurilor de cooperare frăţească şi pace, scumpe tutuor oamenilor şi popoarelor lumii.
Dar această vizită ne-a oferit plăcutul prilej să vedem localităţi şi
aşezăminte noi, să întîlnim Ierarhi, clerici şi credincioşi, pe care nu-i
cunoscusem în călătoriile anterioare în Ţara vecină. Voim să spunem
despre• primirea sărbătorească şi cu totul excepţională, pe care înalt
Prea Sfinţia Voastră, împreună cu clerul şi credincioşii Voştri, ne-aţi
făcut-o nouă şi însoţitorilor noştri în oraşul de reşedinţă Lvov şi Ia re
numita Mînăstire Poceaeva-Lavra.
Am fost adînc impresionaţi de mulţimea imensă a credincioşilor de
toate vîrstele, care au participat cu atîta evlavie şi reculegere la Sfînta
Liturghie, oficiată în sobor cu înalt Prea Sfinţia Voastră, în monumen
tala catedrală mitropolitană, la înălţarea Domnului — 12 iunie — din
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oraş Lvov. Nu vom uita niciodată spectacolul înduioşător pe care-1 pre
zentau nenumăraţi credincioşi înşiraţi pe străzi, tinerii şi copii urcaţi
pe acoperişurile caselor şi prin pomi, aclamîndu-ne pe tot parcursul
străbătut cu prilejui vizitării celor cinci frumoase biserici din oraşul
ae reşedinţă.
Dar ce vom spune despre căldura şi însufleţirea cu care am fost
primiţi la istorica M înăstire Poceaeva-Lavrar atît de slujitorii şi vieţui
torii săi, cit şi de mulţimea celor ce se adunaseră ca să întîmpine şi să
salute — după cum am înţeles — pe cel dintîi Patriarh ortodox venit
în vizită la acest sfînt aşezămînt de viaţă monahală pravoslavnică.
A m jin u t să Vă mărturisim marea bucurie duhovnicească şi puter
nica impresie de care am fost stăpîniţi în tot timpul vizitei noastre la
Lvov, pentru a Vă mulţumi din toată inima, atît înalt Prea Sfinţiei Voas
tre personal, cît şi clerului şi credincioşilor pentru dragostea şi atenţia
ce mi-aţi arătat, de care ne vom aduce aminte totdeauna cu emoţie,
pomenindu-Vă în rugăciunile noastre către preamilostivul Dumnezeu,
cu recunoştinţă sfîntă că ne-a ajutat să trăim în Lvov momente de un
atît de înalt nivel religios cum rar ne-a fost dat să avem în nenumăra
tele noastre călătorii în diferite ţări vizitate.
Reînnoindu-Vă mulţumirile noastre cele mai călduroase, ale înso
ţitorilor noştri şi ale noastre personal, Vă îmbrăţişem cu dragoste fră
ţească pe înalt Prea Sfinţia Voastră şi Vă împărtăşim patriarhiceşti bi
necuvîntări clerului, slujitorilor şi vieţuitorilor din Poceaeva-Lavra,
precum şi tuturor credincioşilor din de Dumnezeu-păzita Arhiepiscopie
a Lvovului şi Tarnopolei, in Mîntuitorul nostru Iisus Hristos Cel prea
mări t.
t Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
*
#

Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Prea Fe
ricirea Sa Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, făcută Bisericii Or
todoxe Ruse, în perioada 9— 16 iunie 1975, ca răspuns la vizita Sancti
tăţii Sale, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia, în fruntea unei dele
gaţii, făcută Bisericii Ortodoxe Române în anul 1972, se înscrie ca un
moment istoric de mare însemnătate în contextul acţiunii de cunoaş
tere reciprocă, apropiere, şi colaborare între Bisericile Ortodoxe, con
tribuind la întărirea sentimentului de comuniune şi unitate panortodoxă.
Prin această vizită s-a realizat, fără îndoială, cimentarea relaţiilor
dintre cele două Biserici-surori şi popoarele noastre.

SĂRBĂTORIREA ZILEI NUMELUI
PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH JUSTINIAN
Printre zilele de sărbătoare ale Prea Fericirii Sale, Prea Fericitul
Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, se înscrie şi ziua
marelui Jusiinian — împăratul, la 2 august. Această zi onomastică o
sărbătoreşte Întîistătătorul'Bisericii Ortodoxe Române odată cu tunde
rea în monahism şi chemarea Sa la rosturi înalte ale Bisericii strămo
şeşti.
Dar, alături de Prea Fericirea Sa, ierarhii, clerul şi credincioşii Bi
sericii Ortodoxe Române, prăznuiesc în fiecare an cu multă bucurie
această zi — devenită prilej de înălţător popas spiritual şi mîngîiere
duhovnicească — , unindu-şi cugetele în rugăciune (Stăruitoare către Cel
Atotputernic pentru sănătate şi îndelungata înzilire a întîistătătorului
Bisericii noastre
Intr-un cadru deosebit colaboratorii apropiaţi ai Prea Fericirii Sale
de la Administraţia Patriarhală, Arhiepiscopia Bucureştilor şi Casa de
pensii şi ajutoare a salariaţilor Bisericii Ortodoxe Române, călăuziţi de
sentimente curate de dragoste, respect şi afecţiune filială pentru condu
cătorul lor, s-au adunat în paraclisul patriarhal spre a înălţa rugăciuni
de mulţumire lui Dumnezeu pentru bogatele binefaceri revărsare asu
pra întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian.
La orele 12, în paracliisul Palatului patriarhal s-a săvîrşit obişnuitul
Te-Deum pentru asemenea evenimente, de către un sobor de slujitori
de la catedrala patriarhală, în frunte cu P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicar patriarhal al Sfinţei Arhiepiscopii a Bucureştilor.
Lîngă înaltul sărbătorit au luat parte : I.P.S. Teoctist, mitropolitul
Olteniei ? P. S. Episcop Antim al Buzăului; P. S. Emilian, Episcop-vicar
al Sfintei 'Arhiepiscopii de Alba Iulia şi Sibiu ; P. C. Pr. Alexandru Ionescu, vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor cu PP. CC.-lor Părinţi
Consilieri ai Arhiepiscopiei Bucureştilor; PP. CC.-lor Părinţi Consilieri
de la Administraţia Patriarhală ; P. C. Pr. Traian Ghica, directorul Casei
de pensii şi ajutoare : PP. CC.-lor Mircea Chialda, rectorul Institutului
teologic din Bucureşti şi Dumitru Popescu, prorectorul aceluiaşi Institut ?
P. C. Pr. Ion Ionescu, directorul Seminarului teologic din Bucureşti, pro
fesori de la şcolile teologice din Capitală ; stareţi şi stareţe de la mănăs
tirile Arhiepiscopiei Bucureştilor ; salariaţi superiori din Administraţia
Patriarhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor, invitaţi.
După oficierea slujbei de mulţumire, s-a intonat de către toţi cei de
faţă «Imnul patriarhal» trecîndu-se apoi, în cabinetul de lucru al Prea
fericitului Părinte Patriarh Justinian.
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în numele Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, clerului,
credincioşilor şi celor de faţă, a luat cuvîntul I.P.S. Teoctist, mitropolitul
Olteniei, care a spus :
Prea Fericirea Voastră Părinte Patriarh,
Ziua aceasta de 2 august a intrat de acum încă 30 de ani în calen
darul sărbătoririlor şi a bucuriilor noastre duhovniceşti. Numele pe care
îl primim noi prin sfîntul botez şi apoi numele pe care-1 primim la che
mările Bisericii sînt hărăzite de Dumnezeu.
Se vede că această rînduială a lui Dumnezeu s-a oglindit cu desăvîrşire şi în alegerea numelui pe care l-aţi luat Prea Fericirea Voastră
încă de cînd aţi păşit şi aţi răspuns la chemarea Bisericii, pentru a o
sluji de pe treptele ierarhice, trepte ale slujirii cît şi ale conducerii.
Ne aminteşte lucrul acesta mai întîi de momente deosebit de înăl
ţătoare petrecute exact acum 30 de ani, în luna august. Ne aminteşte
apoi numele celui ce a fost împăratul Justinian, cu realizările lui neîn
trecute de istoria bisericească şi cultura universală.
Dacă acum 30 de ani, urcînd dealul istoricei mînăstiri care strălu
ceşte laşul, Mînăstirea Cetăţuia la care primeaţi numele acesta prin
rugăciunile şi mîinile mitropolitului cărturar Irineu Mihălcescu s-a în
scris o pagină luminoasă în istoria Bisericii noastre Ortodoxe Române, an
după an, acest nume a dobîndit strălucire şi dimensiuni pe măsura pro
păşirii Bisericii Ortodoxe Române şi a Patriei noastre scumpe.
Erau momente grele cînd poporul nostru, în plină căutare, în zorile
vieţii celei noi, căuta să statornicească rînduielile care avea să aducă
în cele trei decenii noua orînduire şi conştiinţa suveranităţii şi indepedenţei sale naţionale definitive. Pe acest plan şi pe acest fond, lucrarea
Prea Fericirii Voastre în acel început şi în alte condiţii cunoscute şi
ştiute astăzi de întreg clerul Bisericii noastre, s-a desfăşurat an de an,
încît astăzi, după 30 de ani, aruncîndu-ne privirile înapoi ne dăm seama
de lucrarea rodnică pe care aţi săvîrşit-o în Biserica noastră, lucrare
care este exemplu de pastoraţie şi apostolat social pentru preoţii şi cre
dincioşii Bisericii Ortodoxe Române.
Ne amintim cu deosebită bucurie, cu deosebită satisfacţie de pri
mele cuvinte pe care Vi le-a adresat în Sfînta Cetate a Ierusalimului,
Sanctitatea Sa Patriarhul Benedict. El rostea ca din istorie, ca din adîncul ei: «Bine aţi venit Prea Fericite Părinte Patriarh Justinian al Ro
mâniei în Cetatea aceasta Sfîntă, unde veţi întîlni peste tot ctitoriile îm
păratului Justinian, fiţi binevenit şi pe timpul cît staţi aici sînteţi «auto
cratul» Cetăţii Ierusalimului /».
Intr-adevăr parcă o oglindire, o vedere generală, o sinteză a ceea
ce voia să mărturisească lucrarea de zidire a Sfintei noastre Biserici, de
zidire duhovnicească pe care a săvîrşit-o Prea Fericirea Voastră.
Nu numai biserici şi mînăstiri, nu numai clădiri, Prea Fericirea
Voastră aţi zidit o conştiinţă nouă, proaspătă, o conştiinţă viguroasă şi
responsabilă de slujire a Bisericii. Aţi ridicat în fiecare suflet de preot,
în fiecare suflet de credincios, Biserica cea vie, Biserica cea care ne
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contenit în Altarul ei, în «Sfînta Sfintelor» vă păstrează pomenirea, vă
păstrează respectul, vă păstrează dragostea ei desăvîrşită.
Din aceste simţiri, din aceste altare ale tuturor celor de faţă şi a cle
rului întreg, noi vă aducem astăzi prinosul dragostei noastre de recu
noştinţă, Vă aducem simţămintele noastre calde, în numele lor ale tu
turor : a ierarhilor, clerului, profesorilor, credincioşilor Bisericii Orto
doxe Române şi care se roagă astăzi pentru sănătatea, îndelunga-înzilire
şi Vă urează : «întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh /».
Toţi cei de faţă au cîntat «Mulţi ani trăiască !».
Răspunzînd, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a spus :
înalt Prea Sfinţite Părinte Mitropolit
Prea Sfinţiţilor Episcopi
Prea Cucernici Părinţi şi iubiţi colaboratori,
Vă mulţumesc din toată inima că şi anul acesta ne-a ajutat milosti
vul Dumnezeu să ne întîlnim în această zi ca să mulţumim lui Dumnezeu
pentru binefacerile Sale revărsate asupra noastră, asupra conducăto
rilor Bisericii noastre şi asupra clerului şi Bisericii întregi.
Mulţumesc din toată inima înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Teoctist
pentru evocările făcute asupra evenimentelor petrecute acum 30 de ani,,
cu care prilej am şi primit, atunci, tunderea în monahism sub numele
binecredinciosului împărat Justinian.
Am primit acest cinstit nume la recomandarea părintelui patriarh
Nicodim, care, consultînd pe mitropolitul Efrem şi arhimandritul Melchisedec — de faţă fiind şi eu —, au căzut cu toţii de acord de a primi
numele de Justinian, pentru motivul că eu aş fi un om practic, deci un
nume cu spirit practic şi nu filozofic speculativ.
Anul acesta, spre deosebire de anii ceilalţi, ziua numelui meu o
sărbătoresc cu o mai mare bucurie în urma unei satisfacţii duhovni
ceşti, fiindcă Dumnezeu ne-a ajutat să terminăm Aşezămîntul ortodox
românesc de la Ierusalim, căminul şi biserica şi să pot face o vizită la
Locurile Sfinte, şi cu acest prilej să sfinţesc biserica cu Aşezămintele
noastre, avînd astfel şi noi o reşedinţă permanentă a Bisericii Ortodoxe
Române, alături de celelalte confesiuni creştine.
Dar satisfacţia nu se referă numai la ceea ce am făcut la Aşezăminlele Bisericii Ortodoxe Române, căci vizita noastră a determinat o adu
nare istorică deosebită, ceea ce n-a mai fost niciodată în trecutul glo
rios al Ierusalimului, căci cele 39 de confesiuni, care sînt în Statul Israel,
— prin delegaţiile acestor 39 de confesiuni, au ieşit în întîmpinarea
noastră. Apoi delegaţii ne-au însoţit în toate părţile la Locurile Sfinte
şi în acelaşi timp la toate întrunirile şi la toate recepţiile care au avut loc.
Considerăm că a fost o manifestare unică în istoria Ierusalimului,
fiindcă a apărut printre confesiuni şi rămăşiţe de samarineni, proveniţi
din vremea cînd Samarineanca întreba pe M întuitorul: «Unii spun că
trebuie să ne închinăm în Muntele din Ierusalim, alţii în Muntele Garizim, unde trebuie să ne închinăm ? Rezolvînd un principiu religios
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pentru o religie, închinarea lui Dumnezeu, răspunsul Mîntuitorului a fost
clar: «Cine adoră pe Dumnezeu trebuie să se închine cu duhul şi cu
adevărul, căci Duh este Dumnezeu şi cel ce se închină Lui, să se închine
cu DuhuVşi cu adevărul».
Nu vă reţin ca să vă istorisesc vizita în amănunt, dar evenimentul
mi-a făcut o mare bucurie şi de aceea zic că anul acesta mi-am sărbă
torit ziua numelui după o mare satisfacţie de ordin sufletesc, de ordin
duhovnicesc religios.
Încă o dată şi eu vă urez din toată inima o sănătate deplină şi ani
m ulţi; să nu uitaţi niciodată evenimentele acestea pe care le-am pe
trecut în timpul celor 30 de ani de transformări adînci în viaţa popo
rului nostru, în istoria poporului nostru şi deci şi în istoria Bisericii
Ortodoxe Române.
Am făcut tot ce am putut cu toţii, împreună, căci fără turmă nu se
putea ajunge la liman.
De aceea, mă întorc şi de data aceasta şi anul acesta să mulţumesc
ierarhilor din Sfîntul Sinod, tuturor clericilor noştri şi tuturor credincio
şilor care mi-au ascultat glasul, sfatul şi mi-au înţeles osteneala în aceşti
30 de ani.
Vă binecuvîntez din toată inima şi rog pe Mîntuitorul ca harul Său
să fie cu toţi, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor.
La mlţi ani /».
Cei de faţă au cîntat pentru înaltul sărbătorit «Imnul patriarhal» şi
«Mulţi ani trăiască!».
După ce s-a servit o gustare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justi
nian s-a întreţinut cu fiecare dintre participanţi.
Retrăgîndu-se Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, asistenţa a<
intonat «Imnul patriarhal».
*
Tot cu acest prilej al sărbătoririi zilei Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Justinian, Prea Fericirea Sa a primit numeroase mesaje de feli
citarea din partea ierarhilor, clericilor şi credincioşilor ortodocşi români,
a conducătorilor Cultelor religioase din ţara noastră, a conducătorilor
Comunităţilor ortodoxe române de peste hotare, din partea unor ierarhi
ai altor Biserici creştine. Dintre aceste scrisori, mesaje şi telegrame, pu
blicăm următoarele :
Mesajul de felicitare al Sanctităţii Sale BENEDICT, patriarhul Ieru
salimului :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
De ziua numelui Prea Fericirii Voastre mult iubită, cu bucurie V ă
felicităm din toată inima, salutîndu-vă călduros şi urîndu-vă sănătate*
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.putere de muncă, bucurie, viaţă îndelungată spre binele Sfintei Biserici
Ortodoxe Române.
Vă îmbrăţişez cu dragoste frăţească.
t Benedict
Patriarhul Ierusalimului
Prea Fericitul Părinte Patriarh a trimis răspuns de mulţumire Sanc
tităţii Sale Benedict, Patriarhul Ierusalimului.
*

Telegrama de felicitare a Sanctităţii Sale DIMITRIOS, patriarhul
Constantinopolului:
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Salutînd frăţeşte pe Prea Fericirea Voastră mult iubită cu prilejul
sărbătoririi onomastice, Vă urăm sănătate, viaţă îndelungată şi îmbel
şugate daruri cereşti, spre fericirea Sfintei Voastre Biserici.

f Dimitrios
Patriarhul Constantinopolului
La această telegramă, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a
trimis răspuns de mulţumire.
*

Telegrama de felicitare a Sanctităţii Sale ELIAS IV, patriarhul Antiohiei şi al întregului O rient:
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră, frate mult iubit şi
împreună-slujitor al Tainelor dumnezeieşti.
Folosim prilejul sărbătoririi onomastice a Prea Fericirii Voastre
iubite, pentru a Vă adresa urările noastre cele mai bune şi frăţeşti de
sănătate deplină, fericire duhovnicească, viaţă îndelungată şi prosperi
tate, spre a continua cu succes luminoasa voastră misiune în fruntea
Sfintei Biserici Ortodoxe Române şi spre slava întregii Ortodoxii.
Imbrăţişîndu-vă din toată inima, rămînem al Prea Fericirii Voastre
Irate mult-iubitor în Domnul nostru Iisus Hristos.

t Elias IV
Patriarhul Aniiohiei şi al întregului Orient
La această telegramă, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a
trimis răspuns de mulţumire.
Telegrama de felicitare trimisă de Sanctitatea Sa PIMEN, patriarhul
Moscovei şi a toată Rusia :
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Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
* , ’
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră, Prea Fericite Părinte Patriarh,
Binevoiţi a. primi cu prilejul zilei Voastre onomastice, salutarea
noastră frăţească şi cordială, însoţită de rugăciunea noastră, pentru ca
Domnul să Vă ajute în toată lucrarea Voastră, pentru binele Bisericii
Mîntuitorului nostru şi al evlavioşilor Voştri credincioşi
Cu dragoste în Domnul nostru,
t Pimen
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia
Răspunzînd, Prea Fericirea Sa a mulţumit Sanctităţii Sale Patriar
hului Pimen.
*

Telegrama Prea Fericitului GHERMAN, patriarhul Bisericii Ortodoxe
Sirbe.
Prea Fericirii Sale
j
;
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN •
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Cu frăţească dragoste Vă felicităm de ziua numelui, cu rugăciuni
lui Dumnezeu pentru sănătatea Voastră, viaţă îndelungată şi succes în
activitatea de pe tronul primului prestol al Bisericii Ortodoxe Românesoră.
>
f Gherman
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sîrbe
Prea Fericitul Părinte Gherman, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sîrbe
a primit răspuns de mulţumire de la întîistătătorul Bisericii Ortodoxe'
Române.
*

Telegrama Prea Fericitului SERAFIM, arhiepiscopul Atenei şi a
toată Grecia :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Vă salutăm cordial cu prilejul zilei numelui şi Vă urăm viaţă înde
lungată şi senină, plină de binefaceri dumnezeieşti pentru binele cre
dincioşilor ortodocşi români şi al întregii Ortodoxii.
La mulţi ani Prea Fericite Stăpîne,
Cu dragoste în Hristos
f Serafim
Arhiepiscopul Atenei şi a toată Grecia

I
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La această telegramă, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, a
trimis răspuns de mulţumire.
*

Telegrama înalt Prea Sfinţitului MAKARIOS, arhiepiscopul şi pre
şedintele Republicii Cipru:
Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
îmbrăţişînd frăţeşte pe Venerabila Voastră Prea Fericire Vă felici
tăm călduros cu ocazia zilei Voastre onomastice urîndu-vă sănătate neimpuţinată, lungime de zile şi toată întărirea de la Dumnezeu în lucrarea
de întîistătător, spre binele credincioşilor ortodocşi români şi al Bise
ricii Ortodoxe.
f Makarios
Arhiepiscopul Ciprului
Prea Fericirea Sa, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a trimis
răspuns de mulţumire înalt Prea Sfinţitului Makarios, Arhiepiscopul
Ciprului.
Telegrama Sanctităţii Sale Papa PAUL VI :
Prea Fericirii Sale
Prea Fericitului Părinte JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Sfîntul Vostru Patron să Împărtăşească Prea Fericirii Voastre binecuvîntarea Domnului.
, Cu urările noastre cele mai bune,
t Papa Paulus VI
Cetatea Vaticanului
%

Mişcat de atenţia deosebită a Sanctităţii Sale, Papa Paul VI, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justinian a răspuns printr-un mesaj de respect,
dragoste şi mulţumire.

*

PASTORUL DR. PHILIP POTTER, SECRETAR GENERAL
AL CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR, ÎN ROMÂNIA
La invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, între 19 iunie şi 1 iulie
1975, Past. Dr. Philip Potter, Secretar general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor,
a făcut o vizită oficială Bisericii Ortodoxe Române. Past. Potter a venit împreună
cu soţia sa, D-na Doreen Potter şi însoţit de Pr. Prof. Ion B ria,' secretar pentru re
laţii cu ortodocşii şi membru în Comitetul Executiv al Comisiei «Misiune şi Evan
ghelizare» ale C.E.B., reprezentantul Patriarhiei Române pe lîngă Consiliul Ecumenic
de la Geneva.
Joi, 19 iunie, Past. Potter a fost primit la Aeroportul Otopeni de către P. S.
Episcop Dr. Antonie Ploieşteanul, Vicar patriarhal, P. C. Pr. Ioan Gagiu, directorul
Administraţiei patriarhale, P. C. Pr. Dumitru Soare, consilier patriarhal la Serviciul
de Relaţii externe al Patriarhiei Române, P. C. Pr. Prof. D. Popescu, prorectorul In 
stitutului teologic din Bucureşti. Din partea cultelor protestante erau prezenţi pas
torii G. Ambrosi, Z. Albu şi P. Szedressy.
Din partea Departamentului Cultelor era de faţă Dl. Eugen Munteanu, director.
Dr. Potter a fost cazat la Palatul patriarhal pe toată durata vizitei la Bucureşti.
P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar-patriarhal şi Dl. Remus Rus au însoţit
permanent pe Past. Potter în timpul vizitei în ţara noastră.
Vineri, 20 iunie, Past. Potter a vizitait instituţiile centrale ale Patriarhiei Ro
mâne : Catedrala patriarhală, unde a primitample
explicaţii despre arhitectura şi
pictura acestui sfînt locaş; Tipografia Institutului biblic şi de Misiune ortodoxă. Aici,
P. C. Pr. Sabin Verzan, consilier patriarhal,
a dat explicaţii asupra Tipografiei şi
asupra p-rocesului de producţie. Au fost vizitate secţiile de zeţărie, linotip, maşini,
ofsett, legătorie, atelierul foto-zincografie şi depozitul de tipărituri. Past. Potter şi-a
arătat un viu interes pentru această instituţie şi deosebita satisfacţie pentru reali
zările e i ; Atelierele de la Schitul Maicilor. Aici, P. C. Pr. Teodor Cazan, consilier
patriarhal, a dat explicaţii privind biserica acestui aşezămînt, apoi a condus pe oaspeţi
:n atelierele de confecţionat obiecte de cult, cizelură, presă, ajustură, pictură şi croi
torie dînd explicaţiile necesare. Vizita s-a încheiat în Sala de expoziţie, unde oaspeţii
au semnat în Cartea de aur, cu aprecieri frumoase asupra muncii acestui sector al
Administraţiei patriarhale ; Minăstirca Antim. Oaspeţii -au fost întîmpinaţi de P. C. Pr.
Dumitru Soare, consilier patriarhal la Serviciul de Relaţii externe şi P. C. Pr. Con
stantin Pârvu, consilier patriarhal la Cancelaria Sfîntului Sinod. P. Cuv. Arhim. P-aisie
Prelipceanu a făcut un scurt istoric al mînăstirii, subliniind rolul şi activitatea mitro
politului Antim Ivireanu pe tărîm bisericesc şi cultural. S-au vizitat apoi muzeul
mînăstirii, Biblioteca Sf. Sinod şi Sala sinodală.
La orele 12, Past. Philip Potter şi soţia saau fost primiţi

de Prea Fericitul Pa

triarh Justinian. A fost de faţă P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar-patriarhal
şi P. C. Pr. Dumitru Soare, consilier patriarhal. Cu ocazia acestei primiri, au fost
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reliefate raporturile strînse care există între Biserica Ortodoxă Română şi Consiliul
Ecumenic al Bisericilor. Prea Fericirea Sa a spus că urmăreşte cu viu interes stră
dania Past. Potter de a regăsi echilibrul întie credinţă şi acţiune în cadrul Mişcării
ecumenice, precum şi accentul pus cu prioritate pe realitatea Bisericii locale şi pe
rolul acesteia în contextul generai al vieţii creştine. L-a asigurat că Biserica noastră
doreşte o participare mai intensă în cadrul Mişcării ecumenice. Răspunzînd, Past.
Potter a mulţumit pentru sprijinul acordat Mişcării ecumenice de către Prea Feri
citul Patriarh Justinian şi de către Biserica Ortodoxă Română. Totodată, a accen
tuat aportul adus gîndirii şi activităţii CEB de către Pr. Prof. Ion Bria, a cărui acti
vitate la Geneva a demonstrat că dimensiunea liturgică a Ortodoxiei este o dimen
siune activă şi misionară. In aceasta sînt cuprinse atît aspectul vertical cît şi cel
orizontal al orientării generale a CEB. Activitatea Pr. Bria este cu atît mai impor
tantă cu cît a reuşit să adune reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe pentru discutarea
problemelor ce vor fi prezente pe agenda de lucru a Adunării generale a CEB de la
Nairobi. Acest lucru nu este de mică importanţă, dacă se au în vedere dificultăţile
pe care le întîm pină în organizarea unor întîlniri panortodoxe.
în după-amiaza aceleiaşi zile, s-au vizitat Seminarul şi Institutul teologic din
Bucureşti. La Seminar, oaspeţii au fost primiţi în biserica Radu Vodă — paraclisul
acestei şcoli teologice — de către P. C. Pr. L Ionescu directorul Seminarului, îm 
preună cu profesorii şi elevii seminarişti. Corul acestora a prezentat un scurt pro
gram de imne religioase ,1 după care s-a vizitat o clasă.
La Institutul teologic, oaspeţii au fost primiţi în sala de festivităţi unde au fost
salutaţi de P. C. Pr. Dumitru Popescu, prorectorul Institutului, care a înfăţişat înaltului
oaspete cîteva date asupra organizării şi funcţionării acestei şcoli teologice.
P. S. Episcop Dr. Antonie Ploieşteanul, Vicar-patriarhal, a prezentat personali
tatea şi activitatea ecumenistă a Past. Dr. Philip Potter, cel de al treilea secretar
general al CEB care vizitează Biserica Ortodoxă Română. P. S. Sa a insistat asupra
faptului că Past. Potter ţine echilibrul între diferitele tendinţe ale Bisericilor membre
ale CEB şi între înclinarea unora spre dimensiunea orizontală şi a altora spre dimen
siunea verticală şi că are la inimă problema libertăţii, a luptei antirasiste, sprijinirea
luptei popoarelor pentru eliberarea şi ajutorarea regiunilor slab dezvoltate etc.
A răspuns Past. Potter care a vorbit despre contribuţia valoroasă a teologiei
ortodoxe la Mişcarea ecumenică, prezentînd cîteva coordonate ale gîndirii patristice
care stau la baza activităţii CEB şi a orientării sale personale.
Întîlnirea a continuat în sala profesorală, unde au fost adîncite anumite prin
cipii ale gîndirii şi activităţii Mişcării ecumenice.
Simbătă, 21 iunie, Past. Potter şi însoţitorii săi au plecat cu avionul la Cluj. Aici
au fost întîmpinaţi de I. P. S. Arhiepiscop Teofil de Cluj-Napoca, P. S. Episcop Vasile
al Oradiei — din partea ortodoxă — şi de Exc. Sa Ladislau Papp, episcop reformat
de Oradea şi Exc. Sa Iuliu Nagy, episcop reformat de Cluj-Napoca — din partea
Bisericilor protestante — împreună cu preoţi ortodocşi şi pastori protestanţi.
La Cluj-Napoca s-a vizitat mai întîi Catedrala ortodoxă unde P. C. Pr. Iosif
Butuc, secretar eparhial, a făcut un scurt istoric al acestui monument arhitectural
din localitate.
A urmat vizita la Institutul teologic protestant de grad unic-reformat din ClujNapoca. Aici, oaspeţii sînt întîmpinaţi de Prof. Dr. Karoly Rapp, rectorul Institutului
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sî de profesorii şi studenţii Institutului. Seria cuvîntărilor este deschisă de Episcopul
Ladislau Pappr preşedintele Sinodului Bisericii Reformate din R. S. România. Acesta
a prezentat situaţia Bisericilor reformate din ţara noastră, a învăţăm întului teologic
protestant, a organizării bisericeşti şi a relaţiilor ecumenice pe plan local şi cu miş
carea ecumenică în general. în numele Institutului teologic reformat din Cluj-Napoca,
oaspetele este salutat de Prof. Karoly Rapp, rectorul Institutului, care a făcut o sin
teză a organizării şi funcţionării acestei şcoli teologice.
în răspunsul său, Past. Potter a prezentat cîteva aspecte ale tradiţiei Reformei,
care sînt elemente de bază în orientarea Mişcării ecumenice şi a remarcat că ecumenismul local din România nu se opreşte numai la şefii de culte, la profesorii şi
studenţii teologi, ci se extinde şi la marea masă a credincioşilor.
La orele 13 oaspetele şi însoţitorii săi revin la reşedinţa mitropolitană unde
sint întîmpinaţi de consilierii şi funcţionarii Centrului mitropolitan şi de cei 50 proas
peţi absolvenţi ai Seminarului teologic ortodox din Cluj-Napoca, în frunte cu P. C.
?r. Prof. Ion Brie, directorul Seminarului. Seminariştii au cîntat cîteva imne reli
gioase iar P. C. Pr. director a prezentat pe scurt învăţăm întul seminarial ortodox şi
in special realizările Seminarului teologic din Cluj-Napoca care numără în prezent
peste 300 elevi. A răspuns Past. Potter felicitînd pe proaspeţii absolvenţi ai Semina
rului şi urindu-le succes la examenul de admitere la Institutul teologic din Sibiu.
în cinstea Past. Philip Potter, I. P. S. Arhiepiscop Teofil de Cluj-Napoca a oferit
o masă oficială la reşedinţa mitropolitană la care au luat parte oaspeţii străini, con
ducătorii Bisericilor protestante, romano-catolică şi ortodoxă, reprezentanţi ai auto
rităţilor locale de stat, membri mireni din Adunarea eparhi-ală şi reprezentanţi ai
Universităţii de Stat din Cluj-Napoca. I. P. S. Arhiepiscop Teofil şi Past. Potter au rostit
toasturi după care, Past. Potter şi soţia sa au primit daruri din partea Arhiepiscopiei
ortodoxe din Cluj-Napoca şi a Episcopiei reformate de Cluj-Napoca.
în aceeaşi zi, la orele 16, a avut loc participarea la vecernie în catedrala re
formată din Cluj-Napoca, apoi oaspeţii -au plecat la Sibiu. în drum s-au oprit la
Aiud, unde au asistat la slujba de seară în biserica reformată din localitate. Aici,
pastorul local a salutat pe oaspeţi şi a apreciat pozitiv activitatea Consiliului Ecu
menic al Bisericilor pentru refacerea unităţii creştine. în aceeaşi localitate, oaspeţii
au vizitat apoi catedrala ortodoxă, unde au fost întîmpinaţi de P. S. Episcop Emilian
Răşinăreanul, Vicarul Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Sibiu şi de P. C. Pr. Isidor To^
doran, rectorul Institutului teologic ortodox din Sibiu.
în discursurile rostite cu acest prilej s-a accentuat legătura strînsă care există
intre diferitele Biserici creştine din ţara noastră şi dorinţa poporului român de a-şi
manifesta potenţialul creator în colaborare cu celelalte naţiuni conlocuitoare, avîndu-se ca scop bunăstarea întregii naţiuni. Past. Potter a vorbit despre necesitatea şi
datoria fiecărei Biserici creştine de a lupta pentru unitate, lfbertate, pace şi progres,
acestea fiind idealuri care înfrăţesc toate Bisericile şi popoarele lumii. Biserica creş
tină are în plus datoria de a activa pentru realizarea unităţii tuturor Bisericilor creşline. Acesta este unul din ţelurile CEB toţi creştinii fiind chemaţi să-şi aducă con
tribuţia în vederea realizării acestui mare deziderat al creştinismului : unitatea.
în seara aceleiaşi zile, oaspeţii au sosit la Sibiu, unde au fost întîmpinaţi şi
salutaţi de I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, care i-a reţinut la cină la reşedinţa mitropolitană.
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Duminică, 22 iunie, oaspeţii au participat la serviciul religios în catedrala lu
terană din Sibiu. Aici au fost întîmpinaţi de Prof. Dr. Hermann Binder, prorectorul
Institutului teologic luteran din Sibiu, care le-a adresat un cuvînt de bun-venit. A
răspuns Past. Philip Potter.
De la catedrala luterană, oaspeţii au mers la catedrala ortodoxă din localitate
— care era plină pînă la refuz de credincioşi — şi au luat parte la Sfînta Liturghie.
I.
P. S.Mitropolit Nicolae al Ardealului a prezentat credincioşilor pe Past. Potter şi
a făcut o scurtă expunere a Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi a
activităţii
acestuia.
In cuvîntul de răspuns, Past. Potter a folosit imaginea Apostolilor adunaţi la
sărbătoarea Rusaliilor, cînd Duhul Sfînt s-a pogorît asupra lor sub forma limbilor de
foc, Apostoli oare apoi au ieşit în lume şi au propovăduit Evanghelia lui Hristos.
Prin aceasta, ei au deschis drumul spre unitatea omenirii în Iisus Hristos. Past. Potter
a arătat că Pogorîrea Duhului Sfînt are o dublă semnificaţie : eliberarea oamenilor
de sub robia păcatului şi unirea lor. A vînd această pildă, trebuie să lucrăm activ
pentru unitatea Bisericilor şi a tuturor oamenilor în contextul libertăţii noastre date
de Mântuitorul Hristos.
A urmat apoi vizita la Institutul teologic ortodox din Sibiu, unde
au vizitat
biblioteca, manifestînd interes pentru vechile noastre tipărituri şi pentru literatura
teologică modernă şi contemporană. Intîlnirea cu profesorii şi studenţii a avut loc
în sala de festivităţi a Institutului.
P. E. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar-p-atriarhal, a prezentat pe oaspeţi, după
care aceştia au fost salutaţi, în numele Institutului, de P. C. Pr. rector I. Todoran,
menţionînd că aici se pregătesc pentru sfînta misiune a preoţiei peste 800 studenţi
teologi.
A luat apoi cuvîntul Past. Philip Potter care şi-a exprimat bucuria de a fi oas
petele acestui locaş de cultură teologică şi a prezentat apoi cîteva aspecte -ale acti
vităţii Mişcării ecumenice exprimîndu-şi speranţa că această mişcare îşi va găsi
susţinători şi poate chiar colaboratori printre studenţii acestui Institut teologic.
în încheiere, a luat cuvîntul I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului care a
accentuat dorinţa poporului român de afirmare, menţinere şi păstrare a independen
ţei sale naţionale şi culturale, la care a ajuta-t mult şi activitatea ierarhilor, preoţilor
şi credincioşilor noştri.
în cinstea Past. Philip Potter, I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului a oferit
o masă oficială la care au luat parte oaspeţii, reprezentanţii Bisericilor Ortodoxă
şi Luterană, reprezentanţi ai Autorităţilor locale de Stat.
în după-amiaza aceleiaşi zile, Past. Philip Potter şi însoţitorii săi au făcut o
vizită la Sibiel, unde au admirat nu numai bogăţia portului naţional din aceste locuri,
ci şi arta populară religioasă, exemplificată de pictura religioasă murală şi de pic
tura icoanelor pe sticlă, meticulos adunate şi expuse într-un muzeu amenajat special
de Pr; Zosim Oancea.
Seara, oaspeţii au fost conduşi la Schitul Păltiniş, reşedinţa de vară a I. P. S.
Mitropolit Nicolae al Ardealului şi casă de odihnă pentru preoţii din Arhiepiscopia
de Alba Iulia şi Sibiu. Aici au admirat arhitectura bisericuţei de lemn, primind ex
plicaţii de la P. S. Episcop-vicar Emilian Răşinăreanul. Un grup de studenţi teologi
din Sibiu a prezentat un mănunchi de cîntări bisericeşti sub conducerea P. C. Pr.
Prof. Gheorghe Şoima. Cina s-a luat la Păltiniş, după care oaspeţii au revenit la Sibiu.
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Luni, 23 iunie, Past. Potter a plecat spre Rm. Vîlcea. In drum s-a vizitat Schitu]
Cornetu şi Mînăstirea Cozia. La Rm. Vîlcea, oaspeţii au fost primiţi de P. S. Episcop
losif al Rimnicului şi Argeşului.
In aceeaişi zif oaspeţii au ajuns la Curtea de Argeş. Aici au vizitat Biserica Dom
nească, Mînăstirea lui Neagoe Basarab şi Seminarul teologic special din localitate.
P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar-patriarhal, a prezentat elevilor semi
narişti pe Secretarul general al CEB, care le-a vorbit despre rosturile Mişcării ecu
menice.
După-amiază s-a vizitat oraşul Tîrgovişte şi Mînăstirile Dealu şi Viforîta, pen
tru <a lua contact direct cu grija Patriarhiei Române pentru asistenţa socială faţă de
monahii bolnavi şi bătrîni şi faţă de preoţii şi soţiile acestora. Vizita la aceste case
sanatoriale pentru cler a impresionat în mod deosebit pe Secretarul general al CEB.
Seara, oaspeţii au revenit în Capitală.
Marţi, 24 iunie, Past. Potter şi însoţitorii săi au plecat în Moldova unde au fă
cut o vizită la invitaţia I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei. Pe aero
portul din Suceava, oas<peţii au fost întîmpinaţi de I. P. S. Mitropolit Iustin şi P. S.
Episcop-vicar Adrian Botoşăneanul, care i-au însoţit în tot timpul vizitei în Moldova,
alături de P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar-patriarhal.
Past. Potter a asistat apoi la Sfînta Liturghie săvîrşită de I. P. S. Mitropolit Iustin,
P. S. jEpiscop Antonie Ploieşteanul, Vicar-patriarhal şi P. S. Episcop-vicar Adrian Bo
toşăneanul, în biserica Mînăstirii «Sfîntul Ioan cel Nou» din Suceava, cu ocazia săr
bătoririi hramului sfintei mînăstiri. în faţa unei impresionante mulţimi de credincioşi,
I. P. S. Mitropolit a prezentat pe Past. Potter şi scopul vizitei în ţara noastră. In
cuvîntul de răspuns, Pastorul Philip Potter a accentuat rolul sfinţilor în viaţa Bise
ricii creştine şi s-a referit la Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava, mărturisitorul lui
Hristos. Apoi, Past. Potter a vorbit despre scopurile Mişcării ecumenice, reliefînd în
primul rînd acela al refacerii unităţii creştine.
\

I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei a oferit o masă oficială în
cinstea Past. Philip Potter. Toas-tînd, I. P. S. Sa a arătat că Past. Potter vine în ţara
noastră ca reprezentant al CEB, ca prieten şi că a avut ocazia să constate personal
viaţa şi activitatea unei Biserici Ortodoxe într-un stat socialist. Răspunzînd, Past.
Potter a subliniat faptul că prin participarea la slujba hramului Mînăstirii «Sfîntul
Ioan cel Nou» din Suceava a făcut o experienţă unică, a putut experimenta credinţa
şi viata religioasă a unei comunităţi frăţeşti, că la noi — deşi a vizitat multe ţări
socialiste — a putut constata ce înseamnă exprimarea liberă a credinţei creştine
tradiţionale.
Miercuri, 25 iunie şi joi, 26 iunie, oaspeţii au vizitat mînăstirile : Dragomirna,
Putna, Vornneţ, Suceviţa, Moldoviţa, Sihăstria, Secu, Agapia, Văratec şi Neamţ —
unde se contruieşte şi o nouă aripă a Seminarului teologic din localitate. Pretutin
deni, stareţii, ghizii şi monahii au făcut o primire deosebit de frumoasă Secretarului
general al CEB, care s-a interesat de comorile artistice ale arhitecturii şi mai ales
ale picturii murale ale acestor mînăstiri iar Past. Potter le-a vorbit despre Mişcarea
ecumenică, despre Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi despre participarea activă a
I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei la reuniunile Comitetului Central al
CEB. Vizita a continuat la Iaşi, unde oaspeţii au fost conduşi la Catedrala mitropoli
tană şi la biserica Trei Ierarhi şi la schitul Bucium, unde oaspeţii au luat masă de
seară.
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Vineri, 27 iunie, oaspeţii au revenit cu avionul la Bucureşti, fiind însoţiţi şi de
I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei. La aeroport au fost întîmpinaţi de
P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul şi de P. C. Pr. Dumitru Soare, Consilier
patriarhal. _ .
»■
'. <
*
In aceeaşi zi s-a vizitat Mînăstirea Cernica, unde înalţii oaspeţi au fost întîm 
pinaţi de P. Cuv. Arhim. Nifon Bărbieru, stareţ al mînăstirii, împreună cu soborul. S-au
vizitat biserica mare a mînăstirii şi muzeul.
După-amiază s-a vizitat Mînăstirea Căldăruşani. Oaspeţii au fost întîmpinaţi
de P C u v . Arhirhandrit *Veniamdn Nicolae, stareţul mînăstirii, împreună cu soborul
monahilor. S-a vizitat biserica mînăstirii şi muzeul cu colecţia de icoane, obiecte de
cult, veşminte şi pinacoteca.
c

Simbătă,' 28 iunie, Past. Potter însoţit de Prea Fericirea Sa, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Justinian, I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei şi P. S*
Episcop Antonie 'Ploieşteanul, Vicar-patriarhal, au plecat pe litoral, spre a face o v i
zită în Eparhia Dunării de Jos câ oaspeţi de onoare ai P. S. Episcop Antim al Dunării
de Jos.
Primirea înalţilor’ oaspeţi a avut loc la Casa de odihnă a Patriarhiei de la Techirghiol, cu care ocazie P. S. Episcop Antim a oferit un dineu oficial la care au luat
parte, alături de oaspeţi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, I. P. S. Mitropolit
Iustin al' Moldovei şi Sucevei, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar patriarhal,
Eminenţa Sa Dl. Mehmet Iakub, şeful Cultului musulman din R. S. România şi re
prezentanţi ai Autorităţilor locale de Stat. P. S. Episcop Antim a salutat pe oaspeţi,
mulţumindu-le pentru acceptarea vizitei în această Eparhie şi înfăţişîndu-le raporturile
ecumenice, mai ales cu credincioşii aparţinînd cultului musulman. A răspuns Past.
Potter care a reliefat ecumenismul practic local de care s-a putut convinge personal
în timpul vizitei în ţara noastră.
în după-amiaza aceleiaşi zile, înalţii oaspeţi au vizitat litoralul românesc. La
Constanţa, s-a vizitat Catedrala ortodoxă şi Moscheea, unde au fost primiţi de Exceienţa Sa Dl. Mehmet Iakub, muftiul şef al cultului musulman, apoi Muzeul de arheolo
gie, unde au primit explicaţii asupra trecutului istoric al poporului nostru, asupra la
tinităţii noastre şi a pătrunderii creştinismului în regiunile nord-dunărene în primele
secole creştine. S-au vizitat, de asemenea, staţiunile noi cu care se mîndreşte astăzi
litoralul românesc, ca şi biserica în construcţie din Filiala 23 August şi biserica de
curînd terminată din parohia Ciocîrlia.
*

Duminică, 29 iunie, fiind praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Past. Potter
a luat parte la slujba hramului catedralei din oraşul Constanţa, săvîrşită de P. S. Epis
cop Antim al Dunării de Jos, împreună cu un impunător sobor de preoţi şi diaconi.
La slujbă au participat şi ceilalţi ierarhi în frunte cu Prea Fericitul Părinte .Patriarh
Justinian.
La terminarea liturghiei, P. S. Episcop Antim a rostit o cuvîntare legată de praz
nicul catedralei şi de a trecutul bimilenar al vieţii creştine în Dobrogea. A arătat că
roadele propovăduirii celor doi Apostoli au ajuns încă din primele veacuri la noi,
prin rîvna misionară a ucenicilor acestora şi a urmaşilor lor. Prezenţa multor martiri,
a unor lăcaşuri sfinte şi a unor obiecte de cult pe teritoriul Dobrogei, între care mar
tirii de la Niculiţel descoperiţi în 1971, atestă începuturile vieţii creştine din cele mai
vechi timpuri. Lâ Tomis — Constanţa de astăzi — a existat cel mai important scaun
episcopal din Sciţia Mynor, unii dintre episcopii de aici luînd parte la Sinoade ecu•
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menice. Apoi, P. S. Sa a prezentat credincioşilor, care au umplut catedrala, pe Past.
Philip Potter şi activitatea sa în cadrul CEB.
A răspuns Past. Potter, după ce a mulţumit pentru invitaţia de a lua parte la*
hramul catedralei episcopale din Constanţa, a precizat că activitatea Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel în slujba Evangheliei Domnului a avut ca temelie învierea Sa, lucrarea
lor putînd să servească drept pildă CEB în activitatea lui pentru' refacerea u n ităţii
creştine.
în seara aceleiaşi zile, oaspeţii au revenit la Bucureşti.
Luni, 30 Iunie, Past. Philip Potter a fost primit de Dl. Gheorghe Nenciu, Condu
cătorul Departamentului Cultelor, Pastorul Ph. Potter era însoţit de I. P. S. Mitropolit
Iustin al Moldovei şi Sucevei şi de P. S. Episcop Dr. Antonie Ploieşteanul, Vicarpatriarhal.
Cu această ocazie a avut loc un important schimb de vederi referitor la rolul
Consiliului Ecumenic al Bisericilor în rezolvarea unor problemă de mare urgenţă pen
tru omenire, cum ar f i : pacea, dreptatea socială, lupta împotriva discriminării, îm 
potriva rasismului şi a neocolonialismului etc.
S-a accentuat faptul că în România, Bisericile se bucură de un statut sigur, care^
le-a dat posibilitatea unei experienţe unice şi că ele au în prezent datoria să comu
nice această experienţă tuturor celorlalte Biserici creştine interesate în descoperirea
unor noi coordonate ale integrării lor în sociteatea în ta re trăiesc, fie ele în Lumeai
a treia, fie în alte părţi ale globului pămîntesc.
Past. Philip Potter, Secretar general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor a
afirmat că ar fi bine dacă tezaurul religios şi cultural de care se bucură şi pe care
il crează şi-l promovează Biserica Ortodoxă Română ar fi difuzat şi altor Biserici, care
ar putea folosi astfel din experienţa românească.
în seara aceleiaşi zile, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a oferit o masă*
oficială în cinstea Past. Philip Potter la care au luat parte : I. P. S. Mitropolit Iustin
al Moldovei şi Sucevei, I. P. S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, P. S. Episcop Antim
al Dunării de Jos, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, Vicar-patriarhal, P. S. Episcop*
Roman Ialomiţeanul, Vicarul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, conducătorii Cultelor
religioase din R. S. România, PP. CC. Părinţi Consilieri patriarhali şi ai Arhiepiscopiei
Bucureştilor, P. iC. Pr. Rector Mircea Chialda, P. C. Pr. Prorector D. Popescu, P. C. Pr.
I. Ionescu, directorul Seminarului teologic din Bucureşti, P. C. Pr. Prof. Ion Bria, Dl.
Remus Rus, ca interpret, şi alţi invitaţi.
* S

Cu această ocazie, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian
discurs :

a rostit urm ătorul

•w,

Stimate D-le Secretar general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor,
Va rog să-mi daţi voie să folosesc prilejul acestei agape frăţeşti pentru a exprima'
bucuria noastră sinceră de a vă avea în mijlocul nostru, împreună cu soţia Dvs., ca*
oaspeţi ai Bisericii Ortodoxe Române.
Vizita cu care aţi binevoit să ne onoraţi constituie pentru noi un fapt deosebit
de important, deoarece din anul 1961, cînd noi am intrat în Mişcarea ecumenică, Dvs.
sinteţi — după D-nii Visser't Hooft şi Eugen Carson Blake — cel de al treilea Secre
tar general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor care vine în ţara noastră.
Desigur, vizita Dvs. care acum se apropie de sfirşit, a fost prea scurtă pentru a
vă fi putut oferi ocazia de a vedea în întregime realităţile vieţii religioase din Româ
nia. Totuşi, pe parcurs, din cele ce aţi putut constata la Bucureşti, Cluj-Napoca ş l
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Sibiu, în Moldova şi pe litoralul M ării Negre, v-aţi putut tace — cred — o imagine
«de ansamblu asupra felului în care se desfăşoară viaţa spirituală şi bisericească a cre
dincioşilor noştri, ca şi a credincioşilor celorlalte culte din România. Aţi putut constata
de bună seamă cum aceştia trăiesc în bune raporturi unii cu alţii şi cultivă prietenia
şi colaborarea reciprocă atît pe planul religios cît şi pe cel al sprijinirii acţiunilor
*obşteşti de interes social şi patriotic.
însăşi agapa din seara aceasta, la
careparticipă alături de noi şeii şi reprezen
tanţi ai celorlalte Culte religioase, din România, poate ti considerată ca o dovadă că noi
trăim pe plan local un ecumenism real, activ, cu rezultate din ce în ce mai bune. Iar
întîlnirile noastre ecumeniste <au loc — trebuie să ştiţi — nu numai cu prilejuri iestive,
<ci ori de cîte ori necesităţile lucrării noastre comune le impun.
Sintem bucuroşi să putem mărturisi şi cu acest prilej că în ţara noastră, în cli
matul noii orînduiri care s-a instaurat
după cel de al doilea război mondial, învrăj*birile confesionale au încetat, iar cultele religioase au stabilit între ele raporturi de
înţelegere, preţuire şi apropiere frăţească. Fiecare confesiune, păstrîndu-şi identitatea
ei de credinţă, colaborează cu celelalte culte pe terenul creştinismului practic şi spri
jină cu forţe sporite eforturile poporului nostru în opera de construire a unei vieţi mai
luminoase, precum şi năzuinţele nobile de pace ale omenirii contemporane.
Ne face o deosebită bucurie să constatăm că idea de unitate în diversitate, care
constituie un specific al Ortodoxiei, este împărtăşită şi de D-nia Voastră, în contextul
»eforturilor comune pe care creştinii de pretutindeni le fac în vederea realizării testa
m entului M întuitorului Iisus Hristos: «ca toţi să fie una» (Ioan X V II, 21). în acest sens,
la sesiunea Comitetul Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Berlin din
1974, D-nia Voastră aţi recomandat ca studiu pentru viitoarea Adunare generală de la
Nairobi ideea paulină a diferitelor daruri prezente în Trupul lui Hristos, spunînd :
«Trebuie să căutăm libertatea de a fi d ife riţi. . . de a întreprinde diferite sarcini ale
m isiunii lui Dumnezeu şi de a descoperi unitatea cuprinsă în diferenţele noastre
(«Soepi», 15 aug. 1974).
In ceea ce ne priveşte, noi sîntem — aşa cum am mai spus şi în alte îm preju
rări — nu pentru un ecumenism îngust, confesional, ci pentru un ecumenism larg, pancreştin, întemeiat pe principiul egalităţii tuturor Bisericilor, şi — chiar mai mult decît
atît — pentru un ecumenism la care să fie asociate toate religiile, spre a sluji astfel
împreună marile imperative ale lum ii contemporane. De aceea noi am extins relaţiile
ecumenice şi asupra celorlalte culte religioase din ţara noastră : cel mozaic şi cel mu
sulman, cu care am stabilit raporturi de bună-înţelegere şi de colaborare.
Noi cultivăm ecumenismul practic local, de care am amintit, nu numai ca pe o
cerinţă firească a lum ii contemporane, ci şi ca pe un mijloc menit să ne conducă la
.realizarea marelui scop al unităţii creştine. Ne bucurăm că şi D-nia Voastră împărtăşiţi
această idee şi, în calitatea pe care o aveţi, de Secretar general al CEB, vă străduiţi
să îm binaţi în mod fericit diferitele tendinţe şi curente care se manifestă în Mişcarea
ecumenică contemporană.
#

Stimate D-le Secretar general,
V ă asigurăm cu acest prilej al vizitei Dvs. că Biserica Ortodoxă Română va fi şl
de aici înainte alături de toate strădaniile şi înfăptuirile constructive ale Consiliului
Ecumenic al Bisericilor.
Exprimîndu-vă încă o dată bucuria şi mulţumirea de a Vă avea în mijlocul nostru,
va rugăm să primiţi — în numele Sfîntului nostru Sinod şi în numele Nostru persotnal — al clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, ca şi în numele tutu
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ror celorlalte Culte religioase din România — cele mai călduroase urări de bine pentru
activitatea nobilă pe care o desfăşuraţi. V ă dorim din inim ă ca această activitate să
vă fie Încununată de bucurii trainice şi cu tot mai multe rezultate bune.
Cu aceste gînduri, ridic paharul în cinstea D-niei Voastre şi a distinsei Dvs.
soţii, pentru împlinirea misiunii CEB, pentru apropiere, pace şi bună-întelegere Intre
oameni şi popoare.
Oaspetele a fost salutat şi de către şefii şi reprezentanţii celorlalte Biserici şi
Culte religioase din România.
Dl. Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departamentului Cultelor, invitat de onoare
la masa oferită de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian în cinstea D-lui şi D-nei
Potter, a salutat călduros pe distinsul oaspete şi pe cei prezenţi.
In încheiere, a luat cuvîntul Past. Potter, care a accentuat necesitatea comuni
cării peste graniţele României a acestei experienţe religioase unice care este rezultatul
muncii neobosite a Prea T^ricitului Patriarh Justinian şi a colaborării deschise de care
Prea Fericirea Sa se bucură din partea membrilor Sfîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române şi a clerului şi credincioşilor Bisericii noastre. Past. Potter a declarat că
l-a impresionat deosebit prezenţa şefilor Cultelor la această agapă frăţească, ceea
ce mărturiseşte de la sine despre colaborarea, respectul şi stima ce şi-o poartă cultele
din România.
Acest ecumenism local s-a realizat in condiţiile unei tensiuni creatoare ca re
zultat al evenimentelor noi din ţara noastră din ultimii 30 de ani, şi a felului în
care Bisericile şi Cultele religioase de la noi au ştiut să înţeleagă şi să se integreze
în noile structuri care au apărut. Caracteristica principală a acestor noi structuri nu
mai este războiul interconfesional — aşa cum a fost în trecutul istoric — ci dorinţa
de înfrăţire şi luptă activă şi creatoare pentru unitatea Bisericilor lui Hristos şi a
lumii întregi în contextul libertăţii date nouă de Hristos.
în încheiere, Past. Potter a mulţumit călduros Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian pentru invitaţia şi minunata vizită pe care a făcut-o în România.
Marţi, 1 iulie, Past. Potter şi soţia D-sale au plecat cu avionul la Sofia, unde au
făcut o vizită Bisericii Ortodoxe Bulgare.
La plecare la aeroportul Otopeni, Past. Potter a fost condus de P. S. Episcop
Antonie Ploieşteanul, Vicar-patriarhal, Excelenţa Sa Albert Klein, episcop luteran de
Sibiu, P. C. Pr. Ioan Gagiu, directorul Administraţiei Patriarhale, P. C. Pr. Dumitru
Soare, consilier patriarhal la Serviciul de Relaţii externe al Patriarhiei Române şi de
ceilalţi părinţi consilieri patriarhali, P. C. Pr. Dumitru Popescu, prorectorul Institutului
teologic din Bucureşti.
A fost de faţă, din partea Departamentului Cultelor, Dl. Eugen Munteanu, director.
Reîntors la Geneva, Past. Philip Potter a trimis Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian o scrisoare (16 iulie 1975) în care mulţumeşte încă o dată pentru vizita în
România şi pentru contactul direct cu viaţa religioasă de la noi.

VIZITA DOMNULUI GERALD FORD
PREŞEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII
LA MÎNĂSTIREA SINAIA
(3 august 1975)
Printre marile personalităţi care ne-au vizitat ţara în ultimul timp,
la loc de frunte se înscrie şi vizita Domnului Gerald Ford Preşedintele
Statelor Unite ale Americii.
Preşedintele Ford, cu ocazia vizitei în ţara noastră, şi-a exprimat
dorinţa de a participa la o slujbă ortodoxă românească şi să poposească .
într-un lăcaş de reculegere şi rugăciune al strămoşilor noştri.
^ Domnul Nicolae Ceauşescu, Preşedintele Republicii Socialiste Ro
mânia, a recomandat Domnului Preşedinte Ford o veche vatră de cul
tură şi spiritualitate românească : Mînăstirea Sinaia.
Prea Fericitul Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, a delegat pe P. S, Episcop Roman Ialomiţeanul, vicar al Sfintei
Arhiepiscopii a Bucureştilor ca să săvîrşească Sfînta Liturghie şi să-l
reprezinte în biserica Sfintei Mînăstiri Sinaia la sosirea Domnului Pre
şedinte al S.U.A., Gerald Ford.
Totodată, Prea Fericitul Patriarh Justinian a trimis pentru răspun
suri la slujbă Corala Catedralei patriarhale sub conducerea P. C. Pr.
dirijor Iulian Cârstoiu.
Soborul slujbei a fost format din P. S. Episcop Roman, slujitori ai
Catedralei patriarhale şi ai Sfintei Mînăstiri Sinaia.
Sosirea în localitatea Sinaia

Cei doi şefi de stat au fost însoţiţi la Sinaia din partea română de
Domnii Manea Mănescu, Emil Bobu, Ştefan Voitec, Ilie Verdeţ, Gheor
ghe Oprea, Ion Păţan, Dumitru Popescu, Ioan Ursu, George Macovescu,
ministrul afacerilor externe, iar din partea americană de Henry Kissinger, Brent Scowcroft, Robert Hartmann, Helmut Sonnenfeldt, Richard
Cheney, Ronaid Nessen, A. Hartmann. Domnii preşedinţi Nicolae
Ceauşescu şi Gerald Ford au fost salutaţi la coborîrea din tren de Ion
Catrinescu, preşedintele Consiliului popular judeţean Prahova, Constan
tin Neagu, primarul oraşului Sinaia, de alte oficialităţi locale.
Ceremonia sosirii a fost completată de un moment semnificativ :
în semn de omagiu celor doi preşedinţi li s-au oferit tradiţionala pîine
cu sare, precum şi ploşti cu vin, mărturii ale ospitalităţii locuitorilor
de pe aceste meleaguri.
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Domnul Gerald Ford şi înalţii oaspeţi admirînd
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cadrul natural al Sfintei Mînăstiri Sinaia

a.

în timpul Sfintei Liturghii în biserica mare a Mînăstirii Sinaia

înalţii oaspeţi ascultînd

«Mărturisirea

de credinţă...»

(Crezul)

Semnarea docun.en.elo, ,in „ e d . c i , , , cei doi P ,.s« d ,„ ,i: Domnul G er.ld Fort si Domnul Nicolae C e .u Sesc„.
la Castelul «Peleş» din Sinaia

Domnul Gerald Ford şi Domnul Nicolae Ceauşescu după semnarea documentelor
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Şefii de stat ai celor două ţări s-au îndreptat apoi într-o maşină
deschisă spre Castelul Peleş. Pe întregul traseu, mii de cetăţeni din Si
naia, precum şi numeroşi turişti aflaţi la odihnă în această frumoasă
staţiune balneo-climaterică au aplaudat cu însufleţire.
V izitarea Aşezăm întului mînăstiresc de la Sinaia

După sosirea la Castelul Peleş, Domnul preşedinte Gerald Ford în
soţit de Domnul Manea Mănescu, prim-ministrul Guvernului Republi
cii Socialiste România şi de Domnul Ştefan Voitec, Vicepreşedinte al
; Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, au făcut o scurtă
car interesantă vizită incintei monahale şi culturale.
La intrarea în curtea mînăstirii, înalţii oaspeţi au fost întîmpinaţi
| de Dl. Gheorghe Nenciu, Conducătorul Departamentului Cultelor ; de
PP. CC. Pr. Petre Alexandru, Consilier Cultural la Arhiepiscopia Bucu
reştilor şi Constantin Pârvu, Consilier patriarhal; P. Cuv. Arhim. Ilarion Marin, stareţul Sfintei Mînăstiri Sinaia, Autorităţi locale, preoţi şi
numeroşi credincioşi.
După vizitarea Bisericii mici a mînăstirii, vechi locaş de cultură
durat de Spătarul Mihai Cantacuzino, în anul 1695, după o trecere in
revistă a muzeului care adăposteşte o valoroasă colecţie artistică între
i care picturi şi icoane pe lemn şi sticlă din secolele XVI—XVII, covoare
i din fir de aur şi argint, nenumărate odoare cu perle, precum şi cărţi
rare şi manuiscrise vechi.
Domnul Preşedinte Ford şi-a arătat admiraţia pentru tot ceea ce a
văzut şi a fost încintat de cadrul natural unic al aşezării mînăstireşti.
Domnia Sa s-a interesat apoi de mersul slujbelor, de zilele litur
gice, de viaţa obştească a mînăstirii, de trăirea duhovnicească şi de
religiozitatea credincioşilor ortodocşi români. Toate explicaţiile i-au
fost date cu competenţă de către stareţul mînăstirii, P. Cuv. Arhim.
: Ilarion.
:
Dl. Gheorghe Nenciu a dat ample lămuriri asupra situaţiei Bisericii
Ortodoxe Române, a relaţiilor dintre Biserică şi Stat, climatul de ecumenism local între confesiunile creştine şi respectul reciproc între cul| tele creştine şi necreştine din ţara noastră.
Apoi, într-o atmosferă de înaltă meditaţie, Domnul Preşedinte
Gerald Ford a intrat în Biserica cea mare, unde P. S. Episcop Roman
şi soborul de slujitori săvîrşeau Sfînta Liturghie.
într-o linişte pioasă, Domnul Preşedinte Gerald Ford şi-a plecat
fruntea la pomenirea numelui său cu ocazia momentului liturgic al «Ie
şirii cu Cinstitele daruri».
A luat loc, pentru un moment, în strana dreaptă, ascultînd Răspun| şurile mari date de Corala Catedralei patriarhale din Bucureşti.
La rostirea «Mărturisirii de credinţă», oaspeţii şi-au plecat capetele,
iar după cîntarea solemnă : «Sfînt, Sfînt, Sfînt Domnul Savaot...» în ace
eaşi linişte şi ordine perfectă au ieşit din biserică.
i
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La plecare, Domnul preşedinte Gerald Ford a mulţumit celor pre
zenţi pentru deosebita ocazie oferită pentru a asculta şi a vedea o slujbă
ortodoxă românească, de minunatele cîntări liturgice executate cu o
rară măiestrie, de veşmintele originale ale slujitorilor şi in sfîrşit de
căldura cu care a fost întîmpinat aici, ca de altfel pe tot pămîntul ro
mânesc.
Cu deosebită reverenţă, înaltul oaspete a felicitat pe Părintele stareţ.
Ilarion, i-a mulţumit şi şi-a luat un călduros rămas-bun.
Cuvinte alese au fost adresate Domnului Gheorghe Nenciu, Con
ducătorul Departamentului Cultelor, pentru competenţa sa în a prezenta
vechea cultură românească în sensul continuităţii spirituale a acestui,
pămînt străbun.
'
4

La Castelul «Peleş»
»

Reîntors la Castelul Peleş, Domnul Preşedinte Gerald Ford şi Dom
nul Preşedinte Nicolae Ceauşescu au vizitat această interesantă con
strucţie laică care însumează mai multe stiluri arhitectonice, adăpostind
totodată, o bogată colecţie de tablouri, mobilier şi obiecte de artă de
o deosebită valoare.
*

La sfîrşit, Domnul Preşedinte Gerald Ford a mulţumit Domnului
Preşedinte Nicolae Ceauşescu pentru aleasa ocazie de a fi văzut cîteva
din frumuseţile României şi mai ales cîte ceva din spiritualitatea ro
mânilor.
Apoi, i-a mulţumit în mod special pentru ocazia de a vizita o mînăstire ortodoxă românească şi pentru participarea la oficierea Sfintei Li
turghii ortodoxe.
*

P. Diac

Î n c h e ie r e a a n u l u i ş c o l a r 1 9 7 4 - 1 9 7 5
LA ŞCOLILE DE CÎNTĂREŢI BISERICEŞTI ŞI SEMINARIILE
TEOLOGICE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂ
La sfîrşitul lunii iunie 1975, după o perioadă de sporite eforturi intelectualenecesitate de sesiunea de examene de fine de an, la Şcolile de cîntăreţi bisericeşti şi
Seminarii teologice din Patriarhia Română au avut loc tradiţionalele serbări de sfîrşit de an şcolar. Cu acest prilej, în prezenta Chiri arhi lor locului sau a delegaţilor
acestora, a părinţilor şi rudelor elevilor, la fiecare seminar teologic s-au desfăşurat
orograme festive şi s-au prezentat dări de seamă privind mersul activităţii şcolare peanul 1974— 1975. Reţinem din aceste dări de seamă cîteva idei şi date ilustrative pen
tru activitatea proprie fiecărei şcoli.
La Şcoala de cînteieţi bisericeşti şi Seminarul teologic din Bucurcşti. — Serbarea 1
de sfîrşit de an 1974— 1975 a avut loc în zîlua de 23 iunie a.c.
De dimineaţă, elevii şi profesorii şcolii au participat la slujba hramului bisericii;
«Sfînta Treime» a mînăstirii Radu Vodă, capela Seminarului teologic, slujba săvîrşită.
de P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul, înconjurat de un sobor de preoţi dintreprofesorii Seminarului teologic, în frunte cu P. C. Director Pr. Ioan Ionescu. Răspunsu
rile la strană au fost date de elevii Seminarului teologic sub conducerea D-lui Chirii
Popescu, profesor de muzică psaltică.
La sfîrşitul slujbei, P. S. Episcop Roman a rostit un cuprinzător cuvînt de învă
ţătură despre însemnătatea zilei, cu aplicaţii la viaţa elevilor din seminar, în vederea*
pregătirii lor ca viitori preoţi.
în după-amiza zilei, între orele 16— 18, s-a desfăşurat în sala de festivităţi a şcolii'
serbarea de sfîrşit de an şcolar, în prezenţa <P. S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul,
ca delegat al Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, a iPP. CC. Preoţi Consilieri ai:
Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, a P. C. Rector al'Institutului teologic universitar
din-Bucureşti, Pr. Prof. Mircea Chialda, a profesorilor şi personalului şcolii şi a părin
ţilor şi rudelor elevilor.
Programul festiv a fost alcătuit din mai multe coruri şi recitări cu conţinut re
ligios şi patriotic, executat cu multă însufleţire de către elevii Seminarului teologic.
Dintre coruri amintim : Pentru Tine, Doamne de Prof. Chirii Popescu ; Eu sînt în 
vierea de I. Brătianu ; Priceasna Ochiul, armonizare de Augustin B ena; Sfînt Dom
nul Savaot de V orobkievici; Cuculeţ cu pene sure, de I. C. Sgondea ; Te salut, drag<
Bucureşti, de D. Petrovici; Românie, ţara mea de dor, de Mircea Neagu ; Pe-al nos
tru steag de Ciprian Porumbescu. Dintre poezii : Vocea lui Dumnezeu, de J. Stephens,,
traducere de Lucian Blaga ? Mulţumire de Z. Laţcu ; Candela de I. Alexandru ; Cuptor
de I. P ila t; Mărire Patriei, de Victor Eftimiu ; Să se ştie de George Radu Chirovici.
La sfîrşitul programului, P. C. Pr. Director Ioan Ionescu, a prezentat situaţia la
învăţătură a elevilor, ca rezultat al procesului de invăţăm înt în anul şcolar respectiv,,
remarcînd realizările, ca urmare a efortului depus de elevi, ca şi de personalul di
dactic, administrativ şi de serviciu, şi a adus respectuoase mulţumiri Prea Fericitului'
Părinte Patriarh Justinian, ctitorul şcolii, pentru toată grija ce o poartă îndeaproape*
Seminarului teologic, creînd, an de an, tot mai bune condiţii pentru desfăşurarea ac
tivităţii şcolare în seminar — fapt care obligă atît pe elevi cît şi cadrele didactice la
un efort şi mai sustinut, ca rezultatele procesului de învăţăm înt să fie din ce în ce*
mai bune.
Respectuoase mulţumiri s-au adus şi conducerii Departamentului Cultelor, pen
tru toată solicitudinea acordată Seminarului teologic, ca şi P. S. Episcop-vicar Roman:
Ialomiţeanul, pentru bunăvoinţa arătată în toate împrejurările de a fi în mijlocul!
elevilor, de a-i îndruma şi sfătui părinteşte. S-au prezentat mulţumiri şi PP. CC. Con^
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şiiieri ai Centrului eparhial, ca şi corpului profesoral al şcolii şi întregului personal
,pentru munca şi grija în tot timpul anului şcolar.
După împărţirea premiilor la învăţătură şi purtare, în numele absolvenţilor celor
două cicluri care au depus examenul de diplomă, pentru Şcoala de cîntăreţi biseri
ceşti şi pentru Seminarul teologic, a vorbit absolventul de seminar Stan Alexandru,
premiantul anului V r care a adus alese mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian pentru creşterea care au primit-o în seminar, pentru ajutorul material ne
precupeţit, şi sprijinul ce li s-a acordat şi a încredinţat că vor şti să corespundă înaltei
preţuiri ce li s-a acordat, căutînd să slujească cu demnitate ca preoţi în parohiile în
care vor fi trimişi şi să fie, în acelaşi timp, demni şi loiali cetăţeni ai României So
cialiste.
A exprimat mulţumiri şi toată recunoştinţa colegilor săi şi conducerii Departa
mentul Cultelor, ca şi P. S. Episcop-vicar Roman lalomiţeanul, corpului profesoral şi
întregului personal ai şcolii, pentru toată grija şi sprijinul ce li s-a acordat din par
tea tuturor.
La sfîrşitul programului a vorbit P. S. Episcop-vicar Roman lalomiţeanul, care
a adus tuturor celor de faţă, ca delegat, binecuvîntarea Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Justinian, părintele duhovnicesc şi purtătorul de grijă al acestui aşezămint şco
lar teologic.
în numele Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, P. S. Sa a mulţumit elevilor
-şi profesorilor pentru reuşita programului festiv prezentat şi a făcut consideraţii pe
marginea dării de seamă a P. C. Director al şcolii, arătînd răspunderea care revine
elevilor ca şi cadrelor didactice în pregătirea cît mai temeinică a viitorilor slujitori ai
Bisericii Ortodoxe Române şi a îndemnat pe elevii rămaşi corijenţi ca pe timpul verii
să-şi însuşească cunoştinţele venind la zi cu ele, astfel ca în anul ce vine să nu mai
fie nimeni printre cei rămaşi în urmă cu învăţătura.
Serbarea s-a încheiat cu o agapă, în prezenţa P. S. Episcop-vicar Roman Ialo■miţeanul şi a altor invitaţi.

*
La Şcala de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic din Buzău. — Serbarea de
sfîrşit de an a vut loc în ziua de 25 iunie 1975 în sala de festivităţii a şcolii, după
ce, mai întîi, î.n paraclisul şcolii, elevi şi profesori au înălţat rugăciuni de mulţumire
iu i Dumnezeu pentru ajutorul dat în cursul anului şcolar 1974— 1975.
La orele 13, în prezenţa P. C. Pr. Gheorghe Popescu, vicarul administrativ al
Episcopiei Buzăului, delegatul P. S. Antim al Buzăului, a PP. CC. Preoţi consilieri epar
hiali, a P. C. Protoiereu al judeţului Buzău, părinţilor şî rudelor elevilor, s-a desfă
şurat programul festiv alcătuit din cîntece şi recitări, din care reţinem următoarele bu
căţi muzicale : Republică, măreaţă vatră, de I. D. Chirescu ; Taina creştinătăţii, cîntare psaltică armonizată de N. Lungu ; Fata de păstor, melodie populară ; Coasa, cor
de I. Vidu ; Pe a binelui cărare, cor de I. Podoleanu. Dintre recitări menţionăm : M ărul
de lingă drum de Mihai Beniuc, Epigonii de M. Eminescu, De ce-aş îi trist de Tudor Arghezi.
O documentată dare de seamă a prezentat P. C. Pr. Dumitru Luca, directorul
Şcolii de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarului teologic din Buzău, în care a trecut în re
vistă activitatea instructiv-educativă şi cetăţenească a elevilor, apoi aspecte ale ac
tivităţii administrativ-gospodăreşti, arătând rezultatele obţinute şi propuneri pentru
viitorul an şcolar, întîmpinate şi făcînd propuneri pentru surmontarea acestor greutăţi.
în încheierea dării de seamă a prezentat situaţia elevilor şcolii la sfîrşitul anu
lu i şcolar 1974— 1975.
în numele absolvenţilor Seminarului teologic a vorbit Crăciun Costică, pre
miantul seriei, care a exprimat sentimente de părere de rău că se desparte de colegii
săi de an şi de cei din anii inferiori, împreună cu care au împărţit şi bucuriile şi
exigenţele vieţii de elevi, care totuşi în acest moment îi par un vis, ceva de care îşi
va aduce aminte cu multă plăcere şi nostalgie, cu cît vor trece anii.
A mulţumit cu recunoştinţă P. S. Episcop Antim al Buzăului şi P. S. Antim al
Dunării de Jos pentru părinteasca purtare de grijă, pentru sfaturile şi îndemnurile date
in cei cinci ani de studii, precum şi profesorilor şi celorlalţi educatori care s-au stră
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duit să le sădească în minte şi inimă temeinice cunoştinţe de teologie şi de cultură
generală .precum şi bune deprinderi morale, necesare pe drumul nou al vieţii pe care
vor păşi de acum încolo.
In încheierea festivităţii, a luat cuvîntul P. C. Pr. vicar administrativ Gh. Popescu. Transmiţînd arhiereşti binecuvîntări din partea P. S. Episcop Antim Angelescu
şi a P. S. Episcop Antim Nica al Dunării de Jos tuturor ostenitorilor Şcolii de cintăreti
bisericeşti şi Seminarului teologic din Buzău, P. C. Sa a făcut bune aprecieri asupra
mersului şcolii în cursul anului de învăţăm înt 1974— 1975, care, festiv, se încheie astăzi
şi a felicitat pe elevi şi pe profesori pentru reuşita serbării. A înd'emnat pe elevi ca
pe timpul vacantei să-şi îndeplinească îndatoririle ce le revin, de a desfăşura activi
tate la bisericile din satele unde se duc, de a ajuta pe părinţi ia munca cîmpului, de a
avea peste tot şi în orice moment o comportare demnă de numele şi calitatea de elev
seminarist, spre mulţumirea şi aprecierea frumoasă a tuturor. După serbare, a urmat
agapa absolvenţilor, în prezenţa autorităţilor bisericeşti şi a profesorilor şcolii.

*
La Şcoala de cintăreti bisericeşti şi Seminarul teologic de Ia Mînăstirea Neamţ. —
La Şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic de la Mînăstirea Neamţ, fes
tivitatea închiderii cursurilor anului şcolar 1974— 1975 a avut loc în ziua de 22 iu
nie 1975.
în ajunul acestei zile, profesorii şi elevii au luat parte la slujba privegherii, iar
a doua zi, la sfînta liturghie, oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu
P. C. Arhim. stareţ Epifanie Norocel, în biserica «înălţarea Domnului», ctitoria voie
vodului Ştefan cel Mare.
Corul elevilor seminarişti, dirijat de Prof. Marcel Ciucur, a dat răspunsurile la
sfînta liturghie.
P. C. Arhim. stareţ Epifanie Norocel a predicat la sfîrşitul slujbei de sfinţirea apei,
iar P. C. Diac. Prof. Ioan Ivan la sfîrşitul sfintei liturghii.
Serbarea de sfîrşit de an a avut loc în sala de festivităţi a Seminarului teologic,
în prezenţa P. S. Adrian Botoşăneanul, Episcop-vicar, delegat al I.P.S. Iustin, Mitro
politul Moldovei şi Sucevei şi a P. C. Pr. Nicolae Toderici, vicar administrativ, delegat
al P. S. Episcop Partenie al Romanului şi Huşilor.
Programul festiv s-a deschis cu imnul patriotic Republică, măreaţă vetră, de
I. D. Chirescu, urmat de cuvîntul P. C. Pr. Prof. Constantin Sîrbu, directorul Semina
rului teologic.
După ce, în prima parte a cuvîntării, a făcut o succintă dare de seamă asupra
felului cum s-a desfăşurat procesul instructiv-educativ în anul şcolar 1974/1975,
P. C. Sa a subliniat frumuseţea şi răspunderea misiunii preoţeşti, spunînd : «Noi ştim
că adevărata cale de mîntuire a omului este calea slujirii... Preoţia lui Hristos, pentru
care pregătim pe tinerii noştri, este un act de slujire*pînă la jertfă. Slujirea Bisericii,
care izvorăşte din preoţia lui Hristos este slujire şi răspundere atît faţă de Dumnezeu
cît si faţă de oameni». Referindu-se la aspectul social al misiunii preoţeşti, vorbitorul
a spus : «Trăim în realitatea societăţii socialiste româneşti în curs de multilaterală
dezvoltare. Forţa acestei societăţi, a poporului nostru, a fost, este şi va fi unitatea.
Ca slujitori, ai Bisericii noastre strămoşeşti, preoţii de azi trebuie ca, de la locul, cu
mijloacele şi metodele lor să slujească unitatea de gîndire, simţire şi voinţă a popo
rului nostru. Numai în felul acesta vom avea conştiinţa că ne-am împlinit misiunea
noastră».
încheind, P. C. Sa a adus mulţumiri I.P.S. Mitropolit Iustin al Moldovei si Su
cevei pentru grija pe care, în chip deosebit, o arată Seminarului teologic de la M înăs
tirea Neamţ.
în continuare, corul elevilor a interpretat mai multe bucăţi muzicale religioase
şi patriotice : Doamne, Doamne de Anton V. Uncu ; Cîntore Sfinţilor Trei Ierarhi de
Marcel C iucur; Trei culori de ICiprian Porumbescu ; Românie, ani de aur de Marcel
Ciucur ; Pe-al nostru steag de Ciprian Porumbescu. Au fost recitate poeziile : în lumea
aceasta sînt bărbaţi de Paul Tutungiu ; Cea din urmă noapte a Iui Mihai Viteazul de
D. Bolintineanu şi Cîntare Patriei de Prof. Marcel Ciucur.
în numele absolvenţilor de seminar a vorbit Ştefan Vasile, care a mulţumit căl
duros tuturor celor ce s-au străduit pentru formarea lor intelectuală şi morală.
B. O. R. — 5
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A luat apoi cuvîntul P. S.> Episcop-vicar Adrian Botoşăneanul. P. S. Sa a arătat
că succesele obţinute de către elevi se datoresc în primul rînd grijii pe care I.P.S. Mitropolit Iustin o poartă acestui Seminar. Condiţiile noi care s-au creat prin părinteasca
grijă a I.P.S. Sale trebuie să constituie un prilej de neîncetată meditaţie pentru elevL
Ei cresc odată cu acest spirit înnoitor al vieţii prospere din patria noastră.
în încheiere, P. S. Episcop-vicar Adrian Botoşăneanul a îndemnat pe elevi său
răspundă, în tot timpul vacanţei, la chemările obşteşti şi patriotice. Să se integreze
vieţii statului, pentru că, în felul acesta, vor înţelege mai bine şi vor preţui mai m ult
strădaniile poporului nostru. Misiunea preoţească trebuie împlinită pentru om, aici şi.
acum. De aceea, se cuvine ca preoţii să slujească omul şi timpul în care trăiesc ; să
fie actuali prin slujire. P. S. Sa a asigurat Conducerea Departamentului Cultelor câ
«şcoala noastr.ă se va strădui să îmbine pregătirea teologică a elevilor cu cea cetă
ţenească».
După ce ă transmis tuturor celor de faţă înaltele arhiereşti binecuvîntări ale
I.P.S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, P.S. Episcop Adrian a înmînat premii
elevilor merituoşi la învăţătură şi purtare.
*

"La Şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic din Cluj-Napoca. — Festi
vitatea de încheiere a anului şcolar 1974/1975 a avut loc la 17 iunie a.c.
între orele 8— 10, elevii şi profesorii Seminarului teologic au participat la slujba
sfintei liturghii care s-a săvîrşit în catedrala arhiepiscopală, după care s-au întrunit
cu toţii, la orele 11, în sala de festivităţi a şcolii. La serbare au participat P. S. Jus
tinian Maramureşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clu
jului, P. C. Pr. Prof. Al. Moisiu, delegat al I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului*
Dl. Rapp Carol, rectorul Institutului teologic protestant din localitate, membri ai per
manenţei Consiliului eparhial şi alţi invitaţi.
Festivităţile au început prin intonarea rugăciunii Tatăl nostru după A. Pann şi
a Im nului de Stat al R. S. România, interpretate de către corul elevilor. După aceea
elevul Comşulea Mihai din anul IV a recitat versurile Poetul de G. Coşbuc.
A luat apoi cuvintul P. C. Pr. Diac. Prof. Ioan Brie, directorul Seminarului teo
logic, care a prezentat o succintă dare de seamă asupra activităţii didactice, adm i
nistrative şi gospodăreşti desfăşurate la această şcoală în anul şcolar care tocmai s-a:
încheiat. Toţi profesorii s-au străduit să formeze din elevi nişte slujitori vrednici a»
Bisericii străbune şi cetăţeni loiali ai scumpei noastre patrii, R- S. România.
P. C. Sa a mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, I.P.S. Mitropolit
Nicolae al Ardealului, P. S. Episcop Vasile al Oradiei şi, în special, I.P.S. Arhiepiscop
Teofîl al Clujului şi P. S. Episcop-vicar Justinian pentru grijia părintească arătată faţă*
de bunul mers al şcolii.
Părintele Director a adresat apoi cuvinte calde de recunoştinţă şi Conducerii;
Departamentului Cultelor, exprimînd mulţumirile întregului personal, al şcolii pentrui
ajutorul acordat în vederea bunei desfăşurări a activităţii şcolare.
După recitarea poeziei Cuvîntul de Al. Vlahuţă, în numele absolvenţilor anului V„
a vorbit elevul Feier Nicolae care a exprimat hotărîrea tuturor colegilor săi de a-şi
desăvîrşi studiile la Institutele teologice, pentru a sluji cu cît mai multă, vrednicie
Biserica şi poporul român. Acelaşi elev a recitat apoi poezia proprie Im nul celor cinci
zeci de trandafiri în care a transpus simbolic pe cei 50 de colegi ai săi,, absolvenţa
ai Seminarului teologic din Cluj-Napoca.
A luat apoi cuvîntul Pr. Prof. Dr. Alexandru Moisiu,, care i-a îndemnat pe elevii
să stăruie în ascultarea şi urmarea cuvîntului lui Dumnezeu, după pilda tînăruluH
Eutihie din Troia (Fapte XX).
Seria cuvîntărdlor a fost încheiată de P. S. Episcop-vicar Justinian care a subli
niat necesitatea continuării preocupărilor spirituale şi intelectuale şi în timpul vacanţei
mari, pentru ca în viitor să poată cu adevărat să fie «lumina lumii» şi «sarea
.pămîntului» (Matei V, 13— 14).
Festivităţile s-au încheiat cui împărţirea de premii elevilor merituoşi. La învăţă
tură şi purtare.
«
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La Şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic din Craiova. — Din darea
-ie seamă făcută de P. C. Diac. Prof. Const. Negoescu, directorul şcolii, cu prilejul
serbării de sfîrşit de an şcolar se constată că activitatea desfăşurată în cursul anului
fcolar 1974—'1975 a fost bogată şi variată.
Procesul de învăţăm înt — instructiv-educativ — s-a desfăşurat în mod normal.
După perioada de examene de sfîrşit de an şcolar din sesiunea iunie, au pro
movat 236 de elevi r* 41 elevi au rămas corigenţi, iar 2 elevi) au rămas repetenţi.
Printr-o muncă continuă în care au fost antrenaţi deopotrivă şi elevii şi profe
sorii, a fost parcursă, la orele de curs, toată materia prevăzută de programa analitică,
.entru fiecare obiect în parte.
Pentru obţinerea de rezultate cît mai bune în însuşirea cunoştinţelor predate,
elevii din toate clasele >au fost împărţiţi pe grupe de învăţătură, supravegheaţi şi în
drumaţi de profesorii de serviciu.
Pentru legarea studiului teologic cu practica liturgică un accent deosebit s-a
zus pe participarea zilnică a elevilor la lecţiille practice de laparaclis : la slujbele
turgice, la cîntare şi La predică.
Educaţia patriotică-cetăţenească s-a desfăşurat potrivit îndrumărilor primite la
Începutul anului şcolar din partea Cancelariei Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române. Fiecare Părinte sau Domn Profesor diriginte şi-a întocmit planificarea, pe
:ntreg anul a temelor ce urmau să fie prezentate în faţa elevilor, în ore special
"xate în acest sens. Ordinea şi titlurile acestor teme au fost comunicate elevilor.
S-au efectuat, de asemenea, ore de muncă patriotică; s-au făcut excursii şi vizite
'a diferite monumente de interes istoric şi cultural din oraşul Craiova sau din
mprejurimi. S-au vizionat programe de televiziune, în cadrul şcolii, în prezenta pro
fesorilor şi a celorlalţi factori educativi (spiritual, pedagogi). >în vederea unei cît mai
“une şi prompte informări a elevilor s-a amenajat, într-una din sălile bibliotecii,
<Colţul educaţiei cetăţeneşti», care cuprinde o vitrină cu material informativ — cărţi,
reviste şi ziare.
în cadrul orelor de educaţie moraî-religioasă s-au prezentat teme legate de
viaţa morală, specifică elevilor seminarişti, viitori preoţi. Pe această linie, sub
aspect practic, elevii în afară de participarea la slujbele religioase de la paraclis
sau catedrala mitropolitană, la timpurile cuvenite, au ţinut post, s-au spovedit
si împărtăşit cu Sfintele Taine. întreaga activitate didactic-educativă şi patrioticcetăţenească s-a desfăşurat sub nemijlocita supraveghere şi îndrumare a centrului
eparhial în frunte cu I.P.S. Teoctist, arhiepiscop al Craiovei şi mitropolit al Olteniei.
Ampla dare de seamă asupra activităţii din anul şcolar 1974— 1975 a fost înca
drată de un program artistic alcătuit din cîntări religioase, populare, patriotice şi din
poezii, pregătite şi susţinute de elevi sub îndrumarea profesorilor de specialitate.

*
♦

La Şcoala de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarul teologic din Caransebeş. — Serbarea
ie sfîrşit de an şcolar 1974— 1975 a avut loc în ziua de 27 iunie, în prezenţa înaltelor
autorităţi bisericeşti eparhiale, a părinţilor şi rudelor acestora şi a altor invitaţi. Pro
gramul festiv a constat din melodii religioase, populare şi patriotice şi din poezii
interpretate de elevi.
Din darea de seamă prezentată de P. C. Pr. Prof. Afinoghen Leviţchi, directorul
scolii, reţinem că activitatea şcolară desfăşurată în cursul anului a fost rodnică şi va
riată. Desprindem cîteva date, fapte şi idei din latura instructiv-educativă şi patrio:ic-cetăţenească a acestei activităţi.
Procesul de învăţăm înt s-a desfăşurat normal. Alături de profesori mai în vîrstă,
cu experienţă şi activitate îndelungată, au funcţionat şi profesori mai tineri, începători,
plini de entuziasm şi cu dorinţa de a se afirma. Cu toţii au constituit un corp
-idactic omogen.
A fost parcursă, la fiecare obiect de studiu în parte, toată materia prevăzută
-e oroqrama analitică. Sub directa îndrumare şi supraveghere a cadrelor didactice,
cu tot numărul mare de elevi din fiecare clasă, aceştia — după cum au dovedit-o răs
punsurile la examinările zilnice, şi la examenele de sfîrşit de an şcolar — şi-au însuşit
corespunzător cunoştinţele predate lecţie cu lecţie, — rezultat reflectat în procentul
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foarte mic de corigenţi la sfîrşitul anului şcolar. S-a folosit, în predarea lecţiilor,
material didactic adecvat şi mijloace tehnice audio-vizuale (epidiascop etc.).
Deosebită atenţie s-a dat educaţiei moral-religioase a elevilor la orele de duhovnicie, la practica liturgică, urmărindu-se formarea bunelor deprinderi şi convingeri
religioase, necesare unui adevărat slujitor al altarului ortodox.
Activitatea cetăţenească-patriotică s-a bucurat şi ea de o deosebită atenţie şi în
acest an şcolar. Toţi profesorii diriginţi au tratat temele programate, teme legate de
realităţile actuale ale societăţii noastre, dar şi în perspectiva viitoarelor realizări, la
care sînt chemaţi să-şi aducă aportul — fiecare de la locul lui de muncă şi cu mijloa
cele lui proprii — toţi fiii patriei noastre.- S-a prestat muncă patriotică (la cîmp şi în
zonele verzi ale oraşului). Pentru cunoaşterea frumuseţilor patriei şi a unor locuri de
interes istoric şi cultural, între 28 iunie şi 5 iulie 1975 o parte din elevii Seminarului
teologic, împreună cu cîţiva profesori au făcut o frumoasă excursie în diferite zone
turistice ale ţării. Excursia a suscitat deosebit interes istoric, bisericesc şi pitoresc.
Supraveghind personal desfăşurarea activităţii şcolare, I.P.S. Nicolae Mitropolitul
Banatului şi P. S. Visarion, episcopul Aradului, au descins de mai multe ori în mijlocul
elevilor şi profesorilor Şcolii de cîntăreţi bisericeşti şi Seminarului teologic din Ca
ransebeş, interesîndu-se de fiecare dată de bunul mers al procesului de învăţămînt,
dînd sfaturi şi îndrumări deosebit de utile.

*
La Cursurile seminariale speciale de la Curtea de Argeş. — In ziua de 24 iunie
1975 s-au încheiat cursurile anului I al celei de a treia serii de cursanţi de la Seminarul
teologic special din Curtea de Argeş, care a împlinit şapte ani de rodnică activitate
didactică pentru pregătirea de preoţi la parohiile vacante din Transilvania şi Delta
Dunării.
Examenele de fine de an, începute ia 6 iunie, au fost prezidate pe rînd de P. S.
Emilian Birdaş-Răşinăreanul, Episcop-vicar al Mitropoliei Ardealului şi P. S. Visarion,
Episcopul Aradului, ca delegaţi ai Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian — ctitorul
acestui tînăr aşezămînt de învăţăm înt teologic al Bisericii noastre.
Rezultatele muncii desfăşurate de cele opt cadre didactice ale şcolii, ca şi stră
daniile depuse de cursanţi au fost apreciate ca deosebit de bune în acest an şcolar.
închiderea cursurilor s-a făcut într-un cadru festiv în ziua praznicului Naşterii
Sfîntului Ioan Botezătorul, în prezenţa P. S. Episcop Visarion al Aradului.
După slujba sfintei liturghii şi a Te-Deum-ului oficiate în paraclisul Mînăstirii, a
urmat serbarea propriu-zisă, desfăşurată în sala de festivităţi a şcolii. Din program,
desprindem un mănunchi de cunoscute piese corale : Troparul Ortodoxiei, Taina Creş
tinătăţii, Mărimurile Sfinţilor Trei Ierarhi şi Tricolorul, executate de corul Semina
rului teoloqic, condus de profesorul de muzică Pr. Victor Frangulea, la care s-au
adăugat cuvîntările rostite, în ordine, de directorul şcolii, delegatul Consiliului popular
şi P. S. Episcop Visarion.
în cuvîntul de deschidere a festivităţii, P. C. Pr. Ioan Negruţiu, directorul cursu
rilor, a arătat că «educaţia făcută în acest seminar special, ca şi în toate şcolile
noastre teologice priveşte în esenţă pregătirea sufletelor tinerilor elevi şi studenţi pen
tru slujirea cu devotament la două altare : altarul Bisericii lui Hristos şi altarul Patriei.
>în conţinutul programului educativ-cetăţenesc desfăşurat în acest an la aceste
cursuri, au intrat cu precădere cele trei mari idei-forţe ce călăuzesc astăzi pe toţi oa
menii de bine din lume : ideea păcii, ideea unităţii şi ideea de progres — la care ne
cheamă şi Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. în spiritul lor, am căutat sa fa
cem educaţia acestor viitori preoţi ai Bisericii noastre, însămînţîndu-le adînc în fie
care inimă. Se pare că elevii noştri au fost receptivi faţă de strădaniile noastre, ale
dascălilor lor. Rezultatele, mai mult decît satisfăcătoare obţinute la învăţătură şi
conduită, sînt o dovadă grăitoare. Nu este însă îngăduit elevilor şi nici profesorilor
să se complacă în sentimentul automulţumirii, căci acest sentiment este un duşman
al progresului. Numai cei ce trăiesc sentimentul insuficienţei muncii lor, numai cei
ce trăiesc pe adîncime «sărăcia cu duhul», pot aspira la luminoasa «împărăţie a ce
rurilor». Pentru ca munca noastră să nu fie o muncă sisifică, se cere ca să nu întrerupem nici un moment contactul cu cartea, nici chiar în timpul vacanţelor».
în încheiere, au fost aduse vii mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Jus
tinian, Sfîntului Sinod, ierarhilor din Transilvania şi de la Dunărea de Jos, precum şi
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Departamentului Cultelor şi conducerii locale, pentru tot sprijinul moral şi material
dat acestui tînăr aşezămînt de pregătire teologică.
P. S. Episcop Visarion, luînd cuvîntul, a subliniat cu satisfacţie preţuirea aleasă
de care se bucură Seminarul teologic special de la Curtea de Argeş din partea auto
rităţilor pentru strînsa colaborare cu factorii culturali locali.
«Seminarul acesta, a spus Prea Sfinţia Sa, este o nădejde a Bisericii ortodoxe
;ransilvănene care are de înfruntat şi de rezolvat unele situaţii proprii. De aceea
pregătirea elevilor acestui seminar teologic trebuie să fie cît se poate de temeinică.
Cuvîntul «seminar» vine din latinescul «seminarium» care înseamnă loc de însămîn;are, pepinieră; însămînţare, în primul rînd, a cuvîntului învăţăturii lui Hristos în
inimile voastre de elevi, dar în acelaşi timp seminarul, pepiniera aceasta, include în
el şi sămînţa dragostei de patrie. Seminarul nostru este menit să ridice nu numai preoţi
buni, ci şi cetăţeni buni.
Datoria noastră sfîntă este aceea de a sluji de pe poziţia noastră de preoţi
toate năzuinţele mari, constructive, ale statului şi patriei noastre. Acest lucru îl vom
Dutea face numai aplicînd practic în viaţă vechiul principiu călăuzitor pentru mînăslirile creştine: «Ora et labora !», roagă-te şi munceşte!
-în acest an şcolar, asistînd la examenele voastre de sfîrşit de an, am constatat
că s-a desfăşurat aici o activitate mai mult decît m ulţum itoare; s-a depus o muncă
asiduă, care este o chezăşie a succesului vostru viitor în parohiile care vă aşteaptă.
în numele Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, al Sfîntului Sinod şi al meu
personal aduc binecuvîntări arhiereşti şi meritate mulţumiri pentru munca neobosită,
dusă pînă la sacrificiu, de către P. C. Pr. Director al Seminarului, însoţit de colabo
ratorii săi.
Aduc arhiereşti binecuvîntări tinerilor cursanţi, viitori preoţi, pentru stăruinţa
îor la învăţătură, îndemnîndu-i să nu uite niciodată că sămînţa cea bună pe care o
primesc în această şcoală se cere să fie mereu îngrijită şi după însămînţare, pînă la
recoltă, aşa cum» fac ţăranii agricultori cu sămînţa pe care o seamănă în ogoare, pri
vind-o, săpînd-o şi udînd-o».
Serbarea s-a încheiat într-o caldă şi entuziastă atmosferă, prin expedierea a două
Telegrame omagiale : Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian şi D-lui Gheorghe
Nenciu, Vicepreşedintele Departamentului Cultelor.
La sfîrşitul programului, P. S. Episcop Visarion şi P. C. Pr. Director I. Negruţiu,
au împărţit premii şi menţiuni elevilor merituoşi, iar din partea Mitropoliei Ardealului
cîte o carte de rugăciuni pentru fiecare elev şi fiecare cadru didactic.

ACTIVITATEA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
ÎN ÎNTRUNIRI INTERCREŞTINE
ÎNTÎLNIRI INTERCONFESIONALE PESTE HOTARE
PRIMA ÎNTRUNIRE A COMISIEI TEOLOGICE MIXTE PENTRU DIALOGUL
OFICIAL DINTRE BISERICA ORT O D O XA ŞI BISERICA VECHE-CATOLICA
(Chambâsy-Geneva, 20— 28 august 1975)
Intre 20— 28 august 1975 a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice
de la Chambesy-Geneva, prima întrunire a Comisiei teologice mixte pentru dialogul
oficial dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Veche-Catolică.
Pregătirea dialogului teologic oficial ortodoxo— vechi-catolic s-a făcut de amîndouă părţile cu multă seriozitate şi cu dragoste faţă de Biserica lui Hristos, cea una,
sfîntă, sobornicească şi apostolească. Din partea Bisericilor Ortodoxe Autocefale a
fost alcătuită o Comisie interortodoxă pentru pregătirea dialogului cu vechii-catolici,
care s-a întrunit la Belgrad, între 1— 15 septembrie 1966 şi a discutat asupra pregă
tirii dialogului cu Biserica Veche-Catolică. Această pregătire avea în vedere punctele
de doctrină în care vechii-catolici se arată a fi de acord cu ortodocşii, întru totul sau
în parte ; punctele deosebite sau neclare, precum şi acordurile încheiate de vechii-ca
tolici cu alte confesiuni. La fel, din partea Bisericilor Vechi-Catolice a fost alcătuită
o Comisie teologică pentru dialogul cu ortodocşii (Bonn, 24—25 aprilie 1967) care a
întocmit, la rîndul său, un program de lucru.
După o activitate de cercetare teologică desfăşurată paralel de cele două Co
misii, în iulie 1973, s-a întrunit la Atena (la Mînăstirea Penteli) o Comisie mixtă orto
doxo— vechi-catolică, pentru a evalua stadiul de pregătire în vederea începerii dia
logului teologic oficial dintre cele două Biserici. Socotind că perioada de pregătire
poate fi considerată ca încheiată, Comisia mixtă a formulat temele pentru discuţiile
din prima etapă a dialogului teologic. Totodată, au fost indicaţi şi teologii ortodocşi
şi vechi-catolici care să elaboreze studii la aceste teme. Aceşti teologi s-au întîlnit
în septembrie 1974, la Morschach-Elveţia şi după ce au discutat asupra studiilor pre
zentate, au apreciat că poate avea loc prima întrunire a Comisiei teologice mixte
pentru dialogul oficial.
La această întrunire de la Chambesy-Geneva, Biserica Ortodoxă a fost reprezen
tată în felul următor : Patriarhia Ecumenică : I.P.S. Irineu, Mitropolitul Bisericii Orto
doxe Elene din R. F. Germania şi Exarh al Europei Centrale şi Prof. Emmanuel Fotia d is ; Patriarhia A lexandriei: I.P.S. Partenie, Mitropolitul Cartaginei şi I.P.S. Nicodim, Mitropolitul Africii Centrale ; Patriarhia Ierusalim ului: Arhim. Prof. Hrisostomos
Zafiris şi Arhim. Kornelios Rodussakis; Patriarhia R u s ă : I.P.S. Filaret, Mitropolitul
Berlinului şi al Europei Centrale şi Prot. Nicolai Gundiaiev ; Patriarhia Română : Pr.
Prof. Isidor Todoran şi Pr. Conf. Ştefan A le x e ; Patriarhia Bulgară : Prof. Ilia Ţonevski;
Arhiepiscopia Greacă din Cipru : I.P.S. Hrisant, Mitropolit de Limassol şi Prof. Andreas
Mitsîdes ; Biserica Ortodoxă a G reciei: Prof. Ioan Karmiris, Prof. Ioan Kaloghiru şi
Prof. Megas Farantos; Biserica Ortodoxă din Finlanda : Pr. Ioan Sepălă.
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Bisericile Vechi-Catolice au fost reprezentate astfel: Biserica din Elveţia : Emi
nenţa Sa Episcopul Leon Gauthier şi Pr. Prof. Herwig A ldenhoven; Bisericai din O lanua Jt^rof. Canonic Petrus Johannes M a n n ; Biserica din R. F. Germania,: Eminenţa
Sa Episcopul Joseph Brinkhues şi Pr. Prof. Werner Kiippers»; Biserica din A ustria: Pr.
<3iinter D olezal; Biserica din Polonia >; Eminenţa Sa Episcopul Tadeusz . Majewski din
Varşovia şi Pr. Prof. W iktor Wysoczanski, care 'au avut mandat de a reprezenta şi
Biserici Vechi-Catolice Naţionale Polone din America şi Canada.
' Au mai luat parte: Prof. Peter Amiet, Pr. Urs von Arx şi Pr. Dieter.Prinz, toţi
<iin; Elveţia, în calitate de consilieri, Prof. Grigori Skobei şi Dr. Theodoros -Nikolau,
traducători.
•
.
Au prezidat -I.P.S. Mitropolit Irineu şi Eminenţa Sa Episcopul Leon Gauthier, iar
-din Secretariat au făcut parte Prof. Ioan Karmiris, şi Pr. Prof. Werner Kiippers.
La 20 august a avut loc o consfătuire asupra programului şi a< metodei de lucru,
iar în ziua de 21 august, după Sfînta Liturghie săvîrşită de I.P.S. Mitropolit Damaschinos de Tranupolis, Directorul Centrului Ortodox de la Chambesy, au început lucră
rile Comisiei teologice mixte.. Programul de lucru al Comisiei a cuprins următoarele
probleme : I. Teologie : 1. Sfînta Treime ; 2. Revelaţia divină şi transmiterea e i ; 3. Cano
nul Sfintei Scripturi. II. Hristologie : 1. întruparea C uvîntului lui Dumnezeu ; 2. Unirea
ipostatică ; 3. învăţătura despre Maica Domnului. III. Ecleziologie : 1 . Fiinţa şi însu
şirile Bisericii; 2. Unitatea Bisericii şi Bisericile lo cale ; 3. Hotarele (limitele) Bisericii;
4. Autoritatea Bisericii şi (autoritatea) în Biserică ; 5. Infailibilitatea Bisericii; 6. Cele
şapte Sinoade Ecumenice şi Sinoadele recunoscute de acestea; 7. Necesitatea succesiu
nii apostolice şi canonicitatea ierarhiei Bisericii Vechi-Catolice; 8. Capul Bisericii, şi
9. Problema intercomuniunii.
La fiecare dintre temele discutate au fost prezentate referate, atît din partea orto
docşilor cît şi a vechilor-catolici. După discutarea acestor referate de către Comisie,
«au fost constituite subcomisii mixte care au alcătuit un text comun. Acest text nou
a fost discutat iarăşi în şedinţa plenară. în acest fel, pînă în seara zilei de 28 august,
«au fost discutate, primite şi semnate de către toţi membrii Comisiei teologice mixte,
textele la următoarele teme: 1. Sfînta Treime; 2. Revelaţia divină şi transmiterea ei ;
3. Canonul Sfintei Scripturi; 4. întruparea Cuvîntului lui Dumnezeu şi 5. Unirea ipos
tatică.
•Aceste texte, în limbile greacă şi germană, vor fi trimise Bisericilor Ortodoxe
Autocefale şi Bisericilor Vechi-Catolice, pentru cercetare şi hotărîre.
Comisia mixtă pentru dialogul oficial dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica VecheCatolică a stabilit următorul program pentru continuarea lucrărilor :

1 . în vara anului 1976 (sfîrşitul lunii iulie) se va întruni o subcomisie mixtă care
va studia temele rămase nediscutate în această sesiune, şi anume, ultim ul punct din
Hristologie şi cele nouă teme ale Ecleziologiei. Totodată, această subcomisie va alcătui
.proiecte de texte comune pentru cea de-a doua întrunire a Comisiei teologice mixte.
întrucît din partea Bisericii Ortodoxe nu a fost alcătuit pînă acum studiul cu privire la
Problema intercomuniunii, Comisia teologică mixtă a încredinţat acest studiu Pr. Conf.
Ştefan Alexe care are datoria să-l predea pînă la ţinerea şedinţei subcomisiei mixte.
Din subcomisia mixtă fac parte cei doi preşedinţi şi următorii profesori : A. Din partea
ortodoxă : Pr. Ştefan Alexe, Ioan Karmiris, Emmanuel Fotiadis şi Ilia Ţonevski ; B. Din
partea vechilor-catolici: Herwig Aldenhoven, Peter Amiet, Werner Kiippers şi Petrus
Johannes Mann. Pregătirea şi convocarea acestei subcomisii mixte vor fi făcute de'
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către Comitetul de coordonare al Comisiei teologice mixte (care este format din cei
doi preşedinţi şi cei doi secretari).
2.
Cea de-a doua întrunire a Comisiei teologice mixte va avea loc în vara anu
lui 1977. Pentru locul acestei întruniri au fost făcute trei invitaţii, şi anume, din par
tea Patriarhiei Ecumenice, la Chambesy-Geneva, din partea Bisericii Ortodoxe a Gre
ciei, la Atena (Mînăstirea Penteli) şi din partea Bisericii Vechi-Catolice Naţionale Po
lone, la Varşovia.
In timpul sesiunii Comisiei teologice mixte ortodoxo— vechi-catolice, în fiecare
zi dimineaţa şi seara, s-au săvîrşit slujbe religioase de către ortodocşi şi vechi-catolici, în Paraclisul centrului ortodox. In ziua de 23 august, Sfînta Liturghie a fost
săvîrşită de I.P.S. Mitropolit Irineu împreună cu un sobor de preoţi din care a făcut
parte şi Pr. Ştefan Alexe, iar în ziua de 24 august, o parte dintre delegaţi, între care
a fost şi Pr. Prof. Isidor Todoran, a asistat la serviciul divin în biserica veche-catolică
din Geneva, iar ceilalţi delegaţi au participat la Sfînta Liturghie săvîrşită în noua
biserică a Centrului ortodox. Din sobor a făcut parte şi Pr. Ştefan Alexe. De asemenea,
în seara zilei de 27 august, toţi membrii Comisiei teologice mixte au fost invitaţi şi
au asistat la slujba Vecerniei în biserica ortodoxă rusă care aparţine de Patriarhia
Moscovei. Din sobor a făcut parte şi Pr. Ştefan Alexe care a slujit în paraclisul Cen
trului ortodox şi duminică, 31 august.
Comisia teologică mixtă a primit telegrame, cu binecuvîntări şi urări de succes,
din partea Intîistătătorilor Patriarhiilor: Ecumenică, Română, Rusă, S îr b ă ; Mitropoliei
din Cehoslovacia şi Arhiepiscopului de Utrecht Marinus Kok.
Delegaţii Bisericii Ortodoxe Române au lucrat în toate subcomisiile la temele
puse în discuţie, participînd activ la elaborarea textului final. Notăm că textul defi
nitiv la tema : întruparea Cuvîntului lui Dumnezeu, a avut la bază studiul alcătuit
de P. C. Pr. Prof. Isidor Todoran, rectorul Institutului teologic din Sibiu.
Membrii Comisiei teologice mixte au discutat şi tema : învăţătura despre M aica
Domnului, dar delegaţii Bisericii Vechi-Catolice au cerut ca această temă să fie re
luată la cea de-a doua întrunire, pentru a se da posibilitatea teologilor vechi-catolici să studieze cu atenţie documentele ortodoxe, întrucît în unele Biserici Vechi-Catolice locale, este dezvoltat foarte puţin cultul Maicii Domnului. De asemenea, faptul
că s-a luat hotărîrea ca următoarea întrunire a Cyomisiei să aibă loc peste doi ani,
arată că temele care urmează a fi discutate sînt deosebit de importante pentru conti
nuarea dialogului teologic dintre cele două Biserici.
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VIZITA FĂCUTĂ -ÎN TARA NOASTRĂ DE CĂTRE UN GRUP DE TEOLOGI
GRECI DIN ATENA
Luni, 30 iunie 1975, orele 9, excursioniştii greci au venit la Institutul teologic,,
_nde au făcut cunoştinţă cu corpul profesoral. Pr. Conf. Dumitru Popescu i-a informat
isupra modului de funcţionare al Institutului şi asupra numărului studenţilor.
La orele 10,30 au fost primiţi de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian.
?rof. Agouridis a arătat că scopul vizitei în România — este cunoaşterea realizărilor
z'oţinute de Biserica Ortodoxă Română soră.
La orele 15, s-a plecat spre Sibiu, oaspeţii fiind însoţiţi de Pr. Asist. Constantin.
Zorniţescu şi de Doamna Margareta Franz, din partea O.N.T.
La orele 17 au sosit la Curtea de Argeş, au vizitat mînăstirea, unde li s-a expus
:e către ghidul mînăstirii istoria lăcaşului. Arhitectonica lăcaşului, pictura şi cadrul,
latural i-au impresionat în mod deosebit.
Continuînd drumul spre Sibiu, au făcut un scurt popas la Cozia. Tocmai se să. irşea vecernia şi au asistat cîtva timp la slujbă. Apoi, li s-au dat explicaţiile nece^re privind istoria mînăstirii, stilul în care este construită, modul de convieţuire al!
monahilor şi grija pe care o poartă Statul român pentru monumentele istorice.
în oraşul Sibiu, la orele *1 0, oaspeţii au vizitat Muzeul Brukental, fiind impresioxaţi de colecţiile de picturi. în jurul orei 13, au avut întrevederi cu profesorii : Pr.
-rof. I. Todoran, N. Neaga, Diac. I. Ică şi C. Voicu de la Institutul teologic din Sibiu.
La orele 17 au vizitat Catedrala Mitropoliei şi Institutul teologic.
Au fost primiţi în continuare, de către I.P.S. Nicolae Mladin. în cuvîntul său de-alut, I.P.S. Sa a subliniat că românii au primit creştinismul prin intermediul grecilor,
:a la baza teologiei româneşti se află scrierile Sfinţilor Părinţi ai Răsăritului, că^
Biserica Ortodoxă Română a ajutat Bisericile răsăritene, inclusiv Biserica Greciei, în
vremea stăpînirii otomane, cu bani şi cărţi că între poporul român şi poporul grec
iu existat legături de prietenie din cele mai vechi timpuri, că aceste legături se per
petuează şi astăzi, datorită conducerii înţelepte a celor două ţări.
In cuvîntul său de răspuns, Prof. Sava Agouridis a mulţumit gazdelor pentru
uimirea călduroasă care li s-a făcut şi pentru cuvintele frumoase spuse la adresa teo
logiei şi a poporului grec. A scos apoi în evidenţă faptul că teologia greacă are multeLucruri de învăţat de la teologia românească. Dacă teologia greacă, spunea domnia sa,
se preocupă; îndeosebi de probleme care se puneau în sec. IV şi V, teologia românească
încearcă să rezolve, în spiritul principiilor evanghelice, problemele care preocupă peteologii zilelor noastre.
Miercuri dimineaţa, 2 iulie, au olecat cu două autobuze, special venite din Bucu
reşti, spre Constanţa, trecînd prin Sinaia, Ploieşti, Slobozia.
Oaspeţii au rămas adînc impresionaţi de frmuseţile naturale ale României, deTustul cu care se construieşte, de curăţenia, maniera, ospitalitatea şi nobleţea celor cu
care s-au întîlnit. Am arătat admiraţia faţă de politica internă şi internaţională a
Preşedintelui Ceauşescu şi faţă de persoana Prea (Fericitului Patriarh Justinian, pentru
felul în care ştie să conducă destinele Bisericii într-o ţară sociaţistă.
La Constanţa au ajuns la orele 23 şi au fost găzduiţi la hotelul Palace. Acolo,
?rof. Agouridis a ţinut să spună că a mai vizitat România acum 10 ani şi că transfor
mările sînt 'atît de mari încît ţara este de nerecunoscut. Impresiile acumulate în ex
cursia anterioară — şi acelea bune — alcătuiesc un capitol din manualul pe care l-a:
rus la îndemîna studenţi» r. Spunea că iubeşte România şi pentru mama dînsului care
?-a născut în localitatea Sulina şi că s-a întots în Grecia cînd avea zece ani.
Joi, 3 iulie, şi-au continuat drumul spre patrie, nu înainte de a-şi exprima încă o*
dată mulţumirea sufletească pentru excursia făcută şi admiraţia pentru poporul românt
şi Biserica noastră.

Marţi 1 iulie 1975, la ora 8,45, Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh Justinian, În
conjurat de colaboratorii apropiaţi, a urat drum bun reverendului Philip Potter şi so
fiei sale, la plecarea din ţara noastră.
Prea Fericirea Sa a acordat D-nei Potter Crucea Patriarhală pentru mireni, în
^em n de preţuire a meritelor de sprijinire a activităţilor Consiliului Ecumenic al Bise.ricilor pentru înfrăţire şi pace.
Miercuri, 2 iulie 1975, Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe diaconul Ioasaf
Balozi, din Zair, de sub jurisdicţia Patriarhiei Alexandriei, venit în ţara noastră ca
turist.
De asemenea, Prea Fericire.a Sa a primit pe P. C. Pr. Mircea Basarab, venit de
•la parohia română din Miinchen — R. F. Germania cu probleme ale acelei parohii.
Luni, 7 iulie 1975, Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh a primit pe următorii :
P. C. Pr. Marin Branişte, parohul Bisericii ortodoxe române din Viena, venit în
ţară în interes de serviciu ;
Tînărul libanez doctorand la Institutul teologic din Bucureşti Samir Gholam, aducînd o scrisoare din partea arhimandritului conducător al corului catedralei din Bei.rut precum şi 3 cărţi de slujbă bisericească ortodoxă, cu muzică psaltică bizantină în
Plimba arabă, oferite în dar Prea Fericirii Sale Părintelui Patriarh Justinian, exprimînd
dorinţa de a se acorda agrementul pentru vizitarea României şi a Bisericii Ortodoxe
Române de către un grup de corişti libanezi.
Joi, 10 iulie 1975, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit pe D-na şi
Dl. Ciocci Marconi, pictor de icoane bizantine din Italia, veniţi în vizită în ţara'noastră.
Vineri, 1 august 1975, Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe următorii :
P. C. Pr. Aurel Uroş,^ vicarul Bisericii ortodoxe române din Vîrşeţ Iugoslavia,
venit în ţara noastră cu probleme bisericeşti;
P. C. Pr. Constantin Iana, împreună cu soţia, solicitînd binecuvîntare pentru re.întoarcerea la parohia ortodoxă română din Adelaide — Australia, după vacanţa pe
trecută în ţară.
Luni, 4 august 1975, Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh a primit vizita D-nei Leticia Ramos Shahani, ambasadorul Republicii Filipinelor la Bucureşti.
Alături de Prea Fericirea Sa au fost P. S. Sa Roman Iaîomiţeanul şi P. C. Pr. Se
cretar N. Cazacu, interpret pentru limba franceză.
Este pentru prima oară cînd Filipinele trimite un ambasador în ţara noastră, după
stabilirea de relaţii diplomatice între R. S. România şi Republica Filipinelor la rangul
de ambasadă după vizita D-lui Preşedinte Nicolae Ceauşescu în Filipine. Este singura
femeie ambasador în România.
La plecare Prea Fericirea Sa i-a oferit Album ul şi broşura «Biserica Ortodoxă
'Română», în limba franceză.
A semnat în condica de vizite a Cabinetului patriarhal.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit şi Rev. P. Nerses der Nersessian, secretarul general al Congregaţiunii armene mekitariste din Veneţia — Italia,
venit în vizită la Eparhia armeană din Bucureşti şi dornic să prezinte respectuoase
omagii întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române.
A fost însoţit de Prea Cuviosul Arhimandrit Zar^h Baronian, vicarul Eparhiei ar
mene din R. S. România.
Rev. P. Nerses der Nersessian este născut în Bucureşti în anul 1920 ; a fost tri
mis la Veneţia în anul 1935, spre a urma Seminarul teologic armean din acel oraş şi
apoi la 'Facultatea de teologie armeană din Roma. A fost profesor de teologie la acea
Facultate, iar în prezent îndeplineşte funcţia de secretar general al susnumitei Con»gregaţiuni.
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Au fost de faţă : P. S. Sa Episcopul-vicar Antonie Ploieşteanul şi P. C. Pr. Con
silier D. Soare.
Marţi, 19 august 1975, Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh Justinian a primit pe :
P. Cuv. Arhim. Prof. Mircea Clineţ, din Milano — Italia, venit în vizită în ţara
noastră cu un grup de ita lie n i;
D-na presbiteră Eiisabeta Caplat, soţia preotului parohiei ortodoxe române din
Worcester S.U.A. — Simion Caplat — venită în ţară pentru un deces în familie, pen
tru binecuvîntare de reîntoarcere în America.
Vineri, 22 august 1975, Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh Justinian, a primit
pe Dl. Ing. Moise Tanteitnik, preşedintele Sinagogii Mari din Moscova, însoţit de Em.
Sa Dr. Moses Rosen, şef-rabinul Cultului Mozaic din România.
Oaspetele a vorbit româneşte, fiind originar de la Bălţi — Basarabia.
A fost de faţă şi P. S. Episcop-vicar Antonie Ploieşteanul.
La ora 17, Prea Fericirea Sa Părintele Patriarh Justinian, împreună cu PP. SS. A n 
tonie Ploieşteanul şi Roman lalomiţeanul, au luat parte la adunarea festivă închinată
celei de a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominaţia fascistă, în Sala
Palatului R. S. România.
Sîmbătă, 23 August 1975, de sărbătoarea naţională «23 August», Prea Fericirea
Sa Părintele Patriarh Justinian, împreună cu PP. SS. Episcopi-vicari Antonie Ploieş
teanul şi Roman lalomiţeanul, au luat parte ca invitaţi la tribuna oficială.
Seara, Prea Fericirea Sa, împreună cu cei doi episcopi-vicari au luat parte la
recepţia oficială, oferită de Consiliul de Stat şi de Guvernul R. S. România.
Luni, 25 august 1975, Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit următoarele per
soane :
La ora 11 : Dl. Mihai Steriade, scriitor român, care locuieşte la Bruxelles — Bel
gia. Prea Fericirea Sa i-a oferit crucea patriarhală pentru mireni.
La ora 11,30, Dl. C. Itti, director al Programului «Dreptate şi slujire», din cadrul
Consiliului Ecumenic al Bisericilor, împreună cu soţia şi doi copii. De origine din In 
dia, familia C. Itti este devotată activităţii Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Joi, 28 august 1975, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit pe Dr. James
Steve Connclis şi soţia D-na Ana M. Counelis, greci de origine, dar locuind în Ame
rica, veniţi în România ca participanţi la Congresul de cibernetică şi sisteme, ţinut în
-aceste zile la Bucureşti. Cei doi soţi fuseseră recomandaţi printr-o scrisoare frăţească,
adresată Prea Fericirii Sale, de către I. P. S. Arhiepiscop Jakobos al Americii de
Nord si de Sud, din New York.
Li s-au oferii daruri.
Vineri, 29 august 1975, Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit următoarele per
soane :
Două călugăriţe protestante franceze, care au petrecut o vacanţă la Mînăstirea
Cozia ca invitate ale Patriarhiei Române, pe linia schimbului de călugăriţe, pentru bine
cuvîntare de reîntoarcere în Franţa.
Prea Fericirea Sa le-a oferit icoane, broşuri şi albume în limba franceză.
Dl. şef-rabin Israel Miller, cu Doamna Ruth Miller, aflaţi în ţara noastră ca
invitaţi pe linie de Stat.
Oaspeţii locuiesc la New York — S.U.A., unde Dl. şef-rabin — Israel Miller —
•este Conducătorul Universităţii Evreieşti din acel oraş.
Au fost însoţiţi de Dl. şef-rabin Dr. Moses Rosen şi a fost de faţă P. S. Episcopvicar Roman lalomiţeanul.
Prea Fericirea Sa le-a oferit albume, broşuri şi unele obiecte de artizanat.
Sîmbătă, 30 august 1975, Prea Fericitul Părinte Patriarh a primit pe Monahia
Irina Iordache, care avînd metania la Mînăst.' "'a Văratec, se află cu ascultare la
Biserica română şi Aşezămîntul de la Ierusalim, încă din anul 1968.

I

DIN ACTIVITATEA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE ROMÂNE
DE PESTE HOTARE
Arhiepiscopia Misionară Ortodoxă Română în America

Revista românească de spiritualitate ortodoxă «Credinţa» nr. 7— 8/1975.
Cea mai mare parte a acestui număr este consacrată Congresului anual al acelei
Arhiepiscopii, care în 1975 a avut loc în oraşele Detroit şi Troy-Michigan, între 4 şî
6 iulie.
Congresul, ca în fiecare an, a reprezentat un eveniment de seamă în viaţa re
ligioasă, culturală şi naţională a românilor ortodocşi din S.U.A. şi Canada. Mai m ultr
Congresul din 1975, — cel de-al 44-lea — numit şi Congresul «Mulţumirii», pentru
darurile revărsate asupra eparhiei, a marcat, jubiliar, şi împlinirea a 40 de ani de
la întronizarea Episcopului Policarp 'Moruşca, precum şi consemnarea în cronică a
patru decenii de existenţă instituţională şi canonică, neîntreruptă a acestei Eparhii.
Fiind vorba de un congres jubiliar, el a fost organizat direct de către un Co
mitet special al Consiliului eparhial, sub preşedinţia I.P.S. Arhiepiscop Victorin.
S-a înregistrat un număr de 63 de delegaţi, preoţi şi mireni, a căror listă este
dată de pagina a doua a acestui număr din revista «Credinţa».
In raportul general întocmit de I.P.S. Arhiepiscop Victorin, este prezentată si
tuaţia actuală, canonică şi bisericească a Arhiepiscopiei, care a fost apreciată ca fiind
una dintre cele mai bune atît faţă de toate celelalte Biserici Ortodoxe canonice din
America şi Canada, cît* şi faţă de autorităţile civile şi administrative ale Statelor
Unite ale Americii şi Canadei.
Raportul Secţiei administrative bisericeşti, prezentat de P. C. Protopop Consi
lier Dr. Ştefan Slevoacă a înfăţişat în prima parte contextul religios şi social în care
se desfăşoară viaţa administrativă şi bisericească a parohiilor Arhiepiscopiei, iar în
a doua parte a trecut în revistă mişcările în personalul bisericesc, restaurări de bise
rici etc.
P. C. .Arhim. B. V. Anania, consilier cultural, prezentînd raportul Secţiei cul
turale bisericeşti, a scos în evidenţă multiplele activităţi culturale desfăşurate înanul 1974 în cadrul Arhiepiscopiei, ca : şcolile duminicale şi de limba română, con
certe corale, serbări etc.
Raportul Secţiei economice a Arhiepiscopiei a fost prezentat de P. C. ProtopopConsilier George Nan.
Congresul a discutat şi modificarea unor articole din Statutul din 1935 al A r
hiepiscopiei Misionare ortodoxe române în America, precum şi alegerea noului Con
siliu eparhial şi a Consistoriului eparhial.
Paralel cu şedinţele Congresului s-au desfăşurat şi lucrările asociaţiei femeilor
ortodoxe române şi ale celei a tineretului ortodox român (R.O.Y.A.), organizaţii auxi
liare centrale ale Arhiepiscopiei. Cu acest prilej s-au ales şi noile Comitete anuale
ale acestor organizaţii.
Ultima parte a lucrărilor Congresului, dedicată unor probleme religios-pastorale,
s-a desfăşurat sub forma unei conferinţe spirituale, cu tema «Părinţi şi copii în se
colul nostru».
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La sfîrşitul lucrărilor, a avut loc un frumos şi apreciat program artistic.
Articolul «O.Y.A. Convention» sintetizează rezultatele lucrărilor acestei organi
zaţii, rezumînd la trei imperativele de care trebuie să se ţină seama în activitatea
viitoare: membrii organizaţiei să rămînă într-o strînsă şi permanentă le g ătu ră; de
a iniţia un program susţinut de organizare a noilor Consilii lo cale ; de a împlini
nevoile spirituale ale consiliilor existente.
La rubrica «Din viaţa eparhiei», Preotul Mircea (n. n. Panciuc) semnează con
semnarea intitulată «Magnificent iconostasis sanctified», în care se referă la sfinţirea
în ziua de 25 mai 1975, a catapetesmei trimisă în dar, pentru parohia ortodoxă română
din Edmanton, Alb^rta, Canada, de Prea Fericitul Patriarh Justinian.
Revista mai cuprinde rubricile: «Donaţii la Congres», «Donaţii la «Credinţa»,
«Abonamente».

Aşezămîntul românesc de la Ierusalim
Revista «învierea», nr. 5— 7/1975. — Redacţia semnează reportajul intitulat «V i
zita Prea Fericitului Patriarh Justinian al Bisericii Ortodoxe Române în Ţara Sfîntă»,
în care sînt inserate momentele principale ale vizitei făcute la Ierusalim, între 20— 30
mai ,1975, de către delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Prea Fericitul
Patriarh Justinian.
Astfel sînt consemnate cele trei scopuri ale vizitei : pelerinajul la Locurile
S finte ; răspuns la vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de către P. F. Patriarh
Benedict al Ierusalimului ; şi, în sfîrşit, sfinţirea bisericii ortodoxe române din Ie
rusalim.
Reportajul redă fragmente din cuvîntările ţinute cu prilejul unor momente mai
Importahte din timpul acestei vizite.
Ziua de 28 mai 1975 a fost marcată de sfinţirea bisericii ortodoxe române din
Ierusalim, care a avut loc într-o atmosferă duhovnicească şi sărbătorească, cu o par
ticipare numeroasă şi variată ca apartenenţă confesională.
Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian, la Ierusalim este apreciată ca un eveniment istoric în cadrul rela
ţiilor noastre bisericeşti, bucurîndu-se de o atenţie deosebită din partea oficialită
ţilor de stat israeliene, cît şi din partea cultelor religioase din Ierusalim.
Sub semnătura Diac. Drd. Emilian Corniţescu, este publicat articolul Egalitatea
femeii cu bărbatul, după cuvîntul Sfintei Scripturi.
La început, autorul subliniază cît de deosebită este concepţia Vechiului Testa
ment în această privinţă faţă de concepţiile altor civilizaţii antice. în acest scop sînt
citate textele de la Facere II, 22— 24, XX, 12, Deuteronom V f 16, Proverbe X II, 4,
XIV, 1 , X X X I, X X X III, 10, precum şi nume de femei din Vechiul Testament cu viaţă
aleasă : Sarra, Reveca, Rachela, Semfora, Rut.
Referindu-se la Noul Testament, autorul remarcă faptul că în creştinism nici nu
se poate pune problema deosebirii sau inegalităţii dintre bărbat şi femeie, deoarece
prin taina sfîntului botez, formează o singură unitate (Gal. III, 28). Şi Noul Testament
este plin de texte care proclamă egalitatea femeii cu bărbatul.
Ana Pop semnează articolul Monumente sculpturale romano- ^Cantine din lapidarium ul Muzeului de Istorie al R. S. România.
Monumentele la care se referă autoarea, atestă rolul crescînd al creştinismului
în provincia dintre Dunăre şi Marea Neagră. Examinarea acestora Iasă să se între
vadă în mod clar pecetea pe care şi-a pus-o creştinismul pe cultura provinciei de la
gurile Dunării, care în secolele IV — VI a cunoscut o ultimă perioadă de înflorire,
continuînd în general cultura greco-romană mai veche.
S
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Monumentele respective reprezintă epoca romano-bizantină (sec. IV — VII), în
ceea ce a însemnat arhitectura şi sculptura decorativă.
Cincizecimea, izvor de unitate, armonie şi desăvirşire creştină se intitulează ar
ticolul semnat de Arhim. Dr. Vasile Costin, în care autorul scoate în evidenţă im
portanţa deosebită a acestui praznic în istoria creştinismului.
De această sărbătoare este legată întemeierea văzută a Bisericii creştine.
Pogorîrea Sfîntului Duh peste Sfinţii Apostoli, lucrare dumnezeiască cu roade
minunate în viaţa Bisericii creştine, constituie sfîrşitul şi încununarea întregii opere
de mîntuire, realizată prin Domnul nostru Iisus Hristos.
Limba care altădată era simbol, cauză şi rezultat al separării oamenilor, devine
acum semn al unităţii lor în Sfîntul Duh.
Duhul Sfînt lucrează continuu în Sfintele Taine ale Bisericii care dau viaţă, hră
nesc şi sfinţesc pe credincioşi.
Monahia Eufrasia Sîrbu, în articolul Popa Radu Şapcă, slujitor al idealurilor na
ţionale, reliefează locul deosebit pe care îl ocupă această figură, devenită legendară,,
în istoria noastră de eliberare socială şi naţională.
Fiu de preot, Popa Radu Şapcă (1795— 1876) s-a făcut un ecou al suferinţei celor
mulţi şi un luptător dîrz şi înflăcărat al trezirii conştiinţei maselor de ţărani în lupta
lor pentru apărarea drepturilor proprii.
El este cel care, pe cîmpia de la Islaz, citeşte capitolul 37 din proorocia lui
Ezechil, care a avut un mare răsunet şi însufleţire în sufletele celor adunaţi acolo.
în rubrica «Din viaţa Bisericii Române din Ierusalim», sînt consemnate urmă
toarele :
Întîlnirea din 7 iunie a.c. la biserica ortodoxă română din Ierusalim, dijitre P. S.
Episcop-vicar Lucian Făgărăşanul şi credincioşii români, cu prilejul încheierii activi
tăţii sale ca superior al Aşezămîntului românesc de la Ierusalim.
Revista mai consemnează ţinerea colocviului de istorie a artei a Asociaţiei in
ternaţionale de studii sud-est europene la Suceava şi Iaşi între* 9— 16 iulie 1975;
unele descoperiri arheologice, precum şi participări la servicii religioase şi invitaţi!
oficiale a reprezentantului Patriarhiei Române din Ierusalim.

Parohia ortodoxă română din Melbourne -Australia
Altarul străbun, nr. 2/aprilie— iunie 1975. — Pe prima pagină este publicată o
scurtă prezentare a vizitei Delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justinian, la Ierusalim, în perioada 20— 30 mai 1975.
Dl. John Paior, în articolul «Erorile 5 bani albastru şi 5 baniroz, emisiunile
Bucureşti I şi Bucureşti II din 1879», urmăreşte săfacă o clarificare
cu privire la o
eroare ce se găseşte în Catalogul mărcilor poştale,apărut în 1974.
Scurt istoric al oraşului şi ţinutului Suceava,
semnat de Dl. Iancu Buzilă, con
stituie o mică incursiune în istoria Moldovei şi a obiceiurilor de aici.
Menirea omului — este o meditaţie semnată de P. C. Pr. D. Bodale, care în 
deamnă la stăruinţă în dorinţa de a cunoaşte pe Dumnezeu, de a-L iubi, de a-I îm 
plini poruncile pentru a putea fi fericiţi atît pe pămînt cît şi în ceruri.
între ştirile din viaţa parohiei, menţionăm sărbătorirea hramului, la 29 iunie
a.c., o frumoasă manifestare românească, la care au luat parte şi delegaţii parohiilor
ortodoxe române din Adelaide şi Sydney.
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PATRIARHIA CONSTANTINOPOLULUI
DIALOGUL CU RO M A V A DA ROADE, NUM AI BAZAT PE SINCERITATE.
Apreciind lucrul de apostolat al patriarhului Atenagora în raporturile cu Romarr
Sanctitatea Sa Dimitrios I a ţinut să precizeze : «Relaţiile dintre Biserica Ortodoxă?
s: Biserica Romano-Catolică sînt clădite (de acum) pe linia trasată de patriarhuL
ecumenic Atenagora şi Papa Paul VI, care au inaugurat şi au întărit dialogul deIubire, dialog discutat de fapt, îşi la Conferinţa panortodoxă de la Rodos 1964. Astăzi,
jo i marcăm un nou pas înainte, încercăm să trecem de la dialogul iubirii la dialo—
711I teologic, dar trebuie totul bazat pe sinceritate.
Patriarhatele şi Bisericile Ortodoxe autocefale sînt deja reprezentate într-o Co
misie de teologi, care va pregăti dialogul teologic cu Vaticanul...».
Făcînd o trecere în revistă a acestor relaţii, Sanctitatea Sa a apreciat hotărîrile
uate împreună cu Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, la Constantinopol, în legătură
cu dialogul ortodox-catolic. Apoi, Sanctitatea Sa Dimitrios I a dat asigurarea că
*papa va fi informat despre poziţia Ortodoxiei în acest dialog, pentru a face cele
zecesare şi Biserica Romano-Catolică».

PATRIARHIA MOSCOVEI
SANCTITATEA SA PATRIARHUL PIMEN AL M OSCOVEI ŞI A TOATA RUSIA.
A VIZITAT BULGARIA ŞI BISERICA ORTODOXA BULGARA. — La festivităţile or
ganizate, cu prilejul jubileului de 50 de ani de la sfinţirea catedralei-monumen* Sfîntul*
Alexandru Nevski din Sofia, Biserica Ortodoxă Rusă a fost reprezentată ue o dele
gaţie sinodală, condusă de către Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen al Moscovei şi a
toată Rusia, însoţit de Mitropolitul Nicodim al Leningradului şi Novgorodului
şi
Exarh patriarhal pentru Europa O ccidentală; Episcopul Simon de Reazan, Casinu
si alţii.
PARTICIPAREA BISERICII ORTODOXE RUSE LA CONFERINŢA «ZILELE BI
SERICEŞTI— 74». — în oraşul Uppsala, unde se află sediul Arhiepiscopiei Bisericir
Luterane Suedeze, are loc anual o conferinţă bisericească — titulată «Zilele biseri
ceşti» — care, prin dezbaterea a numeroase probleme teologice şi pastorale, urmă
l

reşte studierea căilor şi mijloacelor pentru renaşterea vieţii duhovniceşti în Biserica*
Luterană Suedeză.
La conferinţa «Zilele bisericeşti— 74» au
mireni, reprezentînd Consiliul naţional suedez
tor Biserici creştine.

participat episcopi, pastori, teologi şh
alBisericilor, precum şi delegaţi ai afc-
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Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse a participat Arhiepiscopul Pitirim de Volocolamsk, preşedintele Serviciului de editură al Patriarhiei din Moscova, care a susţinui
două referate în timpul lucrărilor conferinţei : «Biserica — înfăptuire a iconomiei
treimice» şi «Biserica şi desăvîrşirea creaţiei». Tot din partea Bisericii Ortodoxe Ruse
au mai participat: Mitropolitul Antonie de Surog, Prot. Serghie Haintz din eparhia
ortodoxă din Diisseldorf şi B. B. Vik, secretar la Serviciul Patriarhiei din Moscova
,pentru relaţii bisericeşti externe.
Din partea Patriarhiei Ecumenice a participat Prot. Hristofor Clason.
La invitaţia Prof. Dr. C. Norman de la Universitatea din Lund, Arhiepiscopul Pitirim de Volocolamsk a susţinut, la adunarea Asociaţiei teologice din Lund o conlerinţă informativă despre «viaţa religioasă şi bisericească în Biserica Ortodoxă Rusă».
0

DIN VIAŢA ŞCOLILOR DUHOVNICEŞTI. — La Academia duhovnicească din
Moscova a avut loc (la 22 noiembrie 1974) şedinţa publică a Consiliului academic în
.faţa căruia docentul Boris Alexandrovici Neliubov a susţinut dizertaţia pentru titlul
de «magistru în teologie», intitulată Bisericile Vechi Orientale.
Lucrarea a fost întocmită din sarcina dată de Sfîntul Sinod permanent (de la
19 octombrie 1971) de a fi studiate etapele următoare pe calea dialogului teologic în
tre Bisericile Ortodoxe şi Bisericile Vechi Orientale.
în prima parte, B. A. Neliubov prezintă divergenţele teologice între calcedonieni
şi necalcedonieni, în problema hristologică, precum şi certurile în sînul monofizism ului, care au contribuit la despărţirea Bisericii.
In partea a doua a dizertaţiei este înfăţişată viaţa fiecărei Biserici Vechi Orien
tale (istoria, învăţătura de credinţă, organizarea şi cultul).
în partea a treia, închinată raporturilor între Bisericile Ortodoxe şi Bisericile
Vechi Orientale, sînt înfăţişate eforturile care au fost depuse în ultima vreme în
vederea unirii celor două familii de Biserici.
Ca încheiere se propune baza dogmatică a unirii Bisericilor Ortodoxe cu cele
Vechi Orientale, bază dogmatică ce poate face cu putinţă acceptarea de amîndouâ
părţile a formulei Sfîntului Chirii al A lexandriei: «O singură fire întrupată a lu:
Dumnezeu Cuvîntul».
Partea a patra a lucrării prezintă ca «Anexe» listele întîistătătorilor tuturor Bi
sericilor Ortodoxe locale şi ai tuturor Bisericilor Vechi Orientale din epoca apostolică
pînă în prezent, evidenţiind elementele unităţii lăuntrice a celor două familii de Bi
serici : tradiţia apostolică comună tuturor creştinilor din primele cinci veacuri şi
identitatea principială în conducerea bisericească a celor două familii de Biserici.
Consiliul academic a conferit docentului B. A. Neliubov titlul de «magistru în
teologie şi rangul de profesor» şi a propus spre conformare hotărîrea sa Sanctităţii
Sale Patriarhului Pimen, care a confirmat hotărîrea Consiliului la 11 decembrie 1974.
La Academia duhovnicească din Leningrad a avut loc (la 6 februarie 1975) şe
dinţa Consiliului academic, care a hotărît să acorde Mitropolitului Nicodim al Lenin
gradului şi Novgorodului titlul de «doctor în teologie». Iar la 10 februarie 1975, Sanc
titatea Sa Patriarhul Pimen al Moscovei şi a toată Rusia a confirmat hotărîrea Con
siliului academic al Academiei duhovniceşti din Leningrad.

• iNSeWhmRI DIN VI3\ŢS\ P^TRiei *

UN EVENIMENT DE IMPORTANŢĂ ISTORICĂ:
SEMNAREA „ACTULUI FINAL" AL CONFERINŢEI
GENERAL-EUROPENE PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE
în ziua de 1 august 1975, istoria a înscris în paginile ei luminoase un eveniment
de mare importantă pentru viaţa în desfăşurare a popoarelor europene şi implicit
pentru pacea, cooperarea şi progresul popoarelor din întreaga lume. >în amurgul acestei
zile, agenţiile de presă au transmis din Helsinki, capitala Finlandei, ştirea că la ora
17,00 a avut loc şedinţa solemnă a semnării Actului final al Conferinţei pentru secu
ritate şi cooperare în Europa, a cărei fază finală s-a desfăşurat timp de trei zile la
•cel mai înalt nivel. înalţii reprezentanţi ai celor 35 de state care au fost reprezentate
la cele trei etape ale lucrărilor şi-au pus semnătura, pe importantul document menit
să asigure pacea şi cooperarea interstatală în Europa, în lume. într-o atmosferă de
destindere şi intuire a însemnătăţii istorice a momentului, Actul final a fost semnat
de înalţii reprezentanţi ai ţărilor participante la Conferinţă în ordinea alfabetică a
denumirilor ţărilor respective: Bruno Kreisky, cancelarul federal ^1 Austriei ; Leo
Findemans, primul ministru al B elgiei; Todor Jivkov, preşedintele Consiliului de Stat
al R. P. Bulgaria ; Pierre Elliot Trudeau, primul ministru al Canadei ; Gustav Husak,
preşedintele R. S. Cehoslovace; Arhiepiscopul Makarios, preşedintele Republicii
Cipru ; Anker Joergensen, primul ministru al Danem arcii; Pierre Graber, preşedintele
Confederaţiei Elveţiene; Urho Kekkonen, preşedintele Republicii Finlanda ; Valery
Giscard d'Estaing, preşedintele Republicii Franceze ; Erich Honecker, prim-secretar al
C. C. al Partidului Socialist Unit din Germania — R. D. Germană ; Helmul Schmidt,
cancelarul federal al R. F. G erm ania; Constantin Karamanlis, primul ministru al
G reciei; Liam Cosgrave, primul ministru al Irlandei ; Geir Hallgrimsson., primul mi
nistru al Islandei; Aldo Moro, preşedintele Consiliului de Miniştria al Ita lie i; losip
Broz Tito, preşedintele R. S. F. Iugoslavia ; W alter Kieber, şeful Guvernului Lichtensteinului ; Gaston Thorn, primul ministru al Luxem burgului; Anton Buttigieg, vicepremier al Guvernului Maltei, în numele primului ministru, Dom M in ta ff; Harold Wil-son, primul ministru al Marii Britanii ; Andre Saint-Mleux, şeful Guvernului Princi
patului Monaco ; Trygve Bratteli, primul ministru al N orvegiei; Joop den Uyl, primul
ministru al O la n d e i; Edward Gierek, prim-secretar al Partidului Muncitoresc Unit
Polonez — Polonia;* Francisco de Costa Gomes, preşedintele Portugaliei; Nicolae
•Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România ; Gian Luigi Berti, secretar de
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stat pentru afacerile externe şi politice al Republicii San Marino ţ Carlos Arias Navarro, primul ministru al S paniei; Gerald R. Ford, preşedintele Statelor Unite ale
A m ericii; Olof Palme, primul ministru al Suediei; Suleyman Demirel, primul ministru
al T urciei; Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar — R. P. U n g a ră; Leonid Brejnev, secretar general al C 4C. al P.C.U.S.— U.R.S.S.;
Agostino Casaroli, secretarul Consiliului pentru problemele publice ale Vaticanului.
Şedinţa solemnă a fost încheiată cu o scurtă alocuţiune rostită de preşedintele
ţării-gazdă, Urho Kekkonen, care a subliniat că semnarea Actului final al Conferinţei
pentru securitate şi cooperare în Europe exprimă implicit angajamentul statelor res
pective de a transpune I n viaţa prevederile elaborate prin consens.

*
Prin tematica abordată, prin amploarea participării, fără precedent în analele
vieţii politice a continentului european, prin nivelul reprezentării, prin spiritul de
conlucrare şi prin documentul semnat, reuniunea din zilele 30 iulie— 1 august 1975 de
la Helsinki se înscrie, fără îndoială, ca un eveniment istoric în toată accepţia cuvîn
tului, eveniment care a concentrat în ultim ii trei ani eforturile statelor europene pen
tru edificarea păcii şi securităţii în Europa şi în lume.
întregul nostru popor şi-a manifestat profunda satisfacţie pentru finalizarea cu
succes a lucrărilor Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa, exprimîndu-şi
încrederea că rezultatele ei vor marca deschiderea unei ere noi de pace şi cooperare,,
de destindere şi înţelegere între popoare, vor marca un pas înainte pe calea unei or
dine economice şi politice internaţionale, a consolidării securităţii şi păcii în lume.
După cum este cunoscut, România a desfăşurat o intensă activitate în toate fa
zele de pregătire şi desfăşurare a lucrărilor Conferinţei, pentru elaborarea unor do
cumente cit mai clare, mai precise, mai determinante pentru pacea, securitatea, coope
rarea şi progresul popoarelor.
Contribuţia amplă şi substanţială a ţării noastre la succesul Conferinţei a fost
inspirată şi îndrumată permanent de preşedintele Republicii, Domnul Nicolae Ceauşescu,.
care, dată fiind importanţa acestei Conferinţe, a participat la faza finală a ei, făcînd
o strălucită prezentare a poziţiilor constructive ale României, precum şi o profundă
analiză a documentelor adoptate şi a activităţii ce trebuie desfăşurată în viitor pentru
transpunerea în viaţă a acestor documente. «Reprezentanţii României participă la
această reuniune avînd convingerea că semnarea documentelor cu privire la securi
tatea şi cooperarea europeană corespunde pe deplin intereselor propriului popor, ale
celorlalte popoare participante, cauzei securităţii, cooperării şi păcii în Europa şi îi*
întrega lume», a subliniat preşedintele Nicolae Ceauşescu în cuvîntarea sa rostită la
reuniunea la nivel înalt de la Helsinki a Conferinţei general-europene. «Se poate spune
— a mai subliniat preşedintele Nicolae Ceauşescu — că prin semnarea acestor documente se încheie cu succes prima conferinţă general-europeană. Totodată, trebuie
spus că aceasta nu este decît cea dintîi etapă, importantă desigur, a luptei pentru se
curitate şi pace. Nu trebuie să se creeze iluzia că putem sta liniştiţi şi în siguranţă ţ
dimpotrivă, trebuie să fim conştienţi că urmează o etapă nouă, hotărîtoare pentru
viaţa popoarelor europene, aceea a realizării în fapt a păci, bunăstării şi libertăţii»,
căci «istoria va judeca nu numai documentele ce le vom semna şi declaraţiile făcute,
ci şi felul în care fiecare stat sau guvern va acţiona pentru realizarea acestor docu
mente, pentru ca speranţele contemporanilor să fie împlinite, pentru ca acţiunile gu
vernelor noastre să răspundă năzuinţelor de bunăstare, libertate şi pace ale tuturor
naţiunilor».
#
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Aşa cum declara preşedintele Nicolae Ceauşescu în cuvîntarea sa rostită de la
zalta tribună a Conferinţei general-europene pentru securitate şi cooperare, România
'este ferm hotărîtă să acţioneze cu toate forţele pentru a-şi aduce contribuţia la întDtuirea securităţii, cooperării şi păcii în Europa, la crearea noii ordini economice in:-rmaţionale, la instaurarea unei păci trainice între toate popoarele planetei».

*
Adevărată Cartă a păcii în spiritul căreia înţeleg să acţioneze popoarele Euro
pei, «conştiente de necesitatea ca fiecare din ele să-şi aducă contribuţia la întărirea
zâcii şi securităţii mondiale, ca şi la promovarea drepturilor fundamentale, a progre
sului economic şi social şi a bunăstării tuturor popoarelor», cum se spune în pream:ul, Actul final al Conferinţei pentru securitate şi cooperareîn Europa expune în prir.ul capitol principiile care trebuie să guverneze relaţiile dintre ţările europene : 1 .
Egalitatea suverană, respectarea drepturilor inerente suveranităţii; 2. Nerecurgerea la
:rţă sau la ameninţarea cu forţa; 3. Inviolabilitatea frontierelor; 4. Integritatea te
ritorială a statelor; 5. Reglementarea paşnică a diferendelor ; 6. Neamestecul în tre
burile interne ? 7. Respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, inclusiv
* libertăţii de gîndire, conştiinţă, religie sau de convingere ; 8. Egalitatea în drepturi
; popoarelor de a dispune de ele însele ; 9. Cooperarea între state ; 10. îndeplinirea
bună credinţă a obligaţiilor asumate conform dreptului internaţional.
Paragraful de la punctul 7, în care se prevede respectarea libertăţii de gîndire,
ronştiinţă, religie sau de convingere, precizează, în conţinutul lui :
«Statele participante vor respecta drepturile omului şi libertăţile fundamentale,
nclusiv libertatea de gîndire, conştiinţă, religie sau de convingere pentru toţi, fără
-eosebire de rasă, sex, limbă sau religie.
Ele vor promova şi încuraja exercitarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor civile,
rolitice, economice, sociale, culturale şi altele care decurg toate din demnitatea
nerentă persoanei umane şi sînt esenţiale pentru libera şi deplina sa dezvoltare.
în acest cadru, statele participante vor recunoaşte şi respecta libertatea indivi
dului de a profesa şi practica, singur sau în comun, religia sau convingerea acţionînd
rupă imperativele propriei sale conştiinţe.
Statele participante pe teritoriul cărora există naţionalităţi conlocuitoare vor
'especta drepturile persoanelor care aparţin acestor naţionalităţi la egalitate în faţa
.egii, le vor acorda posibilitatea deplină de a se bucura în mod efectiv de drepturile
mului şi libertăţile fundamentale şi, în acest mod, vor proteja interesele lor legi!me în acest domeniu.
Statele participante recunosc importanţa universală a drepturilor omului şi a li
bertăţilor fundamentale, a căror respectare este un factor esenţial al păcii, justiţiei şi
bunăstării necesare pentru a asigura dezvoltarea relaţiilor amicale şi a cooperării
Intre ele, ca şi între toate statele.
Ele vor respecta în mod constant aceste drepturi şi libertăţi în relaţiile lor reriproce şi se vor strădui, individual şi în comun, inclusiv în cooperare cu Naţiunile
Vnite, să promoveze respectarea universală şi efectivă a lor.
Ele confirmă dreptul individului de a cunoaşte drepturile şi îndatoririle sale în
icest domeniu şi de a acţiona în consecinţă.
în domeniul drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, statele participante
vor acţiona în conformitate cu scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite şi cu
Declaraţia universală a drepturilor omului. Ele îşi vor îndeplini, de asemenea, oblicaţiile aşa cum sînt enunţate în declaraţiile şi acordurile internaţionale în acest do
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meniu, inclusiv, între altele, Pactele internaţionale referitoare la drepturile omului,
prin care ele ar putea fi legate».
Următorul capitol conţine prevederi importante privind măsuri de edificare a
încrederii şi anumite aspecte ale securităţii şi dezarmării, după care urmează un alt
important capitol, consacrat cooperării în domeniile economiei, ştiinţei şi tehnicii ş:
mediului înconjurător, vizînd înlăturarea barierelor artificiale şi a restricţiilor discrimi
natorii, intensificarea schimburilor culturale şi de informaţii destinate să înlesnească
apropierea şi prietenia între popoare etc. Pe plan uman, schimburile în planul crea
ţiei, al culturii, al informaţiei, al contactelor între oameni trebuie să servească unei
mai bune şi mai strînse înţelegeri între popoare, creşterii respectului reciproc pentru
realizările spirituale.
IJ
După un capitol în care sînt enunţate unele probleme privind securitatea şi co
operarea în Mediterana, Actul final conţine prevederi privind cooperarea în dome
niul umanitar şi în alte domenii, menite, aşa cum se spune în preambulul articolului
respectiv, «să contribuie la întărirea păcii şi înţelegerii între popoare, cît şi la îm
bogăţirea spirituală a personalităţii umane, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau re
ligie». Printr-un aliniat al unuia din paragrafele subcapitolului «Contacte umane», statele semnatare ale Actului final al Conferinţei general-europene -«confirmă că cultele,
instituţiile şi organizaţiile religioase, care acţionează în cadrul constituţional al sta
telor participante, şi reprezentanţii lor pot, în domeniul lor de activitate, să aibă în
tre ele contacte şi întîlniri şi schimburi de informaţii». In ceea ce priveşte domeniul
informaţiei, statele participante, printre altele, «îşi fixează ca obiectiv . . . să facili
teze îmbunătăţirea difuzării, pe teritoriul lor, a ziarelor şi publicaţiilor tipărite, pe
riodice sau neperiodice, provenind din celelalte state participante».
•în ultim ul său capitol, «Urmările Conferinţei», «Actul final» prevede organizarea,
pe viitor, a noi reuniuni menite a face bilanţul aplicării angajamentelor asumate, cît şi
a găsi noi căi de reglementare a problemelor care se pun în evoluţia vieţii politice
europene, hotarîndu-se ca prima din noile reuniuni să se ţină la Belgrad, în anul 1977.

*
Reuniunea europeană la cel mai înalt nivel de la Helsinki se înscrie ca unul din
tre cele mai de seamă evenimente ale epocii noastre, atît prin unicitatea şi semnifi
caţia lui, cît şi prin perspectivele pe care le deschide pentru o viaţă nouă a lumii,
liniştită şi fericită, pentru pace, cooperare şi progrese.
Aşa cum sublinia preşedintele Nicolae Ceauşescu în mult apreciata sa cuvîntare rostită de la înalta tribună a Conferinţei general-europene de la Helsinki, «succe
sul Conferinţei, înfăptuirea unei reale securităţi pentru toate popoarele continentului,
asigurarea dezvoltării libere a fiecărei naţiuni la adăpost de orice agresiune sau
imixtiuni în treburile sale interne vor reprezenta o cucerire de importanţă istorică ce
va putea deschide o eră nouă, o eră de pace trainică în Europa şi în întreaga lume».
Actul final al Conferinţei reprezintă un angajament moral-politic solemn în faţa tu
turor popoarelor, care aşteaptă sa se treacă de îndată la aplicarea fermă în viaţă a
principiilor şi normelor consemnate în el.
Urmează, deci, o nouă etapă, a transpunerii efective în viaţă a documentului
adoptat, pentru înfăptuirea prevederilor cuprinse în el. Este de menţionat, în acest
sens, vizita oficială făcută în ţara noastră în zilele de 2 şi 3 august a.c. de preşedin
tele Statelor Unite ale Americii, Gerald R. Ford. '«Vizita dumnevoastră — a spus pre
şedintele Nicolae Ceauşescu în toastul rostit în onoarea înaltului oaspete — este
prima vizită a preşedintelui Statelor Unite efectuată într-o altă ţară după încheierea
#
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r- succes a Conferinţei pentru securitatea europeană. Aş dori să interpretez aceasta
o expresie a trecerii la aplicarea în viaţă a celor semnate ieri, la Helsinki, îm 
preună cu reprezentanţii celorlalte state. Este, poate, o întîmplare că această primă
rizită o faceţi în R om ânia; dar ea are totuşi o anumită semnificaţie, şi anume că două
itate cu orînduiri sociale, de mărimi diferite, demonstrează că doresc să acţioneze
-rrm pentru a realiza în viaţă ceea ce au semnat cu o zi în urmă». La rîn-dul său, pre
şedintele Gerald Ford a declarat : «Amîndoi am participat la faza finală a Conferinţei
centru securitate europeană de la Helsinki şi, după cum aţi subliniat, domnule pre
şedinte, în foarte multe ocazii, dinamica schimbărilor sociale, tehnologice şi în alte
temenii capătă dimensiuni globale, afectează toate naţiunile ; aşa pot şi trebuie să fie
rezultatele Conferinţei de la H e lsinki. . . Eforturile Statelor Unite şi ale României,
::ecum şi ale celorlalte 33 de ţări participante, vor fi foarte utile dacă vor corespunde
rnvintelor. Rezultatele Conferinţei dovedesc — şi aceasta nu în ultim ul rînd — că
-Jjile mai mici pot aduce o contribuţie independentă, egală şi valoroasă la cauza înTegii omeniri».
înfăptuit sub aspect teoretic, Actul final al Conferinţei de la Helsinki este acum
- faza valorificării practice, fără de care n-ar avea sens. Fie ca, pe căile deschise
ie acest Act final, să se ajungă în scurtă vreme la finalul tuturor neînţelegilor şi
Trăjmăşiilor dintre oameni şi dintre popoarele de pe întregul glob pămîntesc, la pacea
fericirea a toată lumea.
Luînd cunoştinţă cu satisfacţie de Conferinţa de la Helsinki precum şi de Actele
Inale ale acesteia, ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române vor
riuta şi în continuare să contribuie efectiv şi fără rezervă la politica internă şi ex
ternă a Statului român.
In acest sens, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a trimis Domnului Nicolae
Ceauşescu, Preşedintele României, următoarea telegramă :
Domnului Nicolae CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România
Cu satisfacţia rară, pe care o încearcă întregul popor român împreună cu toate
zopoarele lumii, după încheierea lucrărilor Conferinţei pentru securitate şi cooperare
'.*! Europa ţinută la Helsinki, şi cu nădejdea neclintită că hotărîrile cuprinse în Actul
■'a l al acelei reuniuni, semnat de conducătorii a 35 de state — între care Domnia
Noastră cu demnitate şi prestigiu aţi reprezentat ţara noastră — vor fi traduse în viaţă,
rentru inaugurarea unei ere de justiţie internaţională, de cooperare frăţească şi pace,
*>rarhii, preoţii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, prin glasul Nostru, exprimă
Domniei Voastre sentimentele lor de înaltă consideraţie şi profundă recunoştinţă, penfăurirea unei lum i mai drepte şi mai bune, pentru pace şi înţelegere între popoare.
Dorim să V ă asigurăm şi cu acest prilej, că vom munci din toate puterile şi vom
izrijini toate acţiunile Domniei Voastre, pentru continua dezvoltare şi înflorire a Pa:lei noastre, Republica Socialistă România, pentru fericirea spirituală şi materială a
zoporului român şi pentru cooperarea multilaterală şi rodnică între popoarele din
yjmea întreagă.

f Justinian
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

EVENIMENTE ŞI FAPTE DEOSEBITE
iu lie — august
23 AUGUST, SĂRBĂTOAREA NAŢIONALA A POPORULUI ROM ÂN. — Au tre
cut 31 de ani de la memorabila zi de 23 August 1944, piatră de hotar în istoria pa
triei, cînd poporul român a pornit pe calea celor mai profunde transformări pe care
le-a cunoscut de-a lungul zbuciumatei sale istorii, pe calea asigurării deplinei indepen
denţe şi suveranităţi naţionale, a făuririi unei vieţi noi, libere, îmbelşugate, fericite. Pe
calea deschisă de gloriosul August 1944, România a parcurs drumul victorios al noii
sale istorii, al marilor ei împliniri.
Prin munca entuziastă desfăşurată de întregul popor în cei 31 de ani de la eli
berarea de sub dominaţia imperialistă, ţara a fost transformată din temelii, obţinîndu-se
realizări remarcabile în toate domeniile — în industrie şi agricultură, în cultură şi
ştiinţă, în consolidarea unui nou climat social în care patria înfloreşte necontenit, spre
mîndria şi fericirea tuturor cetăţenilor ei.
Trebuie subliniat, de asemenea, prestigiul de care se bucură România socialistă
pe toate meridianele lumii, datorită vastei şi prodigioasei activităţi internaţionale a
statului nostru, consacrată cauzei progresului şi păcii, promovînd noile principii în re
laţiile dintre ţări şi popoare, bazate pe egalitatea în drepturi, respectului independen
ţei şi suveranităţii, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc, nerecurgerea la forţă sau ameninţarea cu forţa în raporturile dintre state. Politica externă
a României stîrneşte admiraţie şi se impune, pentru că principiile pe care se bazează
intră în conştiinţa lumii.
Sub semnul dragostei neţărmurite de patrie, sub semnul unui nobil mesaj de
pace şi încredcre înlr-un viitor strălucit, oamenii din întreaga ţară — bărbaţi şi femei,
tineri şi maturi, muncitori, ţărani, intelectuali, români, maghiari, germani şi de alte
naţionalităţi — au sărbătorit cea de-a XXXI-a aniversare a eliberării într-o vibraţ;e
unanimă, aducînd c<-i omagiu un bogat bilanţ de realizări.
în Capitală s-a desfăşurat, în după-amiaza zilei de 22 august, în Sala Palatului
Republicii, o adunare festivă, iar în ziua de 23 August, Piaţa Aviatorilor a găzduit, ca
în atîtea alte rînduri, marea demonstraţie a oamenilor muncii din primul oraş al ţării,
manifestări la care au luat parte Conducerea do Stat, în frunte*cu preşedintele Repu
blicii, Dl. Nicolae Ceauşescu, conducători ai organizaţiilor de masă şi obşteşti, oameni
de ştiinţă, cultură şi artă, reprezentanţi ai cultelor, ziarişti români şi străini, dele
gaţi din diferite ţări, şefi ai misiunilor diplomatice acreditaţi în România, ataşaţi mili
tari etc.
După defilarea gărzilor patriotice şi iureşul de bucurie al pionierilor, în Piaţa
Aviatorilor au pătruns coloanele oamenilor muncii, purtînd imagini reprezentative
pentru dezvoltarea pe care o cunoaşte ţara noastră, secvenţe din marile înfăptuiri ale
acestui an, grafice şi panouri ilustrînd realizările de astăzi şi prefigurînd pe cele de
mîine, glorioasa aniversare înscriindu-se ca o sărbătoare a izbînzii muncii şi încrederi:
nestrămutate în viitor.
La cea de a XXXI-a aniversare a Eliberării, în Capitală, ca şi pe întregul cu
prins al ţării, milioane de oameni şi-au manifestat dragostea de patrie şi bucuria
împlinirilor în muncă şi a perspectivelor pe care le oferă viitorul.
Sărbătorirea de anul acesta a zilei de 23 August a inclus şi imaginea unei victorii,
a eroismului de totdeauna al poporului nostru, a virtuţilor morale de care a dat do
vadă din plin, în lupta înverşunată pe care au dus-o în vara aceasta cu apele, cu re
vărsarea lor îngrozitoare, cu valurile distrugătoare. în rîndurile oamenilor care şi-a*
manifestat sentimentele patriotice cu prilejul sărbătorii noastre naţionale au fost şi
cei care au dus bătălia cu apele, reluîndu-se activitatea aproape pretutindeni unde ele
produseseră pagube şi necazuri.
Marile demonstraţii de pe întreg cuprinsul patriei în sărbătoare din ziua celei
de-a XXXI-a aniversări a Eliberării au constituit expresia victoriilor dobîndite pînă
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acum de poporul nostru, şi totodată unui legămînt de muncă devotată pentru înfăp
tuirea măreţelor obiective ale etapei actuale şi ale celei de mîine, muncă desfăşurată
sub semnul înaltelor îndatoriri patriotice pentru prezentul şi viitorul României.
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PRIMEI SESIUNI A CELEI DE A VII-A LEGISLA
TURI A M ARII ADUNĂRI NAŢIONALE. — Reluate în şedinţă plenară în ziua de 23
Iulie a.c.f lucrările primei sesiuni a celei de a Vil-a legislaturi a Marii Adunări N a
ţionale au fost încheiate in aceeaşi zif după epuizarea ordinei de zi, care a constat în :
Depunerea Jurăm intului de credinţă şi devotament faţă de Republica Socialistă Româ
nia de către unii deputaţi şi unii membri ai Consiliului de S ta t; adoptarea Legii pri
vind Congresul deputaţilor consiliilor populare judeţene şi al preşedinţilor consiliilor
populare, Conferinţa pe ţară a preşedinţilor consiliilor populare, precum şi conferinţele
pe judeţe ale deputaţilor consiliilor populare; adoptarea legilor pentru aprobarea
decretelor cu putere de lege emise de Consiliul de Stat ; eliberarea domnului Constan
tin Stătescu din funcţia de membru al Consiliului de Stat şi alegerea în locul său a
domnului Miu Dobrescu; alegerea Tribunalului Suprem, în frunte cu domnul Con
stantin Stătescu, ca preşedinte, şi alegerea procurorului general al Republicii Socialiste
România, în persoana domnului Filimon Ardeleanu.
Legea privind Congresul şi Conferinţele deputaţilor şi preşedinţilor consiliilor
populare se înscrie) aşa cum s-a spus în expunerea prezentată de deputatul Iosif Uglar,
«în ansamblul de acte. normative care consacră măsurile de perfecţionare continuă a
organizării şi conducerii vieţii economice şi sociale, de dezvoltare pe noi trepte a de
mocraţiei noastre .socialiste».
MESAJE ALE PREŞEDINTELUI ROM ÂNIEI PENTRU PACEA Şl PROGRESUL
OM ENIRII. — Neobosita activitate internaţională desfăşurată de preşedintele Nicolae
Ceauşescu în slujba înfăptuirii celor mai nobile aspiraţii ale umanităţii, contribuţia sa
la promovarea cauzei păcii şi înţelegerii între popoare, sînt oglindite, printre altele,
şi prin mesajele adresate reuniunilor, congreselor şi altor manifestări pentru pace şi
progres.
Astfel, acordînd o înaltă apreciere rolului şi contribuţiei popoarelor din Africa la
viaţa politică internaţională, preşedintele Nicolae Ceauşescu a adresat un călduros
mesaj Conferinţei la nivel înalt a Orgarizaţiei Unităţii Africane (O.U.A.), care şi-a des
făşurat lucrările celei de-a XlI-a sesiuni în capitala Ugandei, Kampala, între 28 iulie
şi 1 august a.c. subliniind că «România dezvoltă în mod susţinut relaţiile sale de co
laborare şi solidaritate cu ţările africane», fiind convinsă că «aceasta serveşte intere
sele luptei antiimperialiste, ale propăşirii economico-sociale a tuturor naţiunilor, ale
păcii şi securităţii internaţionale», preşedintele Nicolae Ceauşescu îşi exprimă prin
mesajul său «convingerea că cea de a XlI-a sesiune la nivel înalt a Organizaţiei Uni
tăţii Africane se va înscrie ca o nouă contributie la cauza dezvoltării libere, de sine
stătătoare, a statelor din Africa şi de pe toate continentele, la eforturile generale pen
tru făurirea unei lumi mai bune şi mai drepte pe planeta noastră».
A XXI-a Conferinţă internaţională împotriva bombelor atomice şi cu hidrogen, orga
nizată de Consiliul japonez împotriva bombelor atomice, şi cu hidrogen — GENSUIKYO
— , ale cărei lucrări s-au desfăşurat în trei etape, la Tokio ( 1 — 2 august), Hiroşima (5—
7 august), Nagasaki (9— 11 august), sub semnul împlinirii a 30 de ani de la bombar
damentele atomice asupra oraşelor japoneze Hiroşima şi Nagasaki — a fost de aseme
nea în atenţia preşedintelui Nicola^ Ceauşescu, adresîndu-i un cordial salut prietenesc,
precum şi cele mai sincere urări de succes, ţara noastră fiind reprezentată la Confe
rinţă de un delegat al Consiliului Naţional pentru Apărarea Păcii, Vasile Gheorghe.
Reliefînd că «problema dezarmării reprezintă una din problemele fundamentale ale
vieţii politice internaţionale, de care depind însuşi cursul civilizaţiei mondiale, exis
tenţa şi dezvoltarea popoarelor pe calea bunăstării şi a progresului», preşedintele Ro
mâniei a accentuat că «este timpul ca popoarele să-şi facă tot mai puternic auzit gla
sul, să-şi impună cu fermitate voinţa pentru a determina guvernele, conducătorii sta
telor să acţioneze consecvent în direcţia opririi cursei înarmărilor, a reducerii buge
telor militare, a interzicerii producerii şi apoi a scoaterii în afara legilor a armamen
tului- nuclear».
Mesajul preşedintelui Nicolae Ceauşescu s-a bucurat de un deosebit răsunet,
fiind primit cu vii aplauze de participanţii Ia Conferinţa împotriva armelor nucleare.
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într-o declaraţie făcută pentru revista românească «Lumea», directorul executiv al de
partamentului pentru relaţii externe al GENSUIKYO, reverendul Gyotsu Sato, a spus :
«Excelenţa Sa preşedintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu, a avut
amabilitatea de a ne transmite nouă, participanţilor la a XXI-a Conferinţă internaţională
împotriva bombelor atomice şi cu hidrogen, un mesaj foarte cordial şi încurajatorr
care a fost citit primul, chiar la deschiderea Conferinţei, în dimineaţa de 1 august..
Mesajul a fost salutat cu multă căldură de către toţi delegaţii japonezi şi străini. în
acest moment, simţim că o asemenea încurajare adresată mişcării noastre de către u.iîi
conducător de stat înseamnă foarte mult, fapt pentru care aş vrea să exprim Excelen
ţei Sale, preşedintelui Nicolae Ceauşescu, mulţumirile noastre».
Desfăşurîndu-şi lucrările în Capiatala ţării noastre, între 26 şi 29 august, sub în al
tul patronaj al preşedintelui Republicii Socialiste România, Domnul Nicolae Ceauşescur
cel de-al treilea Congres internaţional de cibernetică şi sisteme s-a bucurat de o*
deosebită atenţie şi apreciere, din partea conducătorului statului nostru, care i-a adre
sat un mesaj urmărit cu deosebit interes şi deplină satisfacţie de participanţi, oamenî
de ştiinţă, cercetători, cadre didactice din învăţăm întul superior, specialişti din peste
30 de ţări ale lumii, — mesaj în care, aşa cum a subliniat dl. James Harrison, sub
director general al UNESCO, pune accent pe responsabilitatea socială ce revine oame
nilor de ştiinţă în a duce mai departe cuceririle ştiinţei şi de a avea grijă ca aceste
cuceriri să fie folosite în scopuri juste.
Subliniind importanţa pe care o are cibernetica în zilele noastre «în conducerea 1
ştiinţifică a proceselor de producţie, a vieţii economice, în uşurarea muncii omului şl
sporirea productivităţii acesteia, în progresul general al societăţii umane», preşedin
tele Nicolae Ceauşescu şi-a exprimat, prin mesajul său, «convingerea că Congresul de
la Bucureşti va favoriza un larg schimb de experienţă, de păreri şi informaţie între
cercetătorii şi savanţii care lucrează pe acest tărlm, în scopul creşterii ciberneticii la
perfecţionarea conducerii activităţii economice, la dezvoltarea tehnicii şi stimularea
producţiei materiale, la sporirea bogăţiei naţionale a popoarelor». A vînd menirea să
shn'ească rmul, ca produs superior al geniului uman, ştiinţa trebuie pusă exclusiv în
slujba păcii, colaborării şi prieteniei între naţiuni.
In răspunsul său la cuvîntările rostite cu prilejul primirii unui grup de parti
cipanţi la Congresul internaţional de cibernetică şi sisteme, în ziua de 28 august, pre
şedintele României a spus că această reuniune «va lăsa urme importante, va avea u »
ecou important, mai ales ţinînd seama de personalităţile eminente care au apărut pe
această scenă». Salutînd hotărîrea de a se înfiinţa un centru de cibernetică în România,,
preşedintele Nicoale Ceauşescu a dat toate asigurările că vor fi create condiţiile co
respunzătoare pentru ca el să funcţioneze bine şi să se bucure de un sprijin şi de co
laborare internaţională largă.
Mesajele preşedintelui Nicolae Ceauşescu constituie unul din variatele şi nenu
măratele aspecte ale neobositei_activităţi internaţionale puse în slujba poporului ro
mân şi a întregii omeniri, o contribuţie personală, efectivă, la promovarea păcii şi în 
ţelegerii între popoare.
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VIZITE ALE UNOR ŞEFI DE STATE ŞI ŞEFI DE GUVERNE IN ŢARA NOASTRĂ.
— Cronica lunilor iulie şi august din acest an, 1975, a înregistrat o bogată serie de
vizite în ţara noastră a unor înalte personalităţi politice ale lumii, conducători de stater
şefi de guverne, de departamente, de instituţii etc., vizite care au adus o valoroasă
contribuţie la stabilirea, întărirea şi dezvoltarea legăturilor de prietenie şi cooperare
între ţara noastră şi ţările respective pentru binele comun, pentru binele lumii.
Astfel, în perioada 30 iunie— 4 iulie 1975, la invitaţia preşedintelui Nicolae Ceausescu si a Doamnei Elena Ceauşescu, ne-au vizitat ţara căpitanii regenţi ai Republicii"
San Marino, Alberto Cecchetti şi Michele Righi, cu soţiile, printre obiectivele vizi
tate fiind şi renumitele mînăstiri Draciomirna, Suceviţa, Moldoviţa şi Voroneţ, monu
mente unice de artă, unde au fost întîmpinaţi de I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei
şi Sucevei. în timpul vizitei a fost semnat un Acord de colaborare în domeniile cul
turii, învăţăm întului, turismului şi sportului, precum şi un Acord privind desfiinţarea
vizelor între cele două ţări.
Intre 26 iulie şi 12 august, ţara noastră a avat ca înalt oaspete pe preşedintele
Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor, care a făcut o vizită neoficială, în timpul
căreia a avut posibilitatea să cunoască dezvoltarea economică a unor zone ale ţării,
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irecum şi unele obiective cultural-spirituale, printre care se numără şi Moscheea şi
Muzeul de artă din Constanţa, avînd întrevederi şi convorbiri cu preşedintele NicolaeCeauşescu, încheiate cu rezultate fructuoase.
Printre oaspeţii de seamă ai ţării noastre a fost şi primul ministru al statului
Trinidad-Tobago, Eric W illiams, care, invitat de primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Manea Mănescu a făcut o vizită oficială de prietenie în
rerioada 7— 12 iulie. în urma convorbirilor dintre cei doi prim-miniştri, s-a ajuns la
rezultate valoroase : semnarea unui Acord pe termen lung privind cooperarea eco
nomică, industrială şi tehnică, a unui Protocol conţinînd programul de lucru convenit
ie cele două părţi in acest domeniu, precum şi a unui Acord de cooperare în dome
niul ştiinţei şi tehnologiei.
Un moment nou în dezvoltarea în continuare a colaborării româno-austriece, monent semnificativ în bogata cronică a raporturilor prieteneşti dintre cele două state
dunărene, l-a constituit vizita oficială întreprinsă în ţara noastră în zilele de 10— 14
.jlie 1975 de cancelarul federal al Republicii Austria, dr. Bruno Kreisky, vizită cares-a încheiat cu semnarea unui Acord de colaborare economică şi cooperare tehnică şi
Jidustrială pe termen lung şi a unui Acord privind transporturile aeriene.
Cronica tradiţionalelor legături de prietenie desfăşurate de-a lungul vremii între
România şi Franţa a înregistrat anul acesta un nou eveniment important : vizita oficială
efectuată în ţara noastră de primul ministru al Republicii Franceze, Jacques Chirac,
împreună cu doamna Chirac, între 24 şi 28 iulie. în timpul cît s-au aflat în ţara noastră,,
crimul ministru francez şi persoanele care l-au însoţit au vizitat, în judeţele Constanţa
si Suceava, obiective industriale şi social-culturale, între care se numără şi mînăstirile Suceviţa, Moldoviţa şi Voroneţ, unde au fost întîmpinaţi şi salutaţi de I.P.S. M i
tropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei. Pentru a da un nou impuls cooperării în dome
niile economic, industrial şi tehnico-ştiinţific, prim-miniştrii României şi Franţei au
semnat un Acord pe termen lung de cooperare economică, industrială şi tehnică, ua
Protocol privind concluziile convorbirilor asupra relaţiilor economice, precum şi un
Acord de cooperare în domeniul turismului.
Un nou pas însemnat în adîncirea şi diversificarea relaţiilor dintre România şi
îran îl constituie vizita făcută în ţara noastră între 11 şi 13 august 1975 de primul
ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, încheiată cu rezultate fructuoase, constînd
îndeosebi în semnarea unui Protocol care stabileşte în detaliu măsurile necesare în
vederea urgentării punerii în aplicare a proiectelor şi programelor de cooperare în
domeniul industrial, agricol şi în alte domenii de interes reciproc.
Cu rezultate pozitive, rodnice, s-a încheiat şi vizita întreprinsă în ţara noastră
— la invitaţia preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a primului ministru al guvernului,
Manea Mănescu — de primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, între27 şi 29 august 1975. O importanţă deosebită are Declaraţia solemnă comună, sem
nată de preşedintele Nicolae Ceauşescu şi premierul Suleyman Demirel, fiind primul
instrument diplomatic de acest fel de după semnarea Actului final al Conferinţei pen
tru securitate şi cooperare în Europa, care dă expresie voinţei comune de a dezvolta
raporturile de cooperare dintre cele două state, fundamentate pe respectarea princi
piilor şi normelor de drept şi justiţie internaţionale. în spiritul Declaraţiei solemne co
mune şi a dorinţei comune de a dezvolta relaţiile bilaterale, au fost semnate Acordul
de cooperare economică, industrială şi tehnică pe termen lung şi Protocolul cuprinzînd măsuri pentru dezvoltarea relaţiilor economice dintre cele două ţări. Dialogul
rodnic româno-turc va fi continuat cu prilejul vizitei pe care preşedintele ţării noastre
urmează să o facă în Turcia.
PAŞI ÎNAINTE PE .CALEA LEGATURILOR DE PRIETENIE ŞI COLABORARE..
DINTRE R O M Â N IA ŞI STATELE UNITE ALE AMERICII. — In Comunicatul comun cu
privire la vizita oficială a preşedintelui S.U.A. Gerald R. Ford şi a doamnei Elisabeth,
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Ford în Republica Socialistă România se subliniază că preşedinţii Nicolae Ceauşescu
şi Gerald R. Ford «au constatat cu satisfacţie că relaţiile bilaterale politice, economice,
•tehnico-ştiinţifice, culturale ş: în alte domenii s-au dezvoltat şi diversificat în ultimii
ani, în spiritul principiilor înscrise în Declaraţia comună semnată la Washington la
.5 decembrie 1973».
Un pas important pe calea dezvoltării colaborării dintre România şi Statele Unite
ale Americii l-a constituit îndeosebi aprobarea clauzei ‘naţiunii celei mai favorizate
în relaţiile economice cu România de către Congresul Statelor Unite ale Americii (Se
natul în ziua de 25 iulîe 1<975, iar Camera Reprezentanţilor în t ziua de 28 iulie), act
politic a cărui principală semnificaţie este aşezarea relaţiilor economice dintre cele
două ţări pe o bază normală, înlăturîndu-se barierele ce le stăteau în cale.
Dată fiind însemnătatea Acordului privind relaţiile comerciale dintre România
-şi S.U.A.. documentele de ratificare a acestui Acord au fost semnate de preşedinţii
Nicolae Ceauşescu şi Gerald Ford în cadrul unei ceremonii solemne, la Bucureşti, în
ziua de 3 august 1975. în alocuţiunea rostită cu prilejul semnării documentelor ro.mâno-americane prilejuite de vizita preşedintelui Gerald Ford în România, preşedin
tele Nicolae Ceauşescu a spus, printre altele : «Am semnat şi documentele prin care
cele două ţări ale noastre asigură intrarea în vigoare a acordului comercial şi se rea
lizează schimbul instrumentelor de ratificare. Prin aceasta se creează un cadru juridic
mai bun pentru conlucrarea economică între ţările noastre. Aş dori să exprim satis
facţia mea, a guvernului, a poporului român pentru faptul că relaţiile dintre România şi
Statele Unite sînt aşezate pe o bază reciproc avantajoasă ,• că ţările noastre doresc
să aplice în domeniul economic principiile reciproc avantajoase ale clauzei naţiunii
celei mai favorizate».
La scurt timp după vizita preşedintelui Gerald Ford în ţara noastră, cronica re
laţiilor româno-americane a înregistrat un nou şi însemnat pas pe calea promovării
şi adîncirii prieteniei şi colaborării dintre România şi Statele Unite. în zilele de 15— 19
august 1975 ne-a vizitat ţara, la invitaţia Biroului Marii Adunări Naţionale, o cuprin
zătoare şi larg reprezentativă delegaţie a Congresului american, condusă de preşedin
tele Camerei Reprezentanţilor, Cari Albert, deputat democrat din partea statului
Oklahoma.
Delegaţia a fost primită de către Domnul Nicolae Ceauşescu, preşedintele Româ
niei, şi Doamna Elena Ceauşescu, .în staţiunea Neptun, chiar în prima zi a vizitei în 
treprinse în ţara noastră. în cuvîntarea rostită cu acest prilej, subliniind că vizita dele
gaţiei Congresului S.U.A. are loc într-un moment semnificativ, şi anume la puţin timp
după vizita preşedintelui Gerald Ford, precum şi la scurtă vreme de la aprobarea de
către Congresul Statelor Unite ale Americii a Acordului privind relaţiile comerciale
dintre România şi S.U.A., preşedintele Nicolae Ceauşescu a subliniat totodată că v i
zita delegaţiei congresmenilor americani constituie o nouă şi semnificativă expresie
a bunelor relaţii ce s-au statornicit şi se dezvoltă între cele două ţări. Mulţumind căl
duros, în numele său şi al’ oaspeţilor, preşedintelui Nicolae Ceauşescu, pentru între
vederea acordată, Cari Albert şi-a exprimat totodată dorinţa ca relaţiile de conlucrare
dintre parlamentele celor două ţări să cunoască o dezvoltare continuă, precum şi
convingerea că poporul american are un prieten în poporul român, în preşedintele
Nicolae Ceauşescu.
în timpul cejor cinci zile cît au stat în ţara noastră, reprezentanţii Congresului
american au vizitat oraşul Constanţa şi staţiunile de pe litoral, Braşovul cu monumen
tele sale (Scheii Braşovului, Biserica Voievodală, Biserica Neagră), staţiunea alpină
Poiana Braşov, Castelul Bran, noul cartier Titan şi Uzina Electronica din Capitală,
realizată în cooperare cu uzina «Control Data Corporation» din S.U.A., şi alte obiective.
Din declaraţiile făcute în cadrul unei conferinţe de presă, se constată că, dincolo
de caracterul ei protocolar şi prietenesc, această primă vizită oficială a reprezentan
ţilor Congresului S.U.A. în ţara noaetră a constituit şi un prilej de «descoperire» a
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României. «Mi-a făcut o foarte mare plăcere vizita la celebrele biserici şi mînăstiri
din Moldova : Dragomirna, Suceviţa, Voroneţ şi Moldoviţa», a declarat, printre altele,
John Brademas, deputat democrat din partea statului Indiana, membru al Comitetului
pentru educaţie şi cultură. «Aceste monumente minunate de artă, — a spus d-sa în
continuare — , constituie un patrimoniu cultural imens pe care îl posedă românii, dar
■care este important pentru toate popoarele, pentru civilizaţia lumii. Iar, cînd mă voi
întoarce în Statele Unite, voi încuraja oamenii să vină în România, să viziteze impor
tantele sale comori de artă şi, în primul rînd, cele pe care le-am menţionat».
Caracteristică este şi declaraţia făcută de conducătorul delegaţiei, deputatul Cari
Albert, în încheierea căreia a spus : «Ne aflăm la începutul unui proces de mare
dezvoltare şi adîncire a relaţiilor dintre ţările noastre, şi cred că vizita de aici ne-a
•dovedit din plin că lucrurile sînt coapte pentru cursul acesta ascendent al relaţiilor
bilaterale. Am făcut eforturi de ambele părţi pentru ca vizita noastră să fie fructuoasă
$i reciproc avantajoasă, şi trebuie să recunosc că ea a fost, în acelaşi timp, şi foarte
plăcută. Pînă acum n-am fost niciodată în Balcani, cu toate că mi-am făcut o mare
parte din educaţie în Europa. Am considerat întotdeauna că România trebuie să fie o
ţară foarte prietenoasă şi «colorată», o ţară latină, cu alte cuvinte. Dar, venind aici,
am descoperit că e mult mai caldă şi mai prietenoasă decît mă aşteptam, atît în ceea
ce priveşte oamenii, cît şi atmosfera in general, ca să nu mai vorbim de frumuseţea
peisajului».
Iar la plecarea delegaţiei spre Patrie, conducătorul ei a spus : «Plecăm cu im 
presii deosebite din ţara dumneavoastră ‘şi consider că a fost foarte util că am putut
stabili contacte personale care vor avea o influenţă pozitivă asupra dezvoltării rela
ţiilor bilaterale».
Pentru încheierea relatării despre vizita delegaţiei Congresului S.U.A. reprodu
cem tot din cuvintele pline de sens ale conducătorului acestei delegaţii, eminentul
jurist Cari Albert, rostite în cadrul unui interviu acordat revistei «Lumea» înainte de
a întreprinde călătoria în unele ţări ale Europei (inclusiv România) : «Orice pas spre
îmbunătăţirea raporturilor dintre ţări este un aport adus cauzei păcii». — (T.N.M.).

CIVILIZAŢIILE LUMII ŞI PĂMÎNTUL STRĂMOŞESC
ÎŞI DEZVĂLUIE TAINELE
D IN DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE ŞI DIN DATELE ŞTIINŢIFICE M A I N O I

— Un popor dispărut trăieşte prin ceea ce a realizat. — 130.000 de desene
rupestre, mărturii ale unei civilizaţii existente cu 6.000 de ani în urmă, au fost găsite
într-o peşteră în apropierea localităţii Capo di Ponte (Brescia). Cercetările sînt con
duse de un mare specialist în acest domeniu, Emmanuel Anati, care şi-a exprimat, în
cadrul unui interviu acordat revistei «Gente», o serie de consideraţiuni în legătură
cu descoperirile făcute. în primul rînd el a subliniat faptul că nu există în Europa
asemenea dovezi şi date care pot prezenta detaliat existenţa unui popor care a trăit
acum 6.000 de ani. Dar nici din datele strînse nu se pot da explicaţii în ceea ce pri
veşte originea, gradul de cultură şi civilizaţie, mentalitatea, într-un cuvînt viaţa oa
menilor.
După părerea acestui om de ştiinţă, aceşti locuitori erau descendenţi ai unei
populaţii paleolitice din Europa Centrală, venită aici în munţi, la finele epocii gla
ciare. După datele descoperite, ei au rezistat pînă în anul 16 î.d.Hr. cînd au pătruns
aici legiunile romane care i-au exterminat după lupte foarte grele. Aceşti locuitori
erau foarte înzestraţi din punct de vedere fizic, buni vînători şi pescari (în apele
rîurilor din munţi). Foloseau arcuri cu săgeţi; suliţe, pumnale, spade şi, foarte curios
cunoşteau bumerangul. îmbrăcămintea şi-o făceau din piei de animale, din lînă şi din
fibre vegetale. Ei trăiau în grupuri mici de 20— 30 persoane. Probabil că şeful' gru
pului era cel mai în vîrstă membru. Fiecare grup îşi construia casa sa cu mai multe
încăperi şi cu adăposturi pentru vite. Nu se poate determina ce limbă au folosit. Un
singur fapt s-a putut s ta b ili: în ultimele secole de existenţă ei au folosit alfabetul
etrusc dar cu multe modificări.
Toate cele peste 130.000 de desene rupestre au fost fotografiate şi apoi catalo
gate, ceea ce a permis înţelegerea multor elemente semnificative ale existenţei lor.
Acest voluminos şi extrem de preţios material ştiinţific continuă să fie studiat cu
multă atenţie.

— Vechiul Babilon avea irig aţii. — într-unul din sectoarele oraşului Bagdad,
în timpul lucrărilor de construire a unui pod peste Tigru (fluviu menţionat şi în Biblie
ca o indicaţie naturală a Grădinii Edenului (Facere II, 14), au fost descoperite vesti
giile fostului sistem de irigaţie al Babilonului. S-au păstrat fragmente din pereţii con
fecţionaţi din cărămidă, pe care se pot distinge şi astăzi însemnele lui Nabucodonosor,
împăratul Babilonului (sec. VI. î.d.Hr.). Aşa cum se ştie, însuşi Daniel-proorocul a
descifrat cîteva însemne. Mene, mene, 'techel ufarsin... (Daniel V, 25— 29).
Construit din rocă bituminoasă şi asfaltică, barajul reţinea apele Tigrului, care,
apoi printr-un sistem de stăvilire, erau dirijate spre apeducte, iar de acolo spre ogoare
şi grădini. Barajul are la bază o lăţime de 50 de metri. El este considerat de specia
liştii irakieni drept una dintre cele mai mari construcţii hidrotehnice în bazinul Tigru.
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— Urul Caldeei, a fost oraşul lui Ghilgameş şi locul de chemare a lui Avraam.
In cadrul săpăturilor arheologice, efectuate la Uru-Warka, în Iran, a fost dat la iveală
un întreg cartier, datînd din sec. I î.d.Hr. surprinzător de bine conservat, cu clădiri
publice şi case de locuit de diverse tipuri (în unele s-au găsit chiar şi piese de mobi
lier), cu străzi şi pieţe. E vorba, evident, de un cartier «nou» al străvechiului oraş
-sumerian, Uruk (Ur) printre ai cărui conducători s-a numărat şi eroul semilegendar
Ghilgameş. Legenda despre faptele sale vitejeşti cîntate în faimosul poem babilonian
înscris pe tăbliţe de argilă arsă găsite în biblioteca regelui asirian Assurbanipal, da
tează din mileniul al III-lea î.d.Hr.
Recenta descoperire este considerată de arheologi şi istorici ca deosebit de im 
portantă pentru istoria dezvoltării anticului şi biblicului Uruk (Urul Caldeei, Facere
XI. 31).
NOI DATE DESPRE CIVILIZAŢIA CELTOBRITANA
— Au ajuns celţii pînă în America ? — Se ştie că celţii au populat întreaga
Europă cu peste două milenii în urmă. însăşi graniţa Daciei a fost călcată de aceşti
temerari călători, încît regele Dromihete i-a înfrînt. Celţii au ajuns însă la
gurile Dunării şi pînă în Asia Mică (regiunea Galata). Iată că unii istorici emit ipo
teza că ei ar fi colonizatori precolumbieni în America. Aceşti colonizatori ai Americii
de Nord au provenit din rîndurile triburilor de agricultori celţi care au părăsit cu
2700 de ani în urmă actualul teritoriu al Portugaliei, a declart Prof. Barraclough Fell
de la Universitatea Harvard (S.U.A.). Constatarea cunoscutului profesor a plecat de
la descoperirea în localitatea North Salem (New Hampshire), precum şi în alte loca
lităţi din această regiune a unor ruine reprezentind vechi aşezări celte şi a unor
inscripţii asemănătoare cu cele găsite pe teritoriul actual al Portugaliei şi în Insulele
Canare. Profesorul Barracloucfh Fell a explicat că aceste inscripţii au fost redactate
într-o celtă arhaică. Din analiza inscripţiilor profesorul american a tras concluzia că
aşezările celte s-au format în această zonă în jurul anului 800 î.d.Hr. şi au durat circa
500 de ani, dispărînd ca urmare a asimilării acestor primi colonişti de către populaţia
băştinaşă.
Acelaşi fenomen al asimilării s-a produs şi cu celţii de pe teritoriul traco-dac.
— De cînd a început Anglia să fie p o p u la tă?

—

Ca orice regiune a glo

bului Marea Britanie prezintă din ce în ce mai multe surprize arheologice. Omul pre
istoric a desfăşurat pe pămîntul Albionului o intensă activitate, în urmă cu o jum ă
tate de milion de ani, adică cu cel puţin 100.000 de ani mai devreme decît admiteau,
pînă nu de mult antropologii. La această concluzie a ajuns, de curînd, un cercetător
de la «University iCollege» — Londra, în urma examinării uneltelor din silex desco
/

perite într-o carieră modernă din Somerset, din Sud-vestul Angliei. Este vorba de o
serie de lame foarte ascuţite cu care «homo erectus», precursor a lui «homo sapiens»,
spinteca vînatul. Specialiştii consideră că recenta descoperire este extrem de valoroasă
%

pentru complexitatea imaginii despre evoluţia speciei umane în Europa.
— Ce şi cum vorbeau celţii. — Enigma ce există în legătură cu semnele gra
vate în piatră, descoperită la Vermont şi New-Hampshire în nord-estul Statelor Unite,
a fost dezlegată. «în urma studiilor efectuate de oameni de ştiinţă americani, s-a ajuns
la concluzia că aceste caractere redau o limbă veche, vorbită, în urmă cu mai bine
-de două milenii şi jumătate, de celţi.
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— M ărtu rii creştine de cult în Marea Britanie.
— Un tezaur compus din*
25 de piese masive de argint — între acestea o tavă cîntărind circa 4 kg, o cădel
niţă, potire, discuri şi alte obiecte — au fost date la iveală pe un ogor din Anglia,,
în imediata vecinătate a ruinelor unui castru roman. Potrivit aprecierilor arheologului
Donel Macreth, ar fi vorba de obiecte de cult din perioada timpurie a creştinismului,
cele mai vechi de acest gen, găsite pe teritoriul britanic. în vederea studierii şi da
tării exacte a tezaurului, acesta a fost predat experţilor de la «British Museum», des
coperirea fiind considerată ca importantă pentru cercetările privitoare la respectiva
perioadă a istoriei Angliei şi a organizării independente de Roma a creştinismului în
Marea Britanie.
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— M angal avînd o vechime de aproxim ativ 16.000 de ani. — La Meadowcroft Rockshelter în apropiere de oraşul american Pittsburg au fost aduse la lumina
zilei bucăţi de mangal avînd o vechime de aproximativ 16.000 de. ani. Această desco
perire arheologică este considerată de specialişti ca fiind una din cele mai vechi măr
turii a prezenţei umane în emisfera vestică. Potrivit oamenilor de ştiinţă de la Insti
tutul Smithsonian, această descoperire, precum şi altele făcute în acelaşi loc vin în
sprijinul teoriei care susţine că fiinţe umane au traversat strîmtoarea Boring, care
desparte Asia de America de Nord, cu peste 20.000 de ani în urmă.
4

Bucăţile de mangal şi unele unelte de piatră ar proveni — potrivit declaraţiei'
unui antropolog de la Universitatea din Pittsburg. Prof. James Adovasio — dintr-un
loc de vatră, adăpostit sub o stîncă, unde triburile nomade îşi găseau adăpost tem
porar în incursiunile lor de vînătoare.
DIN ARHITECTURA ŞI ARTA VECHE CREŞTINA
— O bazilică paleocreştină pe m alul Io rd a n u lu i. — In cursul unor săpăturii
arheologice desfăşurate la Masin, lîngă Madaba, pe platourile înalte ale Iordaniei
s-a descoperit o biserică veche din sec. V— VI. Continuînd degajarea vestigiilor im 
portantului monument creştin, au fost descoperite urmele unui accident tragic petre
cut în urmă cu aproape 15 secole. Pe dalele de piatră ale bisericii distruse, după toate*
probabilităţile, de un puternic cutremur, a fost găsit scheletul unui om a cărui tibiea fost sfărîmată de un imens bloc de piatră. Era, după toate probabilităţile, preotul
slujitor sau îngrijitorul bisericii găsit la datorie şi pe care cataclismul — în cursul
căruia cupola s-a prăbuşit asupra sacristiei — l-a surprins în incintă şi care s-a stins
din viaţă lent, ca un martir, într-o grea suferinţă, ţintuit locului sub povara blocului
care i-a zdrobit piciorul.
— Pskovul şi tezaurul lui* — Printre cele mai impresionante morminte isto
rice şi de artă se înscrie la loc de frunte şi mînăstirea Pskov cu celebrele sale subte
rane mortuare. De aceeaşi importanţă este şi salba de biserici vechi din localitate,
care ca şi mînăstirea au fost refăcute şi rectitorite de către ţarul Petru cel Mare.
Recent, un grup de arheologi sovietici au dat la iveală, într-o biserică din oraşul
Pskov (U.R.S.S.), o valoroasă frescă interioară datînd din secolul al XVI-lea, care şi-a
păstrat nealterate culorile originale. «Komsomolskaia Pravda», care publică ştirea, men
ţionează că fresca s-a putut conserva atît de bine, datorită faptului că, din motive
necunoscute încă, ea a fost acoperită cu pămînt, la începutul secolului al XVIII-lea,.
din ordinul ţarului Petru cel Mare.
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DIN TAINELE PĂMlNTULUI SFÎNT AL STRĂMOŞILOR NOŞTRI

—

Aşezare neolitică în Ţara Zarandului. — împreună cu grupul de elevi p e

:aie-l conduce arheologul amator Eugen Pădureanu a întreprins cercetări în perime
trul Comunei Tauţ, din colţul de sud-est al Ţării Zarandului. Aici se aflau vestigiile
mei fortificaţii feudale. La baza unui val de pămînt au fost găsite numeroase frag
mente ceramice ce aparţineau unei aşezări necunoscute din neolitic. Pe un ciob de vas
Zugen Pădureanu a observat că este incizată o siluetă umană. Dîndu-şi seama de im 
portanţa descoperirii, el a strîns cele mai semnificative fragmente ale vasului şi le-a
expediat la Bucureşti, rugîndu-1 pe arheologul Vasile Boroneanţ să-şi exprime părerea
îsupra lor. Printre altele Eugen Pădureanu scrie : «pe un fragment de vas din pastă
:rună, îngrijit lucrat, am observat pe partea lui interioară, incizată o siluetă umană.
Figura reprezintă, după părerea mea, un personaj feminin surprins în momentul cînd
executa un dans ritual, magic. Ideea de mişcare este sugerată de unele detalii ana
tomice şi vestimentare. Prin împingerea piciorului drept înainte, ridicarea braţului
irept în sus şi îndoirea antebraţului, rochia se mulează pe corp, în timp ce pe partea
ousă ea este reprezentată printr-o linie curbă ce sugerează mişcarea rochiei în vînt.
rărul, schematizat, sugerează ideea de mişcare, de fluturare în vînt. S-ar putea să
: e un dans ritual legat eventual, de semănat. în acest sens linia ce atîrnă de braţul
drept ar sugera o traistă cu grăunţe iar gestul m îinii stîngi ar indica împrăştierea
Trăunţelor. Deşi tributară schematismului, caracteristic artei neolitice, această repre
zentare nu dă forme încătuşate în figuri geometrice cu siluetele de pe splendida cera
mică cucuteniană. Redarea prin linii a corpului uman impresionează prin relativa
exactitate a proporţiilor, nimic nu pare exagerat, doar corpul fiind redus la scară.
Anumite detalii dovedesc că artistul neolitic cunoştea valoarea perspectivei : «Dansa
toarea» de la Tauţ, cum am denumit-o, reflectă posibilităţile artisice ale oamenilor
ce au vieţuit prin aceste locuri în urmă cu 4.000 de ani. De altfel şi restul ceramicei
răsite, prin manieră de ornamentaţie, cu cercuri incizate, făcute cu trestia, reprezintă
un element caracteristic al acestei noi aşezări preistorice descoperite.
Opinia arheologului Vasile Boroneanţ este următoarea : — «Am cercetat cu
atenţie silueta incizată pe ciobul expediat prin poştă de colaboratorul Muzeului jude
ţean din Arad, Eugen Pădureanu. Autor al mai multor descoperiri arheologice, pasio
natul cercetător a descoperit acum un nou punct neolitic pe harta ţării. El comple
tează în acest mod viziunea noastră asupra artei neolitice a culturii Tisa. Silueta
reprezintă o scenă magică, probabil un dans ritual, iar ipoteza că ea ar reprezenta
d femeie reiese din îmbrăcăminte, rochia determinînd această părere. S-ar putea
adăuga şi modul cum a fost reprezentat părul. în ceea ce priveşte importanţa des
coperirii, subliniez şi eu faptul că apariţia ei este o noutate, ea reprezentînd prima
figură incizată pe ceramică care ilustrează un dans magic. Elementul cel mai ciudat
este faptul că incizia a fost făcută pe peretele interior al vasului. Acest lucru ar putea
indica, fie c ă 1 fragmentul ceramic a aparţinut unui vas deschis, un castron, fie că si
lueta a fost incizată pe un ciob, într-o împrejurare oarecare. Dansul magic ilustrat pe
această bucăţică de vas se leagă de o tradiţie mai veche el fiind cunoscut încă din
oaleoliticul superior. Figura este redată într-o manieră naturalistă, spre deosebire de
altă reprezentare de acest gen din cadrul aceleiaşi culturi, găsită în Ungaria, care a
fost realizată schematizat şi abstractizat. Prin maniera sa, silueta de pe fragmentul
de vas găsit la Tauţ, se leagă stilistic mai mult de figura ce apare pe una dintre
tăbliţele de la Tărtăria, manieră descendentă din cultura magdelaniană».
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— Alte dovezi ale C ultu rii Cucuteni. — De curînd, ţăranii cooperatori din
Comuna Braieşti (jud. Iaşi) au descoperit în vie şi prin nişte mirişti, pe o distanţă de
3 km mai multe fragmente de ceramică pictată, lame şi toporaşe de cremene, precum
şi alte obiecte — mărturii ale existenţei străvechi a populaţiei pe acele meleaguri. Evi
dent, obiectele noilor descoperiri au fost trimise Muzeului de istorie din Iaşi, ai cărui
specialişti, deplasaţi la faţa locului, au stabilit că ele reprezintă urme ale culturii Cucuteni-Ariuşd-Tripolie, avînd o mare importanţă istorică şi documentară. Săpăturile ar
heologice continuă cu sprijinul cooperatorilor, care sînt interesaţi să afle cît mai multe
despre strămoşii şi glia lor străbună.
— Monede getodacice. — Recent a fost recuperat şi introdus în colecţia de nu
mismatică a Muzeului Judeţean Dîmboviţa un mare număr de monede getodacice, cei
m ai mare tezaur de acest gen descoperit în ţară. E! a fost găsit cu 35 de ani în urmă
în satul Ursei (Dîmboviţa) şi a fost păstrat de un cetăţean din Pucioasa. Tezaurul este
alcătuit din 425 monede de argint de mai multe tipuri. Ele au fost emise de una din
cele mai importante uniuni tribale getice aflate pe teritoriul dintre Dunăre, Carpaţi,
Vedea şi Ialomiţa, care se crede ar fi format nucleul de bază al viitoarei formaţiuni
politice statale condusă de Buerebista. Muzeul Judeţean Dîmboviţa continuă săpătu
rile la locurile descoperirii.
#

— Valea Mostiştei (Ilfov) permanent locuită.

— Sondajele arheologice re
cente dovedesc că Valea Mostiştei aflată în partea de est a judeţului Ilfov şi străbătută
de rîul cu acelaşi nume, a fost locuită de getodaci încă din timpuri străvechi. Cele
peste 40 de aşezări identificate aici aparţin, după aprecierile specialiştilor, secolelor
IV — III— II î.d.Hr. Urmele unor construcţii de mari dimensiuni, ridicate din chirpici,
vetrele de foc, gropile de alimente, obiectele de metal, os, lut ars şi ceramică, toate
dovedesc existenţa unei locuiri intense, în această zonă, mai cu seamă în secolul al
II-lea î.d.Hr.
— Vatra sacră a Capitalei noastre. — Studii arheologice întreprinse în vatra
Rucureştiului şi în cîteva din împrejurimile sale au scos la iveală o serie de noi
mărturii documentare privind istoria regiunii, civilizaţia străveche a acestor me
leaguri. Pe malul drept al rîului Colentina, în cartierul Bucureştii noi, — informează
Agerpres — au fost identificate recent urmele unei aşezări rurale getice datînd din
a doua epocă a fierului (secolul II î.d.Hr). Locuinţe din lemn şi lut, vetre de foc, gropi
de cereale, fragmente ceramice, unelte. Arheologii au constatat lipsa unei sistema
tizări a aşezării, precum şi o mare varietate a vaselor de lut ars. Noua aşezare se
adaugă celor peste 20 aparţinînd aceleiaşi perioade depistate la Dudeşti, Dămăroaia, Tînganu, Bragadiru ş.a. completînd astfel harta arheologică a Capitalei.

— Construcţie feudală din secolul al XVII-lea în perimetrul spitalului Brîn•covenesc. — De curînd în cadrul şantierului arheologic din perimetrul spitalului
*

Brîncovenesc au fost descoperite unele noi

construcţii feudale de al sfîrşitul sec.

XV II, vase şi instrumente medicale.
Un mare interes au stîrnit şi cercetările de la Buciumeni
Buftea unde a fost
stabilită vatra unuia dintre cele mai vechi sate domneşti ('Măneşti), sat datat, con
form documentelor scrise, în veacul al XVI-lea. Arheologii

au

dovedit existenţa

aşezării cu un secol mai devreme decît se ştia pînă acum. Ceea ce reţine, mai cu
seamă, atenţia, sînt două necropole, foarte bine conservate, dintre care una din piatră,
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bcru foarte rar întîinit la acea vreme, precum şl numeroase obiecte de podoabă şi
nonede din vremea lui Mircea cel Bătrîn.
— Complex arheologic roman. — In urma unor săpături arheologice efec
tuate de un colectiv de la Facultatea de Filologie şi istorie din Sibiu în satul Apol•iul de Sus au fost scoase la lum ină vestigii ale unui complex arhitectonic roman, dadnd din secolele II— I I I ; fragmente de ceramică fină şi provincială romană, ţigle,
olane, cuie de fier. Tot aici a fost descoperit şi un depozit de unelte agricole, sape
pentru lucrări de desfundare, foarfeci, similare cu cele utilizate de viticultorii romani
lin Campania sau alte regiuni viticole.
în acelaşi timp pe malurile Tîrnavei Mari, în zona comunei Micăsasa, cercetătorii
Muzeului din Mediaş au dat de un sarcofag bine conservat, precum şi de o monedă
catînd din anul 106.
— Necropolă preistorică la Tăureni (Jud. Mureş). — Făcînd nişte lucrări de
construcţii în raza comunei Tăureni (jud. Mureş), Serghei Grosu de la LA.S. şi mun
citorul Nicolae Boandă au descoperit două morminte străvechi. Prof. Vasile Capotă,
directorul Căminului Cultural, continuînd săpăturile, a recuperat două vase preistorice
rredîndu-le Muzeului din Tg. Mureş. Ambele vase, două ceşti de formă bitronconică,
cq decorul îngrijit, canelat, cu toartele supraînălţate prevăzute cu creastă — aparţin
culturii «Nona», din perioada de tranziţie de la epoca bronzului la epoca fierului. Va
sele se pare că aparţineau unui cult vechi.
Prof. Valeriu Lazăr, directorul Muzeului judeţean, opinează că pe locul săpă
turilor se află o necropolă preistorică. Pentru prima oară această cultură «Nonă» este
iîestată la Tăureni, fapt de o mare importanţă pentru studiul trecutului meleagurilor
*.
» •
%
ze aici.
— Valul lui Atanaric. — Cunoscutul arheolog Mihai Brudiu, descoperitorul ş'î
necropolei creştine de la Galaţi (Ţiglina IV), muzeograf principal la Muzeul jude*^an de istorie Galaţi, a identificat de curînd, pe teritoriul comunei Cuca (Galaţi), o
-orţiune a valului de apărare antic din sud-estul Moldovei, situat între localităţile
S^oicani şi Brăhăşeşti. Metoda folosită de cercetător a fost cea a comparaţiei solurilor,
fapt ce i-a permis să determine cu precizie traseul acestei lucrări în funcţie de to
pografia locului. Valul, datînd din secolul al IV-lea, este atribuit lui Atanaric, condu
cător al geţilor.

— Cuptoare dacice de oale descoperite în comuna Lazuri (Satu-Mare). —
Nu numai ceramică izolată s-a descoperit pe întreg teritoriul locuit de daci, ci chiar
cuptoare unde se ardeau oalele şi străchinile. Astfel, pe raza comunei Lazuri la zece
xm de Satu-Mare, a fost descoperit un mare atelier de olărie, de pe vremea dacilor,
alcătuit din şapte cuptoare (dintre care cinci dezvelite complet). în cuptoare s-a găsit
ceramică, obiecte de uz casnic din lut, piatră şi metal, podoabe. Nu departe de cup
toare s-a descoperit şi o locuinţă dacică, prevăzută cu vatră de foc şi cuptor pentru
copt pîinea. Potrivit aprecierii specialiştilor, aşezarea dacică de la Lazuri, împreună
cuptoarele similare descoperite cu cîţiva ani în urmă într-o altă comună sătmăreană, Medieşu Aurit, constituie mărturii de o deosebită valoare istorică şi documenliră. El datează din secolele III şi IV şi atestă civilizaţia comunităţilor dacilor liberi
trăitori pe aceste meleaguri.
t

GLASUL RUINELOR ŞI DOCUMENTELOR
— Din îndeletnicirile sm ălţu itu lu i la strămoşii noştri. — O recentă desco
perire arheologică făcută între satele Făcăi şi Branişte, de pe teritoriul M unicipiului

m

BISERICA ORTODOXA ROMANI.

Craiova, a scos la iveală un atelier de ceramică smălţuită şi nesmălţuită: Cuptorul şâ<
celelalte mijloace aferente executării meşteşugului datează din secolul X IV . Inter
sant şi faptul că ceramica este asemănătoare cu unele piese descoperite la Păcuiul h i
Soare, ceea ce rezultă că acea cultură era comună pe teritoriul patriei noastre.

— O rotondă creştină romană la Alba Iulia. — Din ce în ce datele arheolo
gice confirmă ma/terial faptul că populaţia băştinaşă era creştinată şi organiza:!
înainte de venirea slavilor şi ungurilor. Cu toate că aceştia din urmă au distrus lăca
şurile de cult pentru a se declara stăpîni pe glia noastră străbună, totuşi urmele ar-J
heologice confirmă statornicia dacoromânilor şi românilor şi totodată acuză distrug»
rea civilizaţiei lor de către învingători. Astfel, cu prilejul unor lucrări de restaurare,
la Alba Iulia, s-au făcut noi şi importante descoperiri arheologice. Printre altele, este
vorba şi de o rotondă, care datează din secolul IX — X ridicată pe alt edificiu de cui:
creştin. Specialiştii apreciază că la Alba Iulia, exista, în secolele amintite centrul un
formaţiuni social-economice care evolua spre o formă de Stat caracteristică feud>
lismului timpuriu. S-a constatat, de asemenea, în stratul arheologic aparţinînd secol
lor II— III coexistenţa unor materiale ceramice romane şi dacice, iar deasupra unor]
straturi din secolele IV — V III au fost descoperite rămăşiţele a 11 locuinţe din secol
al IX-lea şi începutul secolului X, care poartă urmele caracteristice culturii române;
de tip Dridu.
Pe ruinele acestea a fost ridicată de migratori, mult mai tîrziu, catedrala catolică]
din Alba Iulia. Cercetările continuă.
N O I DOCUMENTE ÎN .CUSTODIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL
— O valoroasă colecţie de artă*geto-dacă şi elenă. — Peste 11.000 de obiec-?
sînt expuse în colecţia «Maria şi dr. George Severeanu» de pe str. I.C. Frimu n:
26. Pasionat colecţionar dr. George Severeanu, primul radiolog din ţara noastră care
cercetat efectele terapeutice ale radiumului în maladia canceroasă, a donat statul1
un valoros patrimoniu. Din bogatul fond de obiecte de artă geto-dacă, tezaure de aur
şi argint descoperite pe teritoriul ţării noastre, colecţia de numismatică şi splendidei
vase corintice şi atice reliefăm cîteva :
Un grup de falere, inele de buclă şi brăţări de aur din marele tezaur descoperi
rit la O s^ovul Mare, în jud. Mehedinţi. împodobite cu motive geometrice, piesele sî:
din epoca bronzului, secolul X V î.d.Hr.
Pahar getic, decorat cu figuri în relief, ce reprezintă doi cavaleri care se ur-i
măresc în galop. Obiectul este din argint şi are înălţimea de 105 mm şi diametrul
55 mm.
Cap votiv de efeb, din secolul II î.d.Hr., înalt de 31 cm. Chipul este splendid reda
el reflectînd măestria artistului necunoscut.
Statuetele de tip Tanagra sînt amplu reprezentate în colecţie. Dintre cele 18!
de figurine modelate pe teracotă, în secolul III î.d.Hr. se remarcă două piese extreoi
de expresive prin frumuseţea lor.
Un Skhyphos corintic, vas din primul sfert al secolului VI î.d.Hr. pe care est*
pictată o scenă reprezentind doi călăreţi şi o pasăre cu chip de femeie.
— Noi achiziţii ale Bibliotecii Academiei. — Biblioteca Academiei, care
prezent cuprinde peste 7.600.000 de piese — manuscrise sau ediţii rare, colecţii
stampe sau numismatică, şi-a întregit recent, prin achiziţii şi donaţii, fondul său d
documente. Valoroase prin vechimea lor, prin informaţiile privitoare la situaţia si
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cial-politică a Ţărilor Române, sînt cîteva pergamente, danii sau întăriri de moşii, purtînd pecetea unor domnitori ca Mihai Viteazul (document datat 1595), Simeon M ovilă
(o danie de' la 1607), Vasile Lupu (un original din 1640) şi Radu Voievod (o danie
din 1613). Biblioteca Academiei şi-a completat fondul de manuscrise cu un caiet de
însemnări zilnice aparţinînd lui Nicolae Iorga, cu exemplarele a numeroase poezii ale
lui Alexandru Macedonski, (din anii 1898— 1900) cu scrierile «Omul de zăpadă» de
Cezar Petrescu şi «Cronica Optimismului» de George Călinescu. Acestora li se adaugă
mai multe scrisori ale lui I. L. Caragiale către Paul Zarifopol şi V. A. Urechia, cîteva
acte privitoare la atelierele lui Constantin Brîncuşi de la Paris şi o serie de desene
ale acestuia.
Cabinetul de numismatică al Bibliotecii anunţă şi el achiziţionarea unor piese de
o deosebită valoare. Cea mai interesantă este o monedă geto-dacică din argint, datînd de la mijlocul secolului III î.d.Hr. (în afara acesteia sînt cunoscute doar trei exem
plare în Bulgaria şi Iugoslavia). Tot aici pot fi găsite ca recente achiziţii, o monedă
de bronz bizantină de la împăratul Anastasiu I. (secolul VI e.n.) şi un tezaur mone
tar bizantin cuprinzînd peste 30 de exemplare din bronz emise în secolele V I— V II
î.d.Hr.
— C a za n ia lu i V a rla a m c o n tin u ă com pletarea b ib lio te c ilo r p a trie i. — Filiala
Arhivelor Statului din Bacău a intrat, cu cîteva timp în urmă, în posesia Cazaniei lui
Varlaam, sau Cartea românească de învăţătură, tipărită în timpul domnitorului V a
sile Lupu.
— N oi m ă r tu r ii docum entare p r iv in d tre c u tu l ţ ă r ii. — Provenite prin achi
ziţii sau donaţii au intrat recent în patrimoniul Muzeului de istorie a Republicii So
cialiste România. Celor peste 100 de piese aparţijiînd Culturii de Prund, existente în
muzeu, li s-a adăugat o serie de unelte din piatră, descoperite în ultima vreme, pe V a
lea Argeşului. Dintre documente, reţin, în mod deosebit, atenţia, un^act din 10 ianua
rie 1429 scris pe pergament şi purtînd semnătura şi sigiliul domnitorului Alexandru
cel Bun. în aceeaşi categorie se înscrie un document original, pe hîrtie, emis la 13 mai
1665 şi semnat de mari dregători — Miron iCostin, Toma Cantacuzino, Solomon Bîrlădeanu şi alţii. Compartimentul de carte românească veche al muzeului s-a îmbogăţit
cu un exemplar al Cazaniei lui Varlaam (Iaşi 1643) şi un altul, al Evangheliei de la
Snagov, tipărită de cărturarul Antim Ivireanu în vremea domniei lui Constantin Brîncoveanu.
Muzeul a intrat, de asemenea, în posesia unor documente legate de actul unirii
Transilvaniei cu România de la 1918 ; o copie de epocă pe pergament a rezoluţiei
Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia şi un extras din stenograma Adunării. Deose
bit de valoroase sînt cîteva piese de mobilier care au aparţinut scriitorului Dimitrie
Bolintineanu şi un breloc de aur cu 7 camee atribuit medicului Carol Davila.
Şi satele pot avea muzee valoroase. A fost inaugurat muzeul de arhitectură
populară al judeţului Gorj, de la Curtişoara (la 10 km de Tg. Jiu). Pe lîngă monumen
tele existente de utilitate publică turla şi biserica din secolul al XVIII-lea, prezintă
30 de case ţărăneşti exemplare de o aleasă frumuseţe ale construcţiilor săteşti din
acest judeţ, iniţiativă lăudabilă în conservarea autohtonului strămoşesc.

— D im itrie Cantemir şi Constantin Brâncuşi în sanctuarul cultural al
omenirii. — La Milano a avut loc ceremonia dezvelirii unei statui a lui Dimitrie Can
temir, ca drept recunoştinţă faţă de geniul său. Statuia a fost amplasată la Biblioteca
«Ambrosiana» (instituţie sacră) închinată episcopului creştin: Sfîntul Ambrozie al Mi-
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lanului, străvechi centru de cultură nu numai al Lombardiei, ci şi al întregii' Italii. Sta
tuia este o operă de bronz, de mari dimensiuni, a sculptorului român Ion Irimescu care
a realizat chipul marelui cărturar, ilustru istoric şi domnitor al Moldovei, pribeag în
Rusia şi savant de renume m o n d ial: Dimitrie Cantemir. Locul statuii este în Curtea
de Onoare a Bibliotecii, aşa-numita «Curte a Marilor spirite», alături de chipurile
sculptate ale lui Platon, Socrate, Dante, Goethe şi ale altor reprezentanţi de frunte ai
literaturii şi culturii universale.
La ceremonia respectivă au luat parte viceprefectul provinciei Milano, Vincenzo
G uarrella; preşedintele Academiei belle arte «Brera» Dionigi Pavesi, directorul Bi
bliotecii «Ambrosiana», Angelo Paredi.
Au luat cuvîntul Dl. Iacob Ionescu, Ambasadorul României la Roma şi Angelo
Paredii, directorul Bibliotecii «Ambrosiana» din Milano. ;în încheierea manifestării, A m 
basada Republicii Socialiste România la Roma a oferit mai multor personalităţi • de
frunte ale vieţii culturale din Milano, medalia comemorativă «Dimitrie Cantemir».
Au fost de faţă şi P. Cuv. Prof. Mircea Clineţ şi Pr. Doctorand Traian Valdman,
conducătorii duhovniceşti ai comunităţii românilor din Milano.
C. Brâncuşi la «Tate Gallery». Muzeul de artă londoneză «Tate Gallery» a publicat
recent o lucrare despre activitatea acestei cunoscute instituţii culturale în perioada
celor doi ani dintre 1 aprilie 1972 şi 31 martie 1974. Lucrarea numărînd 273 de pagini
cuprinde, printre altele, prezentarea foarte bine documentată şi reproducerea în cu
lori a tuturor operelor de artă intrate în patrimoniul muzeului în perioada menţionată,
fie prin donaţii, fie prin achiziţii.
Cea mai valoroasă dintre aceste opere — a cărei reproducere în culori ilustrează
de altfel coperta volumului — este considerată de către autorii lucrării un bronz de
Constantin Brâncuşi, achiziţionat în anul 1973, cu concursul unei subvenţii primite de
muzeu, din partea statului.
Vizitînd acest muzeu ni se pare interesantă mai ales «Pasărea Măiastră» din
bronz aurit aflată în «Colecţia Rodin», (cam 22 de la Tate Gallery), — (P. D/ac).

* IHDRVMARI ♦PftSTORRU *

EVANGHELIA PĂCII
TRĂITĂ ÎN DIFERITE STRUCTURI ACTUALE ALE LUMII *
«Evanghelia Păcii» (Efes. VI, 15), adusă, descoperită şi lăsată lumii
ca legămînt sfînt de Iisus Hristos, se adresează spre trăire tuturor nea
murilor, din toate timpurile şi din toate locurile (Matei XXVIII, 16;
Marcu XVI, 15).
Această Evanghelie a Păcii dată de Dumnezeu, cel ce este dragoste
şi pace pentru «cei de aproape» şi «pentru cei de departe», este puterea
lui Dumnezeu şi pace iudeului şi elinului (Efes. II, 17 ? Rom. I, 16), este
Evanghelia mîntuirii (Efes. I, 13) şi noi to[i «cele ale păcii urmărim»,
după cumi,spune Sfîntul Apostol Pavel.
Evanghelia Păcii în contemporaneitate. — In veacurile trecute,
Evanghelia Păcii şi-a dat roadele sale cunoscute în diferite părţi ale
globului. Structurile social-ec'onomice şi ‘politice au fost mult diferite
de cele de astăzi.
în epoca noastră, datorită progresului ştiinţific şi tehnic, structurile
au luat noi înfăţişări, iar Evanghelia Păcii, de atîtea ori este, într-un
fel sau altul, confruntată direct cu viaţa, trăind în diferite structuri ale
lumii de astăzi şi contribuind la îmbogăţirea lor, în slujba omului, în
slujba întregii umanităţi.
Odată cu progresul vertiginos de astăzi în atîtea domenii, se ivesc
şi noi probleme foarte importante în faţa lumii contemporane, precum
şi în anumite părţi ale globului, se ajunge la fenomene de criză care
trebuie total şi definitiv înlăturate de cei competenţi.
Raţiunea impune tuturor oamenilor doritori de bine să înlăture ne
ajunsurile din lume, pentru a salvgarda pacea, pentru abolirea neocoîonialismului şi segregării rasiale şi alte racile ale lumii de astăzi. Peste
tot, se caută să se dezvolte necesitatea perfecţionării condiţiilor de
viaţă şi a cuceririi depline a libertăţii naţionale
*
R e f e r a t s u s ţ i n u t la S e s iu n e a C o m isie i te o lo g ic e d in c a d r u l C o n f e r in ţe i c r e ş t i n e p e n t r u '
P a c e (C e rn ic a , 27—30 m a i 1&75).
1.
D iac. P r o f . D r. I o a n F lo c a , Bisericile şi progresul, în -«M itropolia A rd e a lu lu i» ', X V II
(1972), n r . 3—4, p. 185—186.
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Progresul actual al ştiinţei şi tehnicii se împleteşte cu lupta popoa
relor pentru progres social, -pentru făurirea unei vieţi mai bune, mai
drepte şi paşnice. Istoria merge înainte : viaţa cea nouă creşte şi se
întăreşte împotriva oricăror stavile 2.
E îngrijorător faptul că în anumite structuri industriale şi mai ales
în cele militare a unor puteri, se fac pregătiri de război cu disponibile
potenţiale de armament care ar -putea distruge nu numtai planeta noas
tră, ci în acelaşi timp şi alte zeoe planete asemănătoare ca proporţie
şi rezistenţă 3. în acelaşi timp, o treime din populaţia globului nostru
trăieşte în cruntă sărăcie şi mizerie. Anual, 26 milioane4 de oameni
mor din cauza foametei şi a lipsurilor.
în toţi aceşti umiliţi şi nedreptăţiţi şi loviţi ai lumii, Evanghelia
Păcii ne arată tainic pe Iisus Hristos, în chip explicit pe semenii noştri
care au absolută nevoie de ajutor pentru mîntuirea noastră şi pentru
mîntuirea lor trupească şi sufletească.
Tertulian a spus pe drept ouvînt că ucenicii lui Hristos învaţă şi
trebuie să înveţe mai ales prin faptele lor (Apologeticum L, 14).
Coresponsabilitate în structurile de azi ale lumii. — Toţi creştinii
sîntem, într-un fel sau 'altuil, responsabili de toate nedreptăţile care se
înjtîmplă astăzi în lume. Evanghelia Păoii care luminează drumul nostru
în viaţă, care ne hrăneşte duhovniceşte şi care ne mulţumeşte conştiinţa
atunci cînd împlinim tot ce e posibil din partea noastră, ne dictează să
trăim din plin pacea în structurile lumii de astăzi, iar acolo unde Evan
ghelia Păcii este stînjenită de a putea fi trăită, conştiinţa noastră ne
face să ridicăm glasul pe lîngă cei care au în vedere destinele lumii în
apărarea celor oropsiţi, în înlăturarea primejdiilor care ameninţă pacea
lumii şi pentru instaurarea unei vieţi prospere şi cu adevărat umane
pe faţa pămîntului.
Este ştiut că numai în timp de pace viaţa societăţii poate progresa,
numai în timp de .pace se pot înfăptui lucrări gigantice de interes gene
ral care să aducă îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă omenească şi care
să dea oamenilor putinţa de a se bucura cît mai mult de binefacerile
ştiinţei şi progresului, de o viaţă fericită 5.
Evanghelia Păcii lucrează şi trebuie să lucreze metreu la transfor
marea lentă şi profundă a sufletului omenesc, pentru ca după aceea
toate să se* schimbe aproape de la sine 6.
Deşi Evanghelia Păcii nu este legată de o an/uimită structură socială,
economică sau politică 7, ea trebuie să slujească oamenilor şi popoare
lor în duhul diaconiei8 lui Hristos, în duhul diaconiei semenilor noştri.
2. N ic o la e M la d in , « M itr o p o lia Ardealului-*-, Studii de teologie morală, S ib iu , 1969, p. 152.
3. « I n f o r m a tio n C a th o liq u e I n t e r n a t i o n a l e » , n r . 477, P a r i s , 1S75, p. 7.
4. P r . P r o f . C o r n e liu Sîrbu!, Preocupările ecumenismului contemporan, in « M itro p o lia O l
teniei»* XXVI (1974), n r . 7—8, p . 576—577.
5. P r . O r e s t B u z o ia n u , Pacea, bunul cel mai de preţ al tuturor oamenilor şi popoarelor,
în -«Studii T e o lo g ic e - V (1953), n r . l —<2, p. 6.
,
6. P r o f . D iac. N. I. N ic o la e s c u , Misiunea socială a Bisericii în lumina Sfintei Scripturi, în
« O r to d o x ia » , I I I (1951), n r . 1, p. 55.
7. M. D. C h e n u , L’Evangile dans le temps. P a r i s , 1964,. p. 28.
8. I u s t i n M o ise s c u . M itr o p o litu l M o ld o v e i, Cuvint rostit la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, în 11 iunie 1974, p u b lic a t în « E p is k e p s is * n r . 106/2, 1974, p. 21.
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în contextul structurilor de astăzi este potrivit să cunoaştem mai
-deaproape temeiurile creştine care îndreptăţesc şi luminează atitudi:ea noastră faţă de problemele contemporane ale um anităţii; este potr.vit să vedem cum se poate trăi şi cum se trăieşte Evanghelia Păcii
s ce atitudine au creştinii faţă de diferite structuri existente azi
_t lume.
Dreptatea socială şi structurile actuale ale lumii. — Evanghelia
-dcii este trăită de fiecare creştin în «cămara» sufletului său şi aduce
-radele păcii atît pentru viaţa lui personală, cît şi pentru viaţa ob>.ească, unde-şi desfăşoară activitatea. Dar Evanghelia Păcii, prin viaţa
. atitudinea creştină are -menirea de, a fi şi «lumina lumii» pe vîrf de ’
nunte şi «sarea pămîntului». Pentru ca Evanghelia Păcii să poată fi
T â i t ă atît individual, cît şi
în obşte, se cer mai multe condiţii care în
nare parte depind de structurile lumii. Creştinii, fără a avea scopul de
i face reforme sociale, economice sau politice, trăind Evanghelia Păcii,
nrîuresc în bine aceste structuri.
Dat fiind caracterul sobornicesc al Bisericii, credincioşii se realirează în comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii lor, potrivit cuvîntului
alintului Apostol Pavel : «Dacă un mădular suferă, toate mădularele
-feră împreună, iar dacă un mădulair este cinstit, toate mădularele se
rucură împreună» (I Cor. XII, 26).
între principiile creştine care stau de asemenea la temelia Evan
gheliei Păcii se situează dragostea faţă de om, indiferent de rasă, in:iferent de preocupare, indiferent de opinie politică. Dragostea faţă de
:n este strîns legată de principiul dreptăţii .sociale, de egalitate între
rameni, de dreptul la respect, de frăţietate, de libertate. Pentru ca drai D S t e a creştină să se manifeste în toată plinătatea ei între oameni, treruie ca bunurile pămîntului, toate bunurile materiale din univers care
sînt date omului spre stăpînire şi folosinţă (Geneză I, 26—29), să fie
^trebuinţate în chip egal de către toţi oamenii.
Dar dacă din nefericire oamenii schimbă destinaţia bunurilor în
rnip egoist, ele devin o ameninţare pentru pacea lumii întregi, .acest
rapt devine condamnabil, devine cauză a răului social, dau naştere să
răciei atunci cînd există monopol de bunuri şi de bani în folosul oeilor
“uţini care nedreptăţesc pe cei mulţi. După concepţia creştină,' omul
odată aşezat de Dumnezeu ca stăpîn al lumii este împreună participant
:n Dumnezeu la puterea suverană asupra cosmosului. Stăpînirea noas
tră nu este însă absolută ; noi stăpîmm .pentru a ne folosi fiecare după
nuncă şi trebuinţă.
Dreptul de folosire egală a bunurilor materiale garantează liberta
tea şi pacea tuturor popoarelor. Şi dacă uneori oamenii au anumite ne
putinţe, în asemenea cazuri Apostolul neamurilor ne sfătuieşte : «Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos»
sGal. VI, 2). .
—
Creştinii şi problemele sociale în structurile actuale ale lumii.
Atitudinea noastră faţă de problemele actuale ale lumii care garantei
trăirea Evanaheliei Păcii ne este luminată de cuvintele Scripturii.
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momentul în care lisus Hristos şi-a început activitatea publică, a arătat
că binevesteşte săracilor şi este trimis să vindece pe cei zdrobiţi cu
inima, să propovăduiască robilor dezrobirea şi să slobozească pe cei
asupriţi (Luca IV, 18— 19). Agonisirea de averi în dauna celor săraci
este totdeauna o nedreptate şi o ameninţare împotriva păcii. Pentru
creştini, Dumnezeu nu este al neorînduielii, ci al păcii şi aii sfinţeniei
(1 Cor. XIV, 33). Evanghelia Păcii se adresează tuturor neamurilor fără
deosebire, spre a putea fiecare să se folosească de bunurile lumii şi
să-şi poată aduce contribuţia în chip egal la prosperitatea generală.
Fiecare are talanţi, pe care trebuie să-i multiplice în folosul propriu şi
obştesc. Aceasta se referă la toţi oamenii, la toate ţările, mici, mijlocii
sau mari.
Statele se deosebesc între ele în ceea oe priveşte întinderea teri
torială, numărul populaţiei, nivelul de dezvoltare, puterea economică,
regimul politic. Dar pe planul dreptului internaţional, statele sînt egale
între ele ca participante ale comunităţii mondiale, bucurîndu-se de
drepturi egale şi avînd obligaţii egale. Oamenii, popoarele sînt egale
juridic şi religios între ele pentru că după învăţătura noastră nu este
deosebire în privinţa drepturilor şi obligaţiilor între «iudei şi elini, între
rob şi slobod» (Gal. III, 28).
Toţi creştinii trebuie să se străduiască mereu pentru ca Evanghelia
Păcii să fie cu adevărat întrupată între oameni şi popoare pe toată faţa
pămîntului.
Lumea de astăzi cere insistent recunoaşterea demnităţii umane în
toată plenitudinea ei, egalitate socială a tuturor claselor şi creştinii nu
pot decît să adere lai aceste măsuri, de pe poziţiile lor şi în condiţiile lor.
în suflul general care străbate astăzi prin fiecare inimă, Biserica,
lucrînd potrivit principiilor evanghelice, sprijină împlinirea înaltelor
deziderate ale lumiii.
Biserica se simte răspunzătoare de liniştea, fericirea şi prosperita
tea umană. Biserica slujeşte lumea pe diferite planuri de activitate,
aducînd o contribuţie în felul ei propriu la viaţa societăţii şi la mai
binele lu m ii9. La realizarea dreptăţii între oameni, creştinii au în cen
trul preocupărilor lor mesajul biblic de pace, dragoste, dreptate şi fră
ţietate. Creştinii lucrează pentru dreptatea socială în numele credinţei
lor şi fidelităţii lor faţă de Evanghelie.
Dacă astăzi, datorită progresului tehnico-ştiinţific s-au făcut paşi
mari în alimentare, în medicină, în condiţiile de viaţă, aspectul demo
grafic încă nu poate fi soluţionat decît garantîndu-se condiţiile de pace
şi de dezvoltare materială şi culturală a tuturor popoarelor în chip echi
tabil. Neputinţele momentane de a rezolva problema exploziei demo
grafice trebuie căutate în egoismul, în orgoliul şi în avariţia celor care
'acumulează bunuri mult mai multe decît au nevoie.
Creştinii trăind Evanghelia Păcii, înţeleg semnele vremii, înţeleg
evdltiţia structurilor sociai-economice, procesul marilor transformări
,

în

.

.

9.
Lucrarea Bisericii şi năzuinţa de pace şi securitate a popoarelor — a r tic o l r e d a c ţio n a l
« M itro p o lia B a n a t u l u i » XXHI (1973), n r . li—3, p. 3.
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sociale contemporane, colaborarea dintre naţiuni, dezvoltarea socială,
ridicarea popoarelor subdezvoltate, recunoaşterea demnităţii omului pescară mondială şi îşi aduc aportul lor la consolidarea unei vieţi pros
pere în toată lumea.
Teologia păcii şi structurile actuale ale lumii. — Teologia păcii
creştine ne îndeamnă permanent să susţinem ridicarea relaţiilor dintre
oameni la un nivel superior corespunzător contemporaneităţii şi cu
mari perspective pentru viitor 10. Numai un creştinism dinamic, slujitor*
al păcii şi angajat în viitoarea vieţii, animat de rîvna de a sluji per
manent năzuinţele contemporaneităţii, poate sluji astăzi cu adevărat
strădaniile popoarelor spre progresul social-economic şi libertate. Căci
oamenii, în viaţa pămîntească, sînt chemaţi nu spre dezbinare, ci spre*
unire, mu spre vrajbă, ci spre prietenie şi: înfrăţire.
Evanghelia Păcii vede astăzi în năzuinţele contemporane din dife
rite structuri ale lumii setea de armonie ca o necesitate morală. Me
nirea no'astră este să ţinem mereu proaspătă în conştiinţa şi atenţia
oamenilor această atmosferă atît de necesară păcii n . După învăţătura
EvangheMei Păcii oamenii $i toate popoarele făcind .parte din aceeaşi
mare familie 'a umanităţii, au aceeaşi natură, acelaşi scop, aceeaşi lege
morală naturală, aceeaşi chemare l-a desăvîrşire 12. Fără a-şi pierde spe
cificul lor, popoarele formează un întreg unitar şi toate trebuie să con
tribuie la promovarea binelui comun.
Aspiraţia spre pace a constituit năzuinţa permanentă a oamenilor
cinstiţi din toate vremurile şi rămîne pentru totdeauna legămîntul veş
nic al Doannului Iisus Hristos 13.
Angajarea creştină în problemele păcii face parte din conştiinţa
morală a fiecărui creştin, ştiind că viaţa veşnică se dobîndeşte prin
ceea ce faoi în viaţa pămîntească pentru înlăturarea lipsurilor, pentru
o viaţă mai bună, mai plină de dreptate, de iubire, de bunătate şi
de pace.
Slujitorii păcii ştiu că fericirea veşnică se dobîndeşte prin acţiune,,
prin iubire faţă de oameni, prin îmbunătăţirea vieţii pămînteşti. Ade
văraţii creştini nu pot niciodată să fie izolaţi de aspectele vieţii sociale,
nu pot niciodată să fie pasivi faţă de problemele economice, politice
şi în general sociale. Activitatea aceasta a noastră nu înseamnă numai
supunere faţă de stăpînire, ci noi sprijinim forţele progresului pe te
meiul principiilor creştine 14.
*

10. P r . I lie D. M o ld o v a n , Sensul «Apostolatului social» in vremea noastră, în « B is e r ic a
O r to d o x ă R o m â n ă » , XCU (1974), n r . 1—2, p. 107.
11. A . K r a s e n in ic o v , Pacea internaţională ca misiune morală , — t r a d . d in lim b a r u s ă
d e C o n f. N e g r e s c u I o a n , în « O rto d o x ia » II (1950), n r . 1, p. 49.
12. P r o f . D iac. O. B u c e v s c h i, Biserica Ortodoxă, solie a păcii şi înfrăţirii, în .« S tu d ii
T e o lo g ic e» I (1949), n r . 3—4, p. 149.
13. P r o f . I u s tin M o is e sc u , Temeiurile lucrării Bisericii pentru apărarea păcii, în « S t u d i i
Teologice»», V (1953), n r . 3—4, p. 268.
14. N ic o la e M la d in , M itr o p o litu l A r d e a lu lu i, op. cit., p. 12—17.
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Căci creştinismul are în lume o misiune paşnică şi binefăcătoare.
Misiunea creştinismului este edificatoare şi pilduitoare. Creştinii mereu
trebuie să vorbească prin exemplul practic dat în viitoarea probleme
lor contemporane.
Teologia păcii ne îndeamnă să respectăm cultura popoarelor în
care trăim şi să respectăm de asemenea cultura tuturor popoarelor,
pentru ca toţi împreună să contribuim cu aportul nostru specific la îm
bunătăţirea tezaurului cultural-spiritual al întregii umanităţi. Nici o
Biserică nu poate fi considerată ca marginală, care să nu-şi asume res
ponsabilitatea cuvenită în faţa problemelor pe care le ridică noile struc
turi ale lumii 15.
Biserica este slujitoare, dar şi bine vestitoare a mesajului evanghe
lic de dreptate, de dragoste şi de pace chiar în epoca noastră, în epoca
transformărilor în industrializare şi urbanizare 16. Biserica poate şi tre
buie să trezească în conştiinţa credincioşilor coresponsabilitatea tuturor
pentru apărarea drepturilor vieţii. Căci roadele dreptăţii se seamănă nu
mai întru .pace şi binecuvîntaţi sînt cei ce lucrează pacea (Iacov III, 18).
Creştinismul în structurile actuale ale lumii. — Creştinul, ca un
fericit făcător de pace, este chemat de vremuri şi oameni să întărească,
să înnobileze viaţa omenească, să aducă în viaţa socială duhull păcii
şi al înfrăţirii, duhul slujirii şi al jertfelniciei. Creştinii propovăduiesc
tuturor dreptatea şi omenia, munca cinstită şi ordinea. Evanghelia Păcii
este chemată să împodobească sufletul cu tăria iubirii, a solidarităţii şi
a unirii, după cum a precizat foarte explicit Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Justinian al Bisericii Ortodoxe Române 17. învăţătura morală a
creştinismului constituie o adevărată solie de pace, de libertate, de în
frăţire şi dragoste de oameni şi popoare 18.
După cum demonstrează practica vieţii şi după cum arată Epistola
către Diognet, creştinii urmărind principiile Evangheliei Păcii, sînt in
tegraţi total în viaţa structurală şi în problemele cetăţilor în care
trăiesc. Ei nu se deosebesc de ceilalţi oameni prin obiceiuri speciale,
prin Limbă deosebită, ci se consideră mereu că fac parte în chip res
ponsabil din aceeaşi patrie împreună cu toţi ceilalţi concetăţeni. Ei lo
cuiesc în cetăţi acomodîndu-se obiceiului locului cu privire la îmbră
căminte, la mîncare şi la întregul fel de vieţuire şi (participă la toate
problemele vieţii. Din felul vieţii lor se constată că ei sînt conştienţi că
15. D o m H e ld e r C a m a r a , L'Eglise doit s'incarner dans chaque culture, în « I n f o r m a t i o n s c a th o liq u e s in te m a tio n a le s » - n o . 468—469/1974, p. 22.
16. P r . N ic o la e B o r d a ş iu , Biserica şi problemele obşteşti, în « O r to d o x ia » , X X IV (1972),
n r . 1, p. 126.
17. J u s t i n i a n , P a t r i a r h u l B is e r ic ii O r to d o x e R o m â n e , Apostolat social, v o i. H, B u c u r e ş ti,
1948, p . 152.
18. D ia c . P r o f . N. N ic o la e s c u , îndatorirea Bisericii de a contribui la instaurarea idealu
rilor creştine de pace, libertate, înfrăţire şi dragoste între oameni şi popoare, în « O r to d o x ia *
X m (1961), n r . 4, p. 584.
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fericirea nu constă în a domina peste aproapele, nici în a voi să ai mai
m-uit decît cei mai slabi, sau în a fi bogat şi a asupri pe supuşi, ci fericit
este acel care îşi ia asupra lui povara aproapelui şi se arată ca un
Dumnezeu pentru cei pe care îi ajută.
Noi trăim în lumea aceasta care are măreţiile şi scăderile ei. Misi
unea noastră este de a fi <cu adevărat fii ai lui Dumnezeu, oare ne-a
dat Evanghelia Păcii şi care ne aşteaptă să fim vrednici slujitori ai păcii.
Pentru a putea contribui mai bine la bunăstarea celor nedreptăţiţi
şi oprimaţi, noi trebuie în permanenţă să colaborăm şi cu adepţii altor
religii sau ideologii, cu mişcările care luptă pentru dreptate şi pace.
Adevărul creştin deşi este veşnic, el trebuie să se manifeste din
plin în viaţa noastră trecătoare pămîntească, să satisfacă setea credin
cioşilor de o viaţă mai bună. Drept urmare, >ca oameni ai Bisericii, tre
buie să ne adresăm credincioşilor care sînt deja angajaţi în problemele
vremii în calitatea lor de cetăţeni, să le vorbim pe măsura mentalităţii
şi pe măsura preocupărilor şi angajamentelor -lor sociale, pe măsura
ideilor lor contemporane 19.
Biserica nu poate fi pasivă faţă de nici una din problemele vea
cului. Pe baza principiilor moral-sociale creştine, Biserica, prin credin
cioşii ei slujitori ai păcii, sprijină soluţionarea justă a problemelor
veacului.
Încadrarea credinciosului în viaţa organică a Bisericii nu se face
fără încadrarea lui în viaţa socială contemporană. Virtuţile creştine au
tentice trebuie puse în scopul fiecăruia dintre isemenii noştri, şi prin
aceasta în slujba societăţii, aşa se poate contribui în chip paşnic la
menţinerea structurilor bune şi la înnoirea celor învechite. Teologia
păcii mereu trebuie să ne lumineze căile spre a lucra cu spor în tra
ducerea în viaţă a revelaţiei biblice şi cerinţelor realităţilor existente
in viaţa contemporană.
Creştinismul, recunoscînd valoarea fiecărui om, recunoaşte în ace
laşi timp şi valoarea fiecărui neam. Sfîntul Irineu spunea că nu există
Dumnezeu
20
13)
guruloii neam
Oamenii sînt egali şi fraţi, precum şi toate neamurile legate onto
logic unele de altele şi deci responsabile unul altuia 21. Creştinii se in
teresează şi lucrează pentru viaţa lumii, fiind legaţi prin istorie, prin
destin, prin aspiraţii legitime de viaţa popoarelor în cadrul cărora îşi
desfăşoară activitatea. Pentru aceasta şi Bisericile noastre s-au angajat
19. D ia c . P r o f . I o a n F lo c a , o p . cit., p. 183—184.
20. M S tro p o lite G e o rg e s K h o d r e , Christianisme dans un monde pluraliste, VEconomie du
Saint Esprit, în ^ I r e n i k o n » , XLIV, n r . 2, 1971, p . 192—194.
21. P r . N ic o la e B o r d a ş iu , op. cit., p. 122.
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activ în lupta pentru apărarea păcii, colaborînd fructuos la toate nive
lurile, pentru a răspunde noilor -cerinţe ale structurilor epocii noastre 22.
Conferinţa Creştină pentru Pace şi problemele actuale ale lumii. —
Sînt numai doi ani de cînd reprezentanţi ai Bisericii Creştine, inclusiv
delegaţi ai C.C.P. la Bangkok, într-o Scrisoare către Biserici, au arătat
că s-au decis să se angajeze mai statornic în lupta împotriva a tot ceea
ce asupreşte -.pe oameni. Angajamentele şi sugestiile din această Scri
soare le considerăm ca o contribuţie adusă eforturilor de apărare şi
restabilire a păcii în lume, o contribuţie la lucrarea Evangheliei Păcii
în structurile actuale ale lumii, căci pentru a fi pace într-adevăr tre
buie veghe, ca să nu fie împiedicate ştiinţa, industria, tehnologia şi
alte elemente constitutive ale civilizaţiei moderne. Noi trebuie să per
severăm în căutarea structurilor vieţii comune care permite îmbogăţirea
spirituală şi fizică a omului.
Cînd vorbim de umanitate, în calitate de creştini şi slujitori ai
păcii, avem în vedere mulţimea de persoane create după chipul şi ase
mănarea lui Dumnezeu. Nu se poate ignora de către nimeni astăzi, drep
tul fundamental al omului la demnitate, la libertate, la dragoste şi pace.
Creştinii/trebuie să acţioneze în acest sens nu numai ei toţi uniţir
ci împreună cu toţi credincioşii altor religii, cu adepţii altor convingeri
filozofice pentru independenţa popoarelor.
Cităm, în acest sens, poziţiile adoptate de C.C.P. faţă de o serie de
importante probleme ale societăţii contemporane, concretizate în do
cumente ca : «Memorandum-ul» prezentat de Tribuna Populaţiei din
cadrul Conferinţei Mondiale a Populaţiei, ţinută în luna august 1974 la
Bucureşti; «Rezoluţia privind transformarea Oceanului Indian într-o
zonă a păcii», adoptată de sesiunea Comitetului de lucru, ţinută între
24 septembrie— 3 octombrie 1974 la Tananarive-Madagascar, precum şi
desele rezoluţii şi documente elaborate faţă de sprijinirea luptei juste,
de eliberare a popoarelor din Indochina, dintre care cea mai recentă a
fost «Rezoluţia Comisiei pentru problemele politice din cadrul Confe
rinţei Creştine Asiatice» (Kottayam-India, ianuarie 1975), organizată
de C.C.P.
Năzuinţa societăţii spre o stare ideală este conformă cu voia lui
Dumnezeu şi cu puterea omului. Din substratul divin al istoriei, din
noastre
oameni
o societate cu structuri drepte, pentru o societate a p ăc ii23.
Teologia creştină a păcii îmbrăţişează toate problemele societăţii,
toate contextele legate de structurile care asigură prosperitatea lumii
şi în acelaşi timp ate cuvenita poziţie faţă de structurile învechite.
*

22. D ia c . P r o f . D r. I o a n F lo c a , op. cit., p. 187.
23. N ic o la e M la d in , M itr o p o litu l A r d e a lu lu i, op. cit., p. 15.
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Menirea noastră, ca slujitori ai Evangheliei Păcii, este ca în conti
nuare să facem tot ce ne stă în putinţă ca principiile acestei Evanghelii
să fie trăite din plin în structurile bune de astăzi şi să persistăm cu
nădejde creştină acolo unde structurile actuale, împiedică într-un fel
sau altul trăirea Evangheliei Păcii, împiedică bunăstarea pentru toţi
fraţii noştri, împiedică pacea lumii.
Pămîntul cel bun în care rodeşte Evanghelia Păcii. — în lumina
celor expuse pînă acum, putem spune că Evanghelia Păcii, dată de
Dumnezeu nouă pentru mî n-tuire şi pentru fericire, este binefăcătoare
pentru viaţa fiecărui credincios şi pentru viaţa obştească. Evanghelia
Păcii, pentru a-şi putea da roadele sale divino-umane pentru viaţa fie
căruia dintre noi şi pentru viaţa semenilor, are nevoie de condiţii de
pace pentru întruchipare şi dacă aceste condiţii lipsesc, noi sîntem per
manent îndemnaţi de Biserică să ne rugăm şi mai mult pentru pace şi
să acţionăm paşnic cu mijloacele noastre specifice pentru menţinerea
păcii, pentru instaurarea ei acolo unde nu există, pentru sprijinirea
tuturor structurilor sociale care fac posibilă menţinerea şi înflorirea
păcii pe toată faţa pămîntului.
Structurile actuale ale lumii, în cea mai mare parte sînt favorabile
trăirii Evangheliei Păcii, dar mai există şi structuri care trebuie să fie
Îmbunătăţite şi înnoite pentru bunăstarea tuturor oamenilor, pentru ar
monioasa dezvoltare a tuturor popoarelor, pentru menţinerea păcii în
lume şi pentru a se putea dezvolta în chip fericit activitatea noastră
în slujba tuturor.
Toţi creştinii, ca fii ai lui Dumnezeu şi slujitori ai Evangheliei
Păcii, trebuie să sprijine cu toate puterile afirmarea noului curs spre
destindere, care se face astăzi prezent în lume, să fie alături de cei ce
militează pentru aceasta permanent, cu fermitate şi cu energie, prin
participarea activă a tuturor ţărilor şi popoarelor, la reglementarea
tuturor problemelor care privesc astăzi interesele întregii lumi.
Noi sîntem alături de cei ce se străduiesc să întroneze trainic între
toate statele noile principii ale relaţiilor internaţionale, cu mijloacele
cerute de o politică de pace, de progres şi de colaborare pe toate pla
nurile şi între toate ţările : respectarea independenţei şi suveranităţii
naţionale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avan
tajul reciproc, nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea cu forţa.
Creştinii, în acţiunile lor de sprijinire a păcii, pornesc mai întîi
de la interesele juste şi obiective ale regiunii geografice în care trăiesc,
ale ţării respective, ale continentului, pentru a se putea interesa şi con
tribui la pacea generală a lumii.
Sîntem conştienţi şi de atîtea ori chiar foarte îngrijoraţi că — cu
toate strădaniile diplomatice ale multor state, cu toate eforturile poli
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tice pe care le fac ţările socialiste şi alte ţări iubitoare de pace din
lume, pacea nu este deplin asigurată în lume.
De exemplu, pe -care dintre noi şi dintre semenii noştri nu îi îngri
jorează faptul — deja binecunoscut — că în prezent pe continentul nos
tru este concentrată cea mai puternică forţă armată, umană şi mate
rială contemporană din lume. Această situaţie poate să aducă grave
primejdii la'adresa păcii noastre şi a lumii întregi.
Acţiunea noastră creştină pentru apărarea păcii este permanent
irenică şi neviolentă, dar niciodată întreruptă, niciodată lipsită de dra
gostea tuturor oamenilor şi popoarelor iubitoare de bine din lume, nici
odată lipsită de umbrirea harului^ divin.
*

Principiile Evangheliei Păcii ne arată în chipul cel mai luminos că
pentru soluţionarea marilor probleme care privesc astăzi întreaga ome
nire, trebuie să participe absolut toate statele mari şi mici, indiferent
de orînduirea lor socială. Aceasta se face şi trebuie să se facă pentru
că participarea tuturor ţărilor mici sau mari la. reglementarea proble
melor cruciale ale omenirii de astăzi, asigură spiritul de 'colaborare
atît de necesar unei păci durabile, permite afirmarea intereselor tuturor
popoarelor şi luarea lor în considerare, pentru a se face posibilă o pace
justă şi viabilă.
Considerăm că în timpurile de astăzi activitatea popoarelor şi a
tuturor statelor trebuie să dovedească că într-adevăr se are în vedere
dreptatea socială, libertatea naţională, lupta pentru dreptate şi civili
zaţie. în acest scop, trebuie să fie canalizate şi antrenate masele popu
lare şi dorinţele lor să fie incluse în politica internă şi externă a tuturor
statelor.
O atenţie deosebită trebuie să se dea în continuare fiecărui poporr
pentru că în problemele păcii are o mare importanţă cum popoarele
îşi înţeleg istoria lor, istoria altor popoare şi felul cum acţionează pen
tru împlinirea năzuinţelor de pace, de bunăstare, progres şi civilizaţie.
Pacea unui popor este legată de pacea altor popoare. Pacea trebuie
să fie un bun de care să beneficieze întreaga umanitate, o pace dreaptă,
generală şi durabilă.
Slujitorii Evangheliei Păcii,'pentru a-şi putea întruchipa înalta lor
menire în structurile actuale ale lumii, sînt alături de cei -care gîndesc
şi acţionează ca pacea să nu rămînă numai un deziderat, ci să fie o
realitate concretă a zilelor noastre.
Pacea pentru care lucrează credincioşii şi toţi slujitorii Evangheliei
Păcii este o pace însoţită de dreptate şi dragoste pentru toţi oamenii
şi pentru toate popoarele.
9
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Una din menirile noastre este să lucrăm pentru schimbarea men
talităţilor învechite în aceste probleme menţionate aici. Noi lucrăm
pentru un om nou, pentru o viaţă nouă şi aşa cum se spune în Apocalipsă, se va putea ajunge «la un pămînt nou» (Apocalipsă XXI, 1) în
care slujitorii Evangheliei Păcii, toţi creştinii în general să lucreze în
aşa fel ca să poată moşteni şi împărăţia cerului.
La începuturile ei, Biserica; deşi trăia în condiţiile exploatării scla
vagiste, avea totuşi structuri juste, fiindcă ea era o Biserică a celor opri
maţi. Astăzi Biserica trăieşte într-o lume animată de idealul eliberării
şi emancipării sociale, dar, în unele regiuni ea are şi structuri nedrepte,,
fiindcă cuprinde deopotrivă atît pe cei oprimaţi, cît şi pe exploatatori.
Ca trup al lui Hristos, Biserica presupune o egalitate socială, întemeiată
pe participarea la Euharistie. Dacă vrea să lupte cu succes împotriva
structurilor nedrepte, Biserica trebuie să-şi purifice structurile ei neco
respunzătoare acolo unde acestea există 24.
Evanghelia Păcii — Vestea cea bună pe care a adus-o lumii Mîntuitorul Iisus Hristos — este trăită astăzi în structurile actuale ale lumii
în spiritul dragostei pe, care o avem faţă de Dumnezeu, faţă de semenii
noştri şi faţă de noi înşine. Această dragoste creştină înseamnă liber
tate, înseamnă egalitate, înseamnă frăţietate, înseamnă prosperitate,
civilizaţie, înseamnă pace.
Evanghelia Păcii (Efes. VI, 15) adusă lumii, ca mesaj dumnezeiesc
de Domnul Iisus Hristos şi în cadrul structurilor lumii de astăzi, este
eliberare de orice fel de robie, egalitatea tuturor oamenilor între ei şi
a tuturor popoarelor, este viaţa plină de pace ca între fiii iinui singur
părinte care este Dumnezeu, este colaborare şi într-ajutorare în m ij
locul oamenilor.
f Nestor VORNICESCU-SEVERINEANUL

24. P r . C o n f. D u m itr u P o p e s c if, P r. D u m itr u

S o a re , Raport asupra colocviului inter orto

dox organizat de Comisia «Credinţă şi Constituţie» a C.E.B. la Academia Ortodoxă din' Creta,,
7—13 martie 1975 ( A r h iv a S e r v ic iu lu i d e R e la ţii E x t e r n e B is e r ic e ş ti, a S f in te i P a t r i a r h i i R o m â n e *
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In Biserica Ortodoxă, preoţia este un aşezămînt de temelie, nu numai prin rolul
*ce-l are, ci şi prin ceea ce este ea în sine. Se are în vedere nu numai partea func
ţională, a ei, ca o sumă de drepturi şi îndatoriri specifice în cadrul Bisericii, ci şi,
de asemenea, legitimitatea exercitării acestora, ceea ce este foarte important. Cînd
spui «preot» nu înţelegi numai persoana care conduce o parohie în cele duhovni
ceşti şi săvîrşeşte slujbe sfinte în biserica acelei parohii, dînd asistenţă religioasă
credincioşilor săi. Ci trebuie să subînţelegi că el este o persoană care a avut de
la Dumnezeu această chemare, pe care el a simţit-o şi a cultivat-o mulţi ani de-a
rîndul în şcoli speciale ; că această pregătire i-a fost verificată şi că pe baza ei, a
primit darul preoţiei (hirotonia) prin rugăciuni, cu punerea mîinilor arhiereului său
legitim, care l-a şi delegat să conducă duhovniceşte o parohie, în numele său de
urmaş al Apostolilor. în legătură cu Preoţia ortodoxă, Sfînta Scriptură ne dă în v ă
ţăturile cuprinse în punctele ce urmează.
I. Biserica se compune din păstori şi turmă. Sînt două părţi distincte, ceea ce
rezultă foarte limpede din cuvintele Sfîntului Apostol Pavel adresate episcopilor şi
preoţilor din părţile Efesului: «Luaţi aminte de voi şi de toată turma peste care Duhul
Siînt v-a pus pe voi episcopi ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a cîştigat-o
cu msuşi singele Său» (Fapte XX, 28). Din aceste cuvinte rezultă că :
1. în Biserică unii sînt păstori, iar alţii sînt turm ă;
2. Păstorii, pentru slujba lor, au trimitere de la Duhul Sfînt şi nu de la oam eni;
3. Nu oricine poate îndeplini slujirea de preot, ci numai cei care au acest dar
de ia Duhul Sfînt.
Ştim că Mîntuitorul şi-^ ales mai întîi un număr de doisprezece Apostoli (Luca,
VI, 12— 16; Matei X, 1 ş.u.) apoi alţi şaptezeci de ucenici (Luca X, 1— 24), iar mai
pe urmă, Apostolii la rîndul lor au aşezat şapte diaconi (Fapte VI, 3— 6). Apostolii
aveau de la Domnul misiunea de a predica Evanghelia (Matei X, 6—8 ; X X V III, 19— 20;
Luca IX, 2 ; X, 9), de a săvîrşi sfintele taine (Matei X X V III, 18 ; Ioan XX, 22— 23 ;
I Cor. IV, 1) şi a conduce credincioşii la mîntuire (Luca X, 16; II Cor. X, 6; X III,
2, 10 ; I Cor. cap. V).*
Cei şaptezeci de ucenici aveau şi ei îndatoriri asemănătoare (Luca X). Iar dia
conii au fost aşezaţi de Apostoli spre a-i avea ca ajutători. Aceştia (Apostolii, uce
nicii şi diaconii) au alcătuit primul rînd de păstori, prima generaţie preoţească creş
tină. Apoi, creştinismul s-a răspîndi-t tot mai mult, deci Biserica creştea mereu, în
timp ce numărul acestor păstori scădea mereu, căci trecînd anii, treceau şi ei la
Domnul. De aceea, Apostolii s-au îngrijit ca Biserica, mereu în dezvoltare, să nu
rămînă fără păstori sau conducători. Astfel, ei .au aşezat apoi episcopi şi preoţi sau
prezbiteri (Fapte XIV, 23; Tit I, 5), cărora le-au dat puterea de a aşeza şi ei epis
copi şi preoţi, adică de a îndeplini slujbă apostolească, avînd toate drepturile şi în-
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datoririle pe care le avuseseră ei înşişi. Dovadă sînt cuvintele citate mai sus, de la
Fapte XX, 28.
II.
Nu toţi pot fi păstori, adică preoţi, ci numai cei care au chemarea şi darul
zreoţiei. Slujba preoţească este aleasă şi importantă. Ea nu poate fi la îndemîna
tuturor. Aşa .era şi în Vechiul Testament; exista o ceată preoţească aparte, rînduită
■ze Dumnezeu pentru slujba preoţească, anume, ceata preoţilor şi leviţilor. Preoţi
ceteau fi numai urmaşii lui Aaron, iar leviţii erau slujitori ai templului şi ajutători ai
preoţilor. Aceştia, după cum şi numele ne arată, erau numai partea bărbătească din
seminţia lui Levi. Nimeni nu putea fi preot, dacă nu era urmaş al lui Aaron şi nimeni nu
cutea fi levit, dacă nu era din seminţia lui Levi (Num. III, 4, 8, 17; Deut. X, 8— 9). A tît
treoţ’i, cît şi leviţii, înainte de a fi aşezaţi în slujba preoţească, au fost sfinţiţi
i Ieşire X X V III, 1— 5 şi cap. X X IX ; Lev. V III; Num. III şi V III, 6— 10). Şi încă mai
m u lt: preoţia era socotită ca un dar de la Dumnezeu (Num. X V III, 7), pe care nu-l
puteau avea toţi. De aceea, d a c ă 1ar fi încercat cineva să se facă preot fără să fi
-cvut chemare de la Dumnezeu şi dar preoţesc, adică fără să fi fost dintre cei rînduiţi şi sfinţiţi de Dumnezeu, trebuia să fie omorît (Num. III, 10, 38 j XVI, 40 ;
XVIII, 7). Este cunoscut cazul celor trei : Core, Datan, Abiron, care s-au făcut sin
guri preoţi. Dumnezeu i-a pedepsit cumplit, ca să fie pildă tuturor celor ce vor face
ca e i : păm întul s-a despicat sub ei şi i-a înghiţit de vii (Num. XVI). Ca şi aceştia
trei s-a încumetat a face şi regele Uzia. Despre el ni se spune : «Şi ciad a ajuns
:n culmea puterii inima lui s-a îngîmfat, spre pieirea lui, fiindcă a săvîrşit un păcat
împotriva Domnului Dumnezeului său, intrind în . templul Domnului ca să aducă tănîieri pe altarul tămîierii. Atunci Azaria arhiereul a intrat după el, împreună cu
optzeci de preoţi ai Domnului, oameni curajoşi şi s-au pus în pricină cu el şi i-au
zis : «Nu-ţi este iertat, Uzia, să tămîiezi înaintea Domnului, ci numai fiilor lui Aaron
zeior sfinţiţi ca să aducă tămîieri. Ieşi din Sfînta ... Atunci ... a răsărit lepra pe fruntea
Ui ... Atunci l-au scos şi ei cu zorul de acolo...» (II Cron. X X V I, 16— 21). Iar Uza,
‘Tindcă nu era preot, transportînd chivotul numai s-a atins de el, ca să-l sprijinească
5: a murit pe loc (II Regi VI, 6— 7).
Numai preoţilor le-a încredinţat Moise poruncile (Deut. XXI, 9). Ei aveau anuT.ite drepturi şi îndatoriri, pe care alţii nu le aveau : de a învăţa poporul în legea
Domnului (Lev. X, 8— 11; Deut. X X III, 9— 20; Ezec. XLIV, 23); de a săvîrşi sfintele
slujbe şi de a aduce jertfele şi darurile la altar, precum şi de a binecuvînta poporul
Deut. X, 8— 9 ; Num. X V III, 1— 7 ; Lev. VI, 23— 27 ; IX, 22— 23) şi de a-1 păstori sau
conduce (I Regi IX, 13 ; II Regi VII, 7). în afară de acestea, ei aveau dreptul de a
:*! întreţinuţi din zeciuieli de la popor şi din darurile de la templu (Num. III, 4 ;
VIII, 17; Deut. X, 8— 9), precum şi de a li se da o cinstire deosebită (Ieşire X X II,
27 ; Fapte X X III, 2— 5). Iată ce zice Sfîntul Apostol Pavel despre preoţii din Vechiul
Testament: «intr-adevăr, orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru
oameni în cele ce-1 privesc pe Dumnezeu, ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate.
El poate să fie îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, de vreme ce şi el este împre
surat de slăbiciuni. Din această pricină dator este, precum pentru popor aşa şi pentru
sine să jertfească pentru păcate. Şi nimeni nu-şi ia sieşi cinstea aceasta ci dacă este
chemat de Dumnezeu, după cum şi Aaron» (Evr. V, 1— 4). De aici încă rezultă că preo
ţia e o chemare şi o slujbă specială, pe care n-o pot avea decît aceia cărora le-o
dă Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu o dă tuturor, ci numai unora. Apostolul vorbeşte
aici despre preoţia Vechiului Testament, dar cele spuse de el aici sînt în legătură
si cu preoţia Noului Testament (A se vedea vers. 5— 10).
m

3. o . R. — 8

f

914

BISERICA O RT ODOXA ROM ÂN A
>

In Noul Testament, preoţia este un dar deosebit. Mai există şi alte daruri de
la Dumnezeu. Ele nu sînt date toate tuturor, ci fiecare poate avea numai un anumit
dar. Apostolul grăieşte : «Pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică, mai întîi Apostoli,
al doilea profeţi, al treilea în v ăţăto ri; apoi pe cei cu darul puterilor minunate ; în
urmă pe cei cu darul tămăduirilor, milosteniilor, cîrmuirii, felurimii limbilor. Oare
toţi sînt apostoli ? Oare toţi sînt prooroci ? Oare toţi învăţători ? Oare toţi au putere
să săvîrşească minuni ? Oare toţi au darul vindecărilor ? Oare toţi vorbesc în limbi T
Oare toţi pot să tălmăcească ?» (I Cor. X II, 28— 29; Efes. IV, 11— 12; Rom. X II, 6— 8?
I Petru IV, 10). «Cum vor propovădui fără apostolie ?» — grăieşte acelaşi Apostol
(Rom. X, 15) despre cei ce s-ar face propovăduitori fără să aibă darul acesta de la
Dumnezeu. M întuitorul n-a încredinţai mulţimilor predicarea Evangheliei şi calitatea
de păstori şi conducători, ci celor pe care i-a ales în acest scop. Iată deci, că nici
în Noul Testament nu poate fi preot cine nu are acest dar de la Dumnezeu. Şi dacă
aici autopreoţii nu sînt pedepsiţi pe loc, însemnează că Dumnezeu este mai îngă
duitor acum, dar pseudopreoţia autopreoţilor rămîne totuşi un abuz inadmisibil în
Ortodoxie.
III.
în Noul Testament, preoţia este un dar special, împărtăşit prin sfînta taină
a «punerii mîinilor preoţiei». Prin «taină» înţelegem o lucrare sfîntă văzută, în care
se împărtăşeşte darul nevăzut al Sfîntului Duh. Iar pentru ca această lucrare văzută,
să fie sfîntă, trebuie numaidecît să fie săvîrşită de către cineva care are darul preo
ţiei.
Preoţia este şi ea însăşi un dar al Sfîntului Duh, împărtăşit în chip deosebit,
prin rugăciuni şi prin «punerea mîinilor preoţiei», adică printr-o lucrare sfîntă vă
zută, săvîrşită de unul care are şi el la rîndul său darul preoţiei, şi încă în gradul,
cel mai înalt. Deci preoţia este şi ea o taină sfîntă. .în vorbirea de toate zilele cînd
cineva a primit în această sfîntă taină darul preoţiei, zicem că a fost sfinţit preotŞi de fapt, împărtăşirea preoţiei este o sfinţire, pentru că în ea se dă un dar deosebit
al Sfîntului Duh. I se spune şi hirotonie, ceea ce în limba greacă (în care a fost scrisNoul Testament) însemnează punerea mîinilor, în înţelesul de Sfînta taină a Preoţiei.
Iată ce scrie Apostolul Pavel lui Timotei, pe care îl aşezase în Efes ca înlocuitor
şi urmaş al său (episcop) : «Nu iii nepăsător faţă de darul ce este în tine, care \i
s-a dat prin proorocie, cu punerea mîinilor Preoţiei» (I Tim. IV, 14). A ltădată îî
scrie : «Te îndemn să ţii aprins darul lui Dumnezeu ce este în tine prin punerea m îi
nilor mele» (II Tim. I, 6). De aici se vede limpede că preoţia este un dar deosebit,,
împărtăşit printr-o lucrare sfîntă văzută. Aşadar, preoţia este o taină sfîntă.
Despre aşezarea celor şapte diaconi Sfînta Scriptură arată urm ătoarele: «Pe*
aceştia i-au înfăţişat înaintea Apostolilor, care după ce s-au rugat, şi-au pus mîinilepeste ei» (Fapte VI, 6). Iată deci că preoţia chiar şi în gradul ei cel mai mic, al
diaconiei, este un dar special, împărtăşit prin sfînta taină a «punerii mîinilor Preoţiei».
Tot Sfînta Scriptură ne spune că Apostolul Pavel şi cu Varnava aşezau preoţi
prin oraşe, împărtăşindu-le punerea mîinilor, adică darul preoţiei : «Apoi, cu rugă
ciuni şi cu ajunări le-au hirotonit preoţi în fiecare biserică şi i-au încredinţat pe ei
Domnului în care crezuseră» (Fapte XIV, 23). Nu ni se spune că în această «hiro
tonie» se împărtăşeşte darul Sfîntului Duh, dar aceasta o spune în alte părţi, cum
am văzut şi mai sus şi de aceea, aici ea se subînţelege. De aceea, deşi e vorba pe
pe scurt, numai de punerea mîinilor (hirotonie), trebuie să înţelegem împărtăşirea
darului preoţiei. Apostolul Pavel spune episcopilor şi preoţilor din părţile Efesului:
«Luaţi aminte de voi şi de toată turma, întru care Duhul Sfînt v-a pus pe voi episcopi
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ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a ciştigat-o cu însuşi singeîe Său» (Fapte
XX, 28). Aici nu e vorba şi de punerea mîinilor, cum mai sus n-a fost vorba de darul
Sfîntului Duh, dar se înţelege de la sine, după ce cunoaştem celelalte texte, în care
sînt menţionate şi una şi alta.
Darul preoţiei nu se pierde. De aceea, hirotonia se împărtăşeşte o singură dată,
ca şi Botezul. Numai slujirea preoţească poate fi oprită sau pierdută prin abateri.
Darul preoţiei este lucrător chiar şi în slujirea preoţilor cu purtări necorespunzătoare,
pentru că ru e de la oameni şi omenesc, ci de la Dumnezeu şi dumnezeiesc. De
aceea, el ec:te independent de vasul în care sălăşluieşte. învăţătura despre nerepetabilitatea hirotoniei ne-a rămas de la Apostoli şi o au chiar şi protestanţii şi cultele
neoprotestante, deşi la ei preoţia nu e un dar special şi nu e o taină.
%

IV. Preoţia trebuie să aibă continuitate apostolică. Ea este ca un fir neîntre
rupt, de la Apostoli şi pînă astăzi. Acela care n-a primit darul preoţiei prin sfînta
taină a hirotoniei, sau nu l-a primit de la unul care să fi avut el însuşi acest dar
în gradul cel mai mare, nu poate fi preot în Biserica Ortodoxă. Unde lipseşte taina
Preoţiei şi împărtăşitorul ei legitim (episcopul), preoţia încetează de a mai fi. în
acest caz, firul apostolic al ei se întrerupe. Căci nimeni nu poate da altuia ceea ce
lui îi lipseşte.
Numai Apostolii şi urmaşii lor episcopii pot împărtăşi darul preoţiei. Preotul
deşi are acest dar, nu-1 poate împărtăşi altora. Din Sfînta Scriptură aflăm că Apos
tolii au hirotonit şi aşezat pe şapte diaconi. Apostolul Pavel i-a hirotonit şi aşezat
pe episcopii Timotei şi Tit şi pe alţi preoţi (I Tim. IV, 14 ; II Tim. I, 6 ; Fapte XIV,
23), iar Tit şi Timotei au hirotonit şi aşezat preoţi şi diaconi (I Tim. V, 22; III, 1— 10;
Tit I, 5— 9). Niciodată nu ni se spune că un preot ar fi hirotonit de preoţi.
în ce priveşte sfinţirea (hirotonirea) episcopilor, ea se face tot de episcopi,
anume, de mai mulţi, după pilda sfinţirii pe care au primit-o Saul şi Varnava în
Antiohia (Fapte X III, 2— 3).
Preoţia ortodoxă întruneşte condiţiile de a fi de la Apostoli. Ea n-a fost niciodată
întreruptă. A fost transmisă prin hirotonie sfîntă săvîrşită de episcopi hirotoniţi, începînd de la Apostoli şi pînă azi, încît putem urmări firul ei ascendent, începînd de
la oricare preot şi episcop pînă la Apostoli.
V. Preoţia ortodoxă are trei trepte sau grade: 1. episcop; 2. prezbiter sau preot
şi 3. diacon. Sfînta Scriptură ne mărturiseşte că aşa a fost în timpurile apostolice.
Iar Biserica ortodoxă a păstrat această rînduială, în toată istoria ei.
1.
Episcopii au treapta sau gradul cel mai înalt al preoţiei, aşa cum aveau ar
hiereii Vechiului Testament în preoţia levitică şi cum aveau Apostolii ai căror ur
maşi sînt. Amintim pe Timotei şi Tit episcopi în Efes şi respectiv în Creta, urmaşi ai
Sfîntului Apostol Pavel (I Tim. I, 3 şi Tit I, 5). Sfînta Scriptură îi numeşte uneori şi
simplu «prezbiteri», aşa cum, pe de altă parte, pe prezbiteri îi numeşte «episcopi»,
deşi prezbiterii propru-zişi în înţelesul de azi al cuvîntului, aveau o treaptă deose
bită a preoţiei, mai mică decît a episcopilor. Aşa, de pildă, Apostolul Pavel îi scrie
lui Tit în legătură cu aşezarea de prezbiteri : «Pentru aceasta te-am lăsat în Creta,
ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi în cetăţi, precum ţi-am rînduit : de este cineva fără de prihană, bărbat al unei femei ... Căci se cuvine episco
pului să fie fără de prihană ...» (Tit I, 5— 9). Tit era episcop şi avea să rînduiască
preoţi, supuşi ai săi, în toate oraşele şi satele insulei Creta. Nu putea face preot
pe oricine, ci numai pe cei care îndeplineau condiţiile cerute. Dar să luăm seamă, că
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Apostolul a vrut să-i spună : Să rînduieşti preoţi numai dintre cei ce îndeplinesc con
diţiile necesare, căci aşa se cuvine, ca episcopii să îndeplinească astfel de condiţii.
Deci, preoţii sînt numiţi şi episcopi, iar cuvîntul episcop însemnează şi preot. După
nume, episcop şi preot sau prezbiter era totuna. Nu era însă totuna şi după slujbă,
adică după drepturile şi îndatoririle ce le aveau unii şi alţii. Episcopii erau, după
slujbă, mai mari, ca urmaşi ai Apostolilor. Aşa era Tit, de pildă, mai mare ca prezbiterii, oricît ar fi fost aceştia numiţi şi episcopi, deoarece el îi rînduia şi disciplina
pe prezbiteri, iar prezbiterii nu-1 puteau disciplina pe el şi nu puteau rîndui episcopi.
Acelaşi adevăr rezultă şi din îndemnul pe care Apostolul îl dă lui Timotei, tot în
legătură cu aşezarea de preoţi. Anume, îi porunceşte să fie cu luare aminte în ase
menea cazuri, căci preoţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii (pe care le-am
văzut mai sus, adresate lui Tit). Dar nu-i numeşte preoţi sau prezbiteri, ci episcopi
(I Tim. III, 1— 7), deşi mai departe, vorbind despre ei, îi numeşte prezbiteri şi îi con
sideră ca supuşi episcopului Timotei (I Tim. V, 19— 22).
Episcopii au avut de la-nceput drepturi asupra prezbiterilor şi diaconilor. Astfel,
ei îi hirotoneau şi îi aşezau pe preoţi (Tit I, 5— 9 ; I Tim. III, 1— 7 ; V, 22) şi pe dia
coni (I Tim. V III, 10); îi siătuiau (I Tim. IV, V, 1— 25; VI, 1— 20; II Tim. II, 22— 26;
IV, 1— 5); îi pedepseau sau îi răsplăteau cu bine, după cum era cazul (I Tim. V,
17— 20); supravegheau toată viaţa duhovnicească creştină din cuprinsul episcopiei lor
(Tit II— III), de unde le vine şi numele (episcop însemnează în limba greacă su
praveghetor). Ei conduceau turma din episcopia (ţinutul) lor prin faptul că erau mai
marii preoţilor (II Tim. IV, 2). A vînd Preoţie în gradul cel mai mare, ei săvîrşeau
şi Sfînta Taină a hirotoniei, în timp ce prezbiterii puteau săvîrşi numai celelalte
taine. Episcopii au moştenit puterea şi drepturile Apostolilor. Acestora Hristos le-a
zis : «Eu cu voi sînt... pînă la sfîrşitul veacului». Or, Apostolii au murit cu toţii, pe
rînd, iar Hristos nu putea fi cu ei «pînă la sfîrşitul veacului», decît prin urmaşii lor
care sînt episcopii.
2.
Prezbiterii sînt urmaşii celor 70 de ucenici ai Domnului, colaboratori ai Apos
tolilor (Luca X, 1). Sînt şi ei numiţi uneori episcopi, deşi după slujbă se deosebesc
de episcopii propriu-zişi. în Fapte citim că Apostolul Pavel chemînd la Milet pe toţi
prezbiterii din părţile Efesului, le-a zis : «Luaţi aminte de voi şi de toată turma, în 
tru care Duhul Stînt v-a pus pe voi episcopi...» (Fapte XX', 17— 28). Deci i-a chemat
pe «prezbiteri» şi le-a zis «episcopi». Ei însă nu erau în sens strict episcopi, ci numai
delegaţi, sau reprezentanţi ai episcopului (în acest caz ai Apostolului), în localităţile
în care acesta nu putea să conducă direct şi personal turma respectivă. îndatoririle
lor faţă de episcopi le-am văzut mai sus, la drepturile episcopilor faţă de ei. Slujba
loj era aceeaşi ca a episcopilor : de a-i învăţa pe credincioşi (I Tim. V, 17; Tit I,
9 ş.a.), de a-i conduce (I Tim. III, 5 ; Tit I, 9 ; I Petru V, 2 ş.a.) şi de a săvîrşi sîintele taine (Iacob V, 14 ş.a.), afară de taina hirotoniei, rezervată numai episcopilor.
Aşadar, în Sfînta Scriptură, episcopii sînt numiţi uneori prezbiteri, alteori prez
biterilor li se spune episcopi, iax alteori şi episcopii şi prezbiterii laolaltă, sînt numiţi cu acelaşi nume (Filip. I, 1) deşi după slujbă, respectiv după drepturile şi înda
toririle lor, precum şi după raporturile lor dintreolaltă nu erau tot una. Denumirea
aceasta a fost întrebuinţată desigur mai mult după însemnarea etimologică a cuvin
telor episcop şi prezbiter, decît după slujba şi drepturile ce le aveau. «Episcop» în
limba greacă însemnează supraveghetor; denumirea vine din slujba şi îndatorirea
de a supraveghea viaţa sufletească a credincioşilor. Iar «prezbiter», tot în greceşte,
însemnează bătrîn, deoarece slujba preoţească a prezbiterilor era încredinţată cu
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deosebire creştinilor mai în vîrstă şi mai vechi în credinţă (I Tim. III, 6), spre a se
bucura de mai m ultă autoritate în faţa credincioşilor. Cum însă şi episcopii erau re
crutaţi dintre bătrîni — deşi nu totdeauna, de pildă, Timotei (I Tim. IV, 12) — se
puteau numi şi ei «prezbiteri», mai ales că aveau darul Preoţiei şi încă în gradul
cel mai înalt. Iar prezbiterii avînd şi ei îndatorirea de supraveghetori, deşi în cerc
mai restrîns, puteau fi numiţi în acest înţeles «episcopi». Apostolul Petru se nu
meşte pe sine «prezbiter» (I Petru V, I), deşi era apostol. Era însă şi bătrîn şi avea
şi darul preoţiei, ca Apostol al Domnului. Iată de ce se numeşte aşa, iar nicidecum
că între Apostol şi prezbiteri n-ar fi fost nici o deosebire în ceea ce priveşte gradul
preoţiei. In acelaşi înţeles Apostolul Pavel se numeşte pe sine chiar «diacon», adică
slujitor, potrivit însemnării etimologice a cuvîntului, iar
nicidecum în înţelesul că,
după gradul preoţesc, Apostol şi diacon ar fi fost tot una (II Cor. IV, ş.a.). Abia
mai tîrziu, prin secolul al III-lea, denumirile s-au deosebit şi ele, după slujba fie
căreia, păstrîndu-şi înţelesul pe care îl au astăzi.
3.
Diaconii sînt urmaşii celor şapte diaconi şi sînt aleşi şi aşezaţi întocmai ca
aceia (Fapte VI, 1— 6), prin Hirotonie, ceea ce înseamnă că şi drepturile şi îndato
ririle lor sînt deosebite de cele ale credincioşilor de rînd. înainte de a fi hirotoniţi
ca diaconi, ei trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca episcopii şi preoţii. Des
pre alegerea şi aşezarea celor dintîi diaconi ne spune Sfînta Scriptură următoarele :
«Atunci cei doisprezece au chemat mulţimea ucenicilor şi le-au zis : ...Căutaţi şapte
bărbaţi dintre voi, bine văzuţi, plini de Duhul Sfînt şi de înţelepciune, pe care noi
să-i rînduim la această slujbă... Sfatul a plăcut întregii adunări... Pe aceştia i-au
înfăţişat înaintea apostolilor, care după ce s-au rugat, şi-au pus mîinile peste ei»
(Fapte VI, 2— 6). Deci e vorba de anumite condiţii, pe care trebuie să le îndeplinească şi diaconii, precum şi de împărtăşirea sfintei taine a hirotoniei, întocmai ca
şi la episcopi şi prezbiteri. Despre acestea scrie şi Sfîntul Pavel: «Tot aşa diaconii
să fie oameni de cinste, nu îndoielnici la cuvînt, nebăutori de vin mult, nu agonisitori de cîştig ruşinos, păstrînd taina credinţei întru cuget curat. Dar şi aceştia să
fie, puşi mai întîi la încercare, apoi, dacă se dovedesc fără prihană să se diaconească... Diaconii să fie bărbaţi ai unei femei, să-şi rostuiască bine casa şi pe copiii
lor» (I Tim. III, 8— 12).
Slujba diaconească este o slujbă preoţească în grad mai mic. Căci diaconii nu
au îndatorirea de a conduce, de a săvîrşi Sfintele Taine şi de a învăţa pe credin
cioşi, ci numai de a fi ajutători ai Apostolilor, episcopilor şi preoţilor (Fapte VI,
1— 4). De aici le vine şi numele de «diaconi», adică «slujitori». Cu toate acestea, din
Sfînta Scriptură aflăm că unii din cei şapte diaconi primiseră şi alte îndatoriri, mai
mari decît acelea pentju care au fost aleşi. Aşa, de pildă, diaconul Ştefan propo
văduia cu înfocare Evanghelia (Fapte VI, 8— 15; V II, 1— 60). De altfel, între con
diţiile prealabile pentru recrutarea diaconilor este şi aceea de «a nu fi îndoielnic la
cuvînt» (I Tim. III, 8). Diaconul Filip predica şi el şi chiar boteza (Fapte V III, 26— 40).
Din aceasta rezultă că diaconii au Preoţie. Ei sînt pomeniţi alături de episcopi şi
de prezbiteri (Filip. I, 1 ; I Tim. III, 1— 12). Totuşi aceste atribuţii li s-au acordat
diaconilor în cursul istoriei, numai în mod excepţional.
Sfînta

Scriptură vorbeşte şi despre diaconese sau diaconiţe (I Tim. V, 9— 16;

Rom. XVI,

1), cărora de asemenea li se cereau anumite condiţii, fapt pentru care

ele nu pot

fi socotite numai ca soţii de diaconi şi nici simplu slujitoare în

înţeles

etimologic (cum nici diaconii nu erau numai atît). Slujirea lor avea numai înţeles
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larg sacerdotal, căci nu erau aşezate în slujba lor prin hirotonie, la care, de altfel
nici nu puteau aspira (I Cor. XIVJ 34).
Aşadar, Preoţia după Sfînta Scriptură, are trei trepte. în Biserica noastră, ele
s-au păstrat în tot cursul veacurilor, avînd temeiuri biblice solide. Şi fiindcă ele se
deosebesc ierarhic, nu pot fi acordate cuiva decît 'treptat, de jos în sus, adică de la
cel mai mic pînă la cel mai mare. Nimeni nu poate primi gradul de episcop, fără
să fi avut mai întîi pe cel de diacon şi apoi de preot. Şi tot aşa, nimeni nu poate
fi preot, fără să fi fost mai întîi diacon. Numai la început n-a fost aşa, anume, cînd
s-a făcut instituireâ celor dintîi Apostoli şi prezbiteri, cînd treapta de diacon încă
nu exista.
*
In Biserica ortodoxă există şi trepte presacerdotale pregătitoare pentru preoţie,
anum e: cea de citeţ sau lectori (cititor), şi cea de ipodiacon sau subdiacon. Ele se
împărtăşesc tot prin rugăciuni cu punerea mîinilor de către episcop, dar aceasta nu
este hirotonie, ci hirotesie, care nu este taină. Aceste trepte au fost introduse de
Biserică, din vechime, pentru a nu se acorda Hirotonia decît după o oarecare prea
labilă verificare a calităţilor preoţeşti ale candidaţilor la preoţie (I Tim. V, 22). Cele
două trepte nu fac parte din preoţie şi Sfînta Scriptură nu face amintire de ele.
Totuşi, ele sînt în spiritul Bibliei. Cei hirotesiţi în aceste trepte au astfel posibili
tatea unei deprinderi care să-i pregătească mai bine pentru slujirea preoţească. în
hirotesie se invocă harul lui Dumnezeu asupra celor hirotesiţi. Azi nu mai e nevoie
de răstimp îndelungat între aceste trepte, deoarece candidaţii au fost verificaţi în
şcoli teologice speciale şi în faţa ierarhului lor.
La fiecare din cele trei trepte preoţeşti s-au mai adăugat şi grade suplimentare,
onorifice, de drept omenesc, pentru o ierarhizare onorifică a celor egali, determi
nată fie de# atribuţii administrative, fie de merite deosebite. La treapta de episcop
există : arhiepiscop, mitropolit, patriarh; la cea de preot: arhiprezbiter sau protoprezbiter (protopop, protoiereu), sachelar, iconom şi iconom stavrofor (purtător de
cruce); iar la cea de diacon : arhidiacon sau protodiacon.
Aceste grade şi distincţii sînt acordate de episcopi (unele în sinod, altele aparte),
tot prin rugăciuni cu punerea m îinii drepte, care însă nu este hirotonie, ci hirotesie.
Nici aceste grade nu pot fi împărtăşite prin salt, ci numai ierarhic. Ele dau întîietate. între egali, hotărîtoare este vechimea. Grade asemănătoare există şi în mona
hism : ieromonah singhel (sincel), protosinghel, arhimandrit şi arhimandrit mitrofor.
Aşezarea acestor grade a fost determinată de necesităţi practice în organizarea Bise
ricii, iar pe de altă parte, prin ele se evidenţiază şi se stimulează elementele va
loroase ale preoţimii de toate gradele, potrivit îndrumărilor Sfîntului Apostol Pavel,
ca preoţilor vrednici să li se dea îndoită cinste (I Tim. V, 17).
VI.
Condiţiile preoţiei, pe baza cărora se împărtăşeşte hirotonia, şi care
rica ortodoxă se respectă cu stricteţe, conform literei şi spiritului biblic, sînt
mătoarele :
a. Integritatea corporală şi spirituală, stabilite de Sfîntul Apostol P a v e l:
cade episcopului să fie fără prihană, bărbat al unei femei, treaz, întreg la minte,
viincios, primitor de străini, îndemînatic să înveţe pe alţii, nebeţiv, nedeprins

în Bise
ur
«Se
cu
să

bată, ci blînd, nesfadnic, neiubitor de arginţi, bun chivernisitor în casa lui, avînd
copii ascultători, întru desăvîrşită bună credinţă. Căci dacă cineva a sa casă nu ştie
să şi-o orînduiască, cum va purta grijă de biserica lui Dumnezeu ? Episcopul să nu
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5e de curînd botezat, ca nu cumva trufindu-se să cadă în osînda diavolului. Mai
trebuie să aibă mărturie bună de la cei din afară, ca să nu cadă în cursa diavolului.
Tot aşa diaconii, să fie oameni de cinste, nu îndoielnici la cuvînt, nebăutori de vin
mult, nu agonisitori de cîştig ruşinos, păstrînd taina credinţei întru cuget curat. Dar
si aceştia să fie mai întîi puşi la încercare, apoi, dacă se dovedesc fără prihană să
se diaconească. Diaconii să fie bărbaţi ai unei femei, să-şi rostuiască bine casele şi
pe copiii lor» (I Tim. III, 2— 12; Tit I, 6). S-ar părea că aici e vorba numai de epis
copi şi diaconi. Totuşi, Apostolul îi are în vedere şi pe preoţi anume, pe cei pe care
ivea să-i hirotonească Timotei, căci doar ia ei se referă în primul rînd şi direct.
De altfel, pe atunci, între episcopi şi prezbiteri (preoţi) era confuzie de nume, dar
nu şi de grad sau treaptă preoţească, ceea ce am constatat
şi mai sus (V, 1 şi 2).
Deci, numai cei ce îndeplinesc -aceste condiţii pot primi Sfînta Taină a preoţiei. Sfîntul Apostol Pavel îi atrage lui Timotei atenţia de a fi cît mai vigilent asupra înde
plinirii acestor condiţii la împărtăşirea Hirotoniei (I Tim. V, 22).
b) Să aibă asigurat locul (parohia), .adică cercul său propriu de slujire preo
ţească, la o turmă anumită, unde darul său preoţesc să se arate lucrător. Darul Preo
ţiei nu este ca o zestre materială oarecare, închisă în lăzi şi sertare, ci e ceva care
trebuie să se arate lucrător. Preoţia este slujire. Iar dacă nu e slujire, ea nu mai e
preoţie (Vezi I Tim. I, 3 ; Tit I, 5 ; Fapte XX, 28 ş,a.).
c) Să aibă o cît mai serioasă pregătire şcolară generală şi îndeosebi specială,
teologică. Este adevărat că, la început, candidaţii la preoţie nu aveau asemenea pre
gătire. Dar pe atunci nici nu existau ca azi, şcoli de toate gradele, de cultură gene
rală şi specială. Pe de altă parte, candidaţii erau puţini şi erau instruiţi direct de
Apostoli sau de ucenicii acestora, vreme îndelungată, cum am constatat şi mai sus.
Ori, aceasta nu e mai puţin decît orice şcoală teologică.
Pe atunci şirîvna era
mai mare, atît la cei ce învăţau, cît şi la cei ce se învăţau.Astfel, nu-i putem socoti
ca fără şcoală. Ei nu erau inferiori altor
profesiuni ca pregătire. Azi însă învăţămîntul
este foarte dezvoltat, iar preotul ca reprezentant al Bisericii şi al creştinis
mului, trebuie să fie şi el, ca şi cei din alte profesiuni, la un nivel cultural care să
inspire credincioşilor respect şi încredere în competinţa sau capacitatea lui profe
sională.
VII.
Slujirea preoţească constă din o sumă de drepturi şi îndatoriri. Ştim că cei
dintîi preoţi ai Noului Testament au fost Apostolii. De la aceştia s-a transmis apoi
preoţia mai departe. Lor — prin ei apoi urmaşilor lor — Mîntuitorul le-a dat puterea
Sa (Matei X X V III, 19) şi mărirea Sa (Ioan X V II, 22). Mărirea Sa constă în cele trei
slujiri prin care s-a preamărit El, anume : ca conducător, sau păstor (Matei X X V II,
11 ; II, 26; Ioan X, 11— 18); ca arhiereu (Evr. V, 6 ; VII, 17— 28; Psalm CX, 4) şi ca
învăţător, sau prooroc (Ioan III, 2; Matei XXI, 11— 46; X X II, 16; Luca X X IV , 19;
Ioan VII, 40). Toate acestea alcătuiesc slujirea preoţească şi sînt nu numai drepturi,
ci şi îndatoriri ale celor ce au preoţie.
Dreptul şi îndatorirea preoţilor de conducători ai turmei în cadrul slujbei preo
ţeşti rezultă şi din cuvintele M întuitorului adresate Apostolilor şi deci şi urmaşilor
acestora : «Cine ascultă de voi, de Mine ascultă şi cine vă nesocoteşte pe voi pe
Mine Mă nesocoteşte ; iar cel ceMă nesocoteşte pe Mine, nesocoteşte pe Cel ce M-a
trimis pe M ine» (Luca X, 16). In temeiul acestui drept, care în acelaşi timp e şi o
îndatorire, scrie Sfîntul Apostol Pavel creştinilor din C o rin t: «Gata sîntem să pe
depsim orice nesupunere, atunci cînd supunerea voastră va fi deplină» (II Cor. X, 6;
Vezi şi II Cor. VII, 12; II, 9; I Cor. V, ş.a.).
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Dreptul şi îndatorirea preoţească, de mijlocitori între Dumnezeu şi oameni şi
de administratori ai sfintelor taine rezultă de asemenea, din locuri biblice precise,
în afară de acelea în care ni se spune că Mîntuitorul le-a dat mărirea Sa. Aşa, de
pildă, Sfîntul Apostol Pa vel zice : «Aşa să ne socotească pe noi fiecare : ca slujitori
ai lui Hristos şi iconomi ai taineor lui Dumnezeu» (I Cor. IV, 1 ). Săvîrşirea sfintelor
taine cade exclusiv în atribuţia lor (Vezi şi Matei X X V III, 19; Ioan XX, 22—23;
Iacob V r 14).
îndatorirea şi dreptul de învăţători le-au primit şi prin cuvintele Mîntuitorului
către Apostoli : «Mergînd învăţaţi toate neamurile... învăţîndu-le să păzească toate
cîte am poruncit vouă» (Matei X X V III, 19— 20; Luca IX, 2; X, 9 ş.a.). «Această acti
vitate trebuie să fie stăruitoare, cu timp şi fără timp» (II Tim. IV, 21).
«

VIII. Preoţii au şi drepturi specifice lor. Iată
cîteva din ele, cu temeiuri îd
Biblie.
1. Dreptul de a fi întreţinuţi de credincioşi, asigurat de cuvîntul Domnului:
«Nu purtaţi pungă cu bani, nici traistă, nici încălţăminte... iar în orice casă veţi
intra... în acea casă să rămîneţi, mîncînd şi bînd cele ce vă vor da, căci vrednic
este lucrătorul de plata sa» (Luca X, 4— 7 ; Matei X, 9— 14). Sînt grăitoare în această
privinţă cuvintele Sfîntului Apostol P a v e l: «Cine slujeşte vreodată în oaste pe cheltuiala lui ? Cine sădeşte vie şi nu mănîncă din rodul ei ? Sau cine păstoreşte o turmă
şi nu bea din laptele turmei ? Spun oare acestea numai după mintea omenească ?
Nu le spune şi legea ? Căci în legea lui Moise este scris: Să nu legi gura boului
care treieră (Deut. XXV , 4). Oare aici îi este aminte lui Dumnezeu de boi ? N u vor
beşte într-adins pentru n o i? Ba pentru noi s-a scris: Cel ce ară trebuie să are cu
nădejdea că la treieriş va avea parte de rodul său. Dacă am semănat la voi cele
duhovniceşti, mare l''cru este să secerăm din ale voastre cele pămînteşti ?... Au nu
ştiţi că cei ce lucrează cele sfinte mănîncă din prinoasele templului şi cei ce slujesc altarului se împărtăşesc de la altar ? Tot aşa a rînduit şi Domnul pentru cei
ce propovăduiesc Evanghelia, ca să trăiască din Evanghelie» (I iCor. IX, 7— 14). Ar
gumentele Apostolului sînt Vechiul Testament şi logica situaţiei, a lucrurilor. Apos
tolul Pavel nu s-a folosit de acest drept chiar totdeauna. Totuşi, îl apăra. Cînd a
renunţat la el, a făcut-o numai pentru a înlătura anumite bănuieli ale unora de rea
credinţă (II Cor. XI, 8—9), sau şi pentru a-şi face un merit în plus în faţa lui Dum
nezeu (I Cor. IX, 14— 18). Prin aceasta însă n-a desfiinţat nici dreptul de întreţinere
al său şi al tuturor slujitorilor altarului, nici obligaţia credincioşilor de a-i întreţine
pe preoţi. Căci el scrie acestora: «Ce/ care primeşte cuvîntul învăţăturii, să iacă
parte învăţătorului din toate cîte are» (Gal. VI, 6 ). «învăţătorul» este cel care are
în slujba sa îndatorirea şi calitatea de a învăţa Evanghelia, adică preotul.
Fiind întreţinut de credincioşi din bugetul parohiei, preotul nu-şi poate per
mite aroganţă, superioritate şi neglijenţă în atribuţiile sale preoţeşti. Salariul de la
parohie este expresia interdependenţei dintre preot şi parohie. E vorba deci de da
torii, dar şi de drepturi, de ambele părţi. Păstorul e legat de turmă şi turma de
păstor, într-o deplină reciprocitate. Iar întregirea salariului de către Stat e un favor
şi pentru preot, şi pentru parohie, fapt pentru care atît preotul cît şi credincioşii H
datorează* Statului recunoştinţă.
2. Preoţilor li se cuvine a fi cinstiţi de credincioşii lor. Aşa este în toate reli
giile, aşa a fost în Testamentul Vechi (Ieşire X X II, 38; Fapte X X III, 5; Deut. X V II,
8— 12; Mal. II, 7 etc.), aşa este în Noul Testament cum vom vedea îndată şi aşa
este în Biserica ortodoxă, unde preoţii sînt părinţi, îndrumători şi mijlocitori ai mîn^
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tuirii, cu răspundere înaintea lui Dumnezeu pentru slujba lor. Sfîntul Apostol Pavel
*

scria

unor

credincioşi ai săi : «Ascultaţi pe

învăţătorii

voştri şi

vă

supuneţi lorr

fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, avînd să dea de ele seamă, ca să
iacă aceasta cu bucurie, şi nu suspinind lucru care n-ar ii spre folosul vostru» (Evreî
XIII, 17). Cuvîntul «învăţători» înseamnă ca şi în citatul precedent, învăţători ai
Evangheliei, adică preoţii. Acelaşi Apostol scria şi altădată : «Va mai rugăm fraţi
lor, să aveţi luare-aminte pentru cei ce vă cirmuiesc in Domnul şi bine vă sfă
tuiesc. Ş/ pentru munca lor să-i socotiţi pe ei vrednici de prisoselnică %dragoste»
(I Tes. V, 12— 13). E vorba şi aici, de preoţi. Pentru munca lor sublimă li se cuvine
deosebită cinste.
Sfîntul Apostol Pavel îi dă episcopului Timotei următoarea îndrum are: Preoţiicei ce-şi ţin bine dregătorii, să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei
ce se ostenesc în cuvînt şi în învăţătură» (I Tim. V, 17). Din versetul ce urmează
acestui citat, rezultă că prin cuvîntul «cinste» se înţelege aici cinste materială, sau
plată. Cu cît un preot este mai vrednic în activitatea lui, cu deosebire în cea învăţătorească, cu atît e mai vrednic şi de o răsplată materială mai mare. Cinstirea aceasta
materială nu este altceva, decît rezultatul concret al unei cinstiri morale deosebite.
O expresie a stimei ce se acordă preoţilor este şi apelativul «părinte», cu care
li se adresează credincioşii. Faptul îşi are justificarea în situaţia lor de săvîrşitori
ai sfîntului Botez, care, după însăşi Sfînta Scriptură, este o adevărată

«naştere»

(Ioan III, 3— 7). Deci preoţii, ca botezători sînt «părinţi» (duhovniceşti) ai celor bo
tezaţi iar aceştia sînt «fii» (duhovniceşti) ai lor. Iată de ce Sfîntul Apostol Pavel îl
numeşte pe episcopul Timotei, pe care îl botezase el (Fapte XV I, 1— 4) «adevăratul
fiu în credinţă» (I Tian. I, 2 ; II Tim. V, 2; II, 1). Şi tot aşa îl numeşte şi pe Tit, pe
care tot el îl botezase şi-l lăsase episcop în Creta (Tit I, 4). Iar creştinilor din Corint
le scrie că el este singurul lor «părinte» duhovnicesc deoarece el i-a născut la creş
tinism : «Pentru că zece mii de învăţători de aţi avea în Hristos, totuşi, nu aveţi
mai mulţi părinţi. Căci eu v-am născut pe voi întru Hristos Iisus prin Evanghelie»
(I Cor. IV, 15).
Preoţii nu numai îi nasc pe credincioşi, în Botez, ci îi şi îngrijesc în cele sufle
teşti şi îi conduc la o viaţă morală, ca nişte adevăraţi părinţi, dîndu-le o bună creş
tere în cele sfinte, ca unor adevăraţi fii ai lor. între preoţi şi credincioşi, în mod
normal, există raporturi duhovniceşti reciproce, de «părinţi» şi «fii». Nu e nimic exa
gerat în faptul că preoţii sînt numiţi «părinţi» ai credincioşilor, iar aceştia «fii» ar
preoţilor.
*
Nu s-a spus aici totul despre Preoţia ortodoxă. Deoarece argumentele biblice
sînt singurele recunoscute în creştinătatea de toate nuanţele, le-am evitat total pe
celelalte, spre a nu da impresia că prin ele am vrea să camuflăm absenţa celor
biblice. Am rămas exclusiv la argumentaţia biblică, spre a dovedi că ea există din
abundenţă. Preoţia ortodoxă nu e un aşezămînt artificial, plăsmuit într-un anumit
moment de reforme, de pe parcursul celor douăzeci de veacuri creştine. Ea a existat
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şi în primul secol
— şi a. existat şi
doxă. Dar fiindcă

al erei creştine, cum o confirmă Biblia, atît teoretic
în cele ce au urmat, exact aşa cum este ea azi în
nimeni nune cere argumentaţie istorică pentru a

cît şi practic,
Biserica orto
dovedi temei-

nicitatea preoţiei noastre, nu e necesar s-o facem. Ne mulţumim să ştim că, în arsenaiul argumentaţiei cu privire la preoţie, în afară — sau în plus — de dovezile
biblice, departe de a fi epuizaţi, mai avem încă şi alte dovezi, la fel de importante,
fiind în strînsă legătură cu acelea..
4

O îndepărtare, în timp, de primele veacuri creştine ar putea să producă şi o
îndepărtare de înţelesul adevărat al unei învăţături din Biblie, în speţă al celei des
pre preoţie. La distanţă mare, e posibilă o deformare optică, determinată de anu
miţi factori. în schimb, o apropiere de ele, o întoarcere la ele pe un fir care de
acolo a purces şi nu s-a m a i. întrerupt, produce şi o apropiere de sensul corect, pe
care ele îl cunoşteau mai mult şi mai bine ca cele din urmă. Continuitatea istorică
dă dovezi de neabatere. Aşa este cazul cu Preoţia în Biserica ortodoxă.
#

Cum argumentele biblice sînt apreciate în toată creştinătatea ele pot constitui
un punct de apropiere, o bază de discuţii, în vederea unui dialog interconfesional
•sau chiar intercreştin.

Pr. Dr. P. DEHELEANU

IDEEA DE SLUJIRE A APROAPELUI ÎN CULTUL DIVIN ORTODOX *
Biserica a fost întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos pentru slujirea celor
ce vor crede în vederea mîntuirii lor. Ea trebuie să-L continue pe M întuitorul aici
re pămînt, după învierea şi înălţarea Sa la ceruri, atît din punct de vedere fiinţial
— tainic, cît şi din punct de vedere funcţional — v iz ib il1. Prin moartea Domnului pe
Cruce «se îndeplinea numai mîntuirea obiectivă dar, prin întemeierea Bisericii Sale
slujitoare, începe efectiv şi lucrarea mîntuirilor subiective»2.
Slujirea M întuitorului a fost întreită : învăţătorească, arhierească şi împărătească.
Mîntuitorul fiind prezent fiinţial — tainic în fiecare dintre credincioşi, în cadrul Bise
ricii prin sfintele taine şi ierurgii, este prezent în fiecare dintre ei şi prin slujire'.
Biserica este întemeiată pe învăţătura Mîntuitorului, avînd ca sarcină mîntuirea
credincioşilor şi de aceea ea devine prin excelenţă slujitoare, în mod permanent şi
organizat, avînd ca model al slujirii pe Iisus Hristos3. El a lăsat moştenire Bisericii
Sale cel mai scump tezaur de învăţături revelate despre Dumnezeu şi voinţa Sa, ex
primată prin porunca slujirii lui Dumnezeu şi a semenilor. Aceste adevăruri revelate,
?e manifestă în Biserica Ortodoxă, în trăirea credincioşilor sub forma cultului.
Prin cult se înţelege în Ortodoxie «totalitatea formelor instituite de Iisus Hristos
ii de Biserică prin care se exteriorizează religia internă» 4. Cultul, în esenţă, constă
din dăruirea întregii noastre fiinţe lui Dumnezeu şi aproapelui, aşa cum exprimă
preceptul evanghelic : «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul Tău din toată inima ta, din
iot sufletul tău şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi» (Matei
XXII, 37— 39). Prin cult dogmele Bisericii şi preceptele moralei creştine sînt prezentate
;ntr-o formă accesibilă tuturor credincioşilor.
Omul fiind o fiinţă psiho-fizică şi cultul este intern şi extern. Cultul intern este
o dăruire a sufletului şi inimii noastre lui Dumnezeu şi este concentrat în cele trei
virtuţi teologice : credinţa, nădejdea şi dragostea. Cultul intern se manifestă în mod
firesc într-un cult extern care nu este altceva decît manifestarea cultului intern prin
cuvinte, gesturi, acţiuni, atitudini etc.5. Mai clar spus, virtuţile teologice credinţa,
nădejdea şi dragostea iau forme concrete în cultul extern, prin slujirea lui Dumnezeu
şi a aproapelui. Cultul extern exprimă esenţa dogmaticii şi moralei creştine.
Importanţa cultului creştin pentru viaţa morală a creştinismului este de necon
testat. în cultul ortodox raportul credinciosului cu Dumnezeu este conceput nu numai
vertical ci şi orizontal, adică, în fruncţie de aproapele cu care credinciosul se simte
solidar şi în procesul de m întuire6. Creştinul se încadrează în organismul Bisericii
prin cult, excluzînd prin aceasta individualismul egoist şi formînd o unitate de viaţă
ru ceilalţi credincioşi. Cultul divin este destinat realizării unităţii Duhului între creş
tini şi semenii lor, influenţîndu-le în acelaşi timp ideea apartenenţei tuturor la aceeaşi
*
L u c r a r e d e s e m i n a r s u s ţ i n u t ă în c a d r u l p r e g ă t i r i i d o c t o r a t u l u i în te o lo g ie , în t o c m it ă
su b î n d r u m a r e a D - lu i P r o f . D r. C o n s ta n tin C. P a v e l, c a r e a d a t şi a v iz u l p e n t r u p u b lic a r e .
1. P r o f . N. C h iţe s c u , Trupul tainic al Domnului, B u c u r e ş ti, 1042, p. 7.
2. P r . P r o f . P . R e7 u ş, Slujirea ca funcţiune esenţială a Bisericii, în « O r to d o x ia ^ , X V II
{1965), n r 4, p. 580.
3. Ibidem, p. 587.
4. P r . P r o f . S p ir id o n C â n d e a , Cultul divin şi pastoraţia creştină, factori de promovare
z vieţii religioase în Ortodoxie, în « B is e r ic a ^ O rto d o x ă R o m â n ă » , LXXXV (1967), n r . 11—12,
o. 1194.
5. Cutrs d e M o r a lă C r e ş tin ă O r to d o x ă , (în
c o la b o ra re = P r.
P r o f . O. B u c e v s c h i, F r o f .
A rh im . N. M la d in , P r o f . D r. C. P a v e l, P r o f . D r. I. Z ă g r e a n ş i P r . I. B u n e a — d a c tilo g r a f ia t) ,
voi. II, B u c u r e ş ti, 1969, p. 310.
6. D iac. E. B r a n iş te , Participarea la Liturghie şi metode pentru realizarea ei, în ^ S tu d â i
T e o lo g ic e » , 1949, n r . 7—8, p. 504.
*
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unitate de origine şi destin. «Trăirea comunitară înalţă şi şlefuieşte stilul de viaţeL
ţine treaz cugetul şi-i curăţă de pornirile rele pe creştini» 7.
întreg cultul ortodox este presărat cu rugăciuni
şi cîntări pentru slujirea
lu:
Dumnezeu şi a aproapelui. Slujirea aproapelui este prezentă în cultul ortodox de-a
lungul tuturor slujbelor religioase dar noi ne vom opri mai cu seamă asupra sfintei
liturghii, asupra sfintelor taine, a ierurgiilor şi asupra perioadei triodului.
Ideea de slujire a aproapelui în Sfînta liturghie. — Sfînta liturghie reproduce
— real şi tainic — jertfa euharistică a Mîntuitorului, care exprimă forma supremă
a slujirii. Ea are un caracter comunitar, deoarece leagă pe credincioşi de Biserică şi
în acelaşi timp şi între ei. La Sfînta liturghie, rugăciunile se săvîrşesc în comun pen
tru aproapele nostru încadrat în corpul tainic al Domnului. «Rugăciunea profundă în
comun e o mare şi uriaşă certitudine care se înalţă din toată comunitatea ca un
dar al lui Dumnezeu şi ca semn al prezenţei Lui intense, apropiate, de Părinte oare
îmbrăţişează pe toţi fiii Săi» 8.
In cadrul Sfintei liturghii, cel ce se roagă, fie că este credincios, fie că este
preot, nu se roagă singur ci împreună cu semenii s ă i; nu primează dorinţele sau ne
voile sale personale ci ale obştei credincioşilor. Deci,
pe primul plan stau simţul şi
spiritul de solidaritate frăţească cu semenii mei. Interesele particulare sînt armoni
zate cu cele generale
Din acest motiv toate îndemnurile la rugăciune de la Sfînta
liturghie şi din tot cultul ortodox au forma de plural, implicînd participarea tuturor:
«Domnului să ne rugăm...» sau «Să zicem toţi din tot sufletul din tot tot cugetul
nostru»...
în această atmosferă de trăire comunitară creştinul se solidarizează cu semenii
săi, încearcă aceleaşi simţăminte, se integrează cu toată fiinţa sa în atmosfera de
viaţă duhovnicească pe care o generează viaţa în comun. Solidaritatea cu semenii
contribuie efectiv la săvîrşirea binelui sau la înlăturarea şi învingerea definitivă a
răului. «Ea se manifestă prin cuvinte sau fapte, prin care dovedim că împărtăşim ne
voia, durerea sau bucuria, succesul sau înfrîngerea semenilor» 10.
Ecteniile sau rugăciunile spuse de preot cu glas tare sau în taină cultivă sim
ţul social. Toate rugăciunile Sfintei liturghii exclud individualismul, care este germenele egoismului şi cultivă în schimb spiritul de comunitate şi frăţietate. La rugă
ciunea înainte de heruvic preotul se roagă în ta in ă : «Şi dăruieşte, Dumnezeule, şi
celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viaţă, în credinţă...» n . Membrii comuni
tăţii care participă la Sfînta liturghie, indiferent de situaţia lor socială, vîrstă, sex,
rasă, sau naţionalitate, formează un întreg, uniţi prin legăturile aceleiaşi credinţe, sînt
fraţi între ei şi fii ai aceluiaşi Tată ceresc, cu drepturi şi datorii egale în faţa L u i12.
Aici trebuie menţionat în mod special că Biserica Ortodoxă Română a legat întotdea
una pe credincioşii săi de neam şi ţară, fiind alături de poporul român la bucurii şi
necazuri şi condamnînd structurile sociale nedrepte din trecut. în liturghia ortodoxă
dispar categoriile sociale, devenind astfel un mijloc creator de solidaritate a con
ştiinţelor omeneşti. Forţa mor^Jă ce se degajă din participarea activă la Sfînta litur
ghie este «un mediu de permanentă inspirare a virtuţilor, ea devine astfel o şcoală
în care se inspiră şi se promovează virtutea» 13.
Ideea morală cea mai de seamă pe care o cultivă şi o propovăduieşte Sfînta li
turghie este cea de jertfă. Credincioşii avînd în faţă jertfa Mîntuitorului de pe cruce,
acest înalt exemplu de sacrificiu pînă la moarte pentru aproapele, îi face şi pe ei
să fie «mai dispuşi în ajutorarea semenilor, mai umani, mai altruişti, mai solidari» 14.
Sfînta liturghie este prin însăşi natura sa mediul propice pentru cultivarea virtuţilor
7. E.
M. B a c h m a n , Der Gottesdienst der russisch-ortodoxen Klrche, B e r lin , 1954,
r e c e n z ie d e P r . P r o f . L . S ta n , în « M itro p o lia Olteniei»*, 1957, n r . 3—4, p. 274.
8. P r . D r. D. S tă n ilo a e , Iinus Hristos sau restaurarea omului, S ib iu , 1943, p.; 367.
9. D ia c . E. B r a n iş te , art. cit., p. 595.
10. P r o f . C. P a v e l, Aspectul teologic al solidarităţii umane, în « O rto d o x ia » , XIX (1967),
n r . 2, p. 182.
11. Liturghier, B u c u r e ş t i 1956, p 130.
12. P r . P r o f . E . B r a n i ş t e , Idei, principii şi preocupări sociale în cultul Bisericii Ortodoxe,
în -«Studii T e o lo g ic e » , IV (1952), n r . 7—8, p. 436.
13. P r . P . V in tile s c u , Valoarea socială a Liturghiei, B u c u r e ş ti, 1931, p. 9.
14. I d e m , Funcţiunea catehetică a Liturghiei, în -«Studii T e o lo g ic e » 1, I (1949), n r . 1—-2,
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neologice şi morale. Ea înfăţişează credincioşilor un ideal sublim de virtute, pe Mîn:uitorul şi orientează sufletele în orice moment spre aplicări morale. «Iisus este pre
zent la liturghie ca lucrînd şi vorbind printre oameni, ca adorator perfect al Tatălui
Sâu, şi ca sfinţitor al neamului omenesc»
Rugăciunea colectivă a Sfintei liturghii dă sufletului nostru o dimensiune univer
sală care cuprinde nu numai pe fraţii noştri din aceeaşi Biserică ci întreaga comuzitate rugătoare adică întreaga Biserică luptătoare şi triumfătoare. Aceasta pentru că
.â Liturghie nu ne rugăm numai pentru noi ci şi pentru alţii pentru toţi fraţii noştri
ie aici sau de departe, vii sau morţi. Sfînta Liturghie redă în chipul cel mai evident
îieea legăturii frăţeşti ce există între creştinii din toate timpurile şi locurile. Ea re
prezintă expresia rugăciunii pentru aproapele şi pentru întreaga lume, expresia unui
suflet altruist unde se întîlnesc «chemările de aici şi de la marginile pămîntului de
icum şi de totdeauna» 16.
Biserica Ortodoxă învaţă că nu ne putem mîntui singuri, ci printr-o comuniune
intimă cu Hristos şi prin imitarea iubirii Sale jertfelnice, lucrînd ^pentru binele seme
nilor n o ştri17. De aceea la Sfînta liturghie predomină rugăciunea pentru sufletul şi
pentru mîntuirea aproapelui. La Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare există o rugăciune
se care preotul o zice în taină : >«Pe prunci îi creşte, tinereţile le călăuzeşte, pe cei
i.abi îi îmbărbătează, pe orfani îi apără...» lb.
Slujirea semenilor priveşte atît trupul cît şi sufletul. în una din rugăciunile
Sfintei liturghii noi cerem astfel: «Iarăşi şi de multe ori cădem la Tine şi ne rugăm
Tie Bunule şi iubitorule de oameni să curăţeşti trupurile noastre...»19. în ectenia
cererilor cerem să ne dea între altele şi «înger de pace, credincios, îndreptător şi
-ăzitor al sufletelor şi trupurilor noastre». «Grija de cele materiale necesare trupului,
alături de cele necesare sufletului constituie o îndatorire a dragostei creştine, faţă
ie aproapele pentru care noi vom răspunde la judecata viitoare» (Matei XXV ,
Esenţial la Sfînta liturghie este modul nostru de a sluji. Din credinţa, nădejdea
>1 dragostea noastră puternică izvorăsc celelalte virtuţi ca : bunătatea, blîndeţea, bu
năvoinţa, evlavia, milostenia etc., care pătrund şi transfigurează sufletul nostru şi se
iransmit şi sufletelor semenilor noştri. Dragostea de aproapele se arată prin uşurarea
nevoilor aproapelui (II Cor. V III, 24), cercetarea bolnavilor (Mat. XXV , 35), ajutora
rea săracilor (Mat. XXV, 35), susţinerea celor slabi, (Rom. XV, 1), iertare reciprocă
Efes. IV, 32), blîndeţe, bunăvoinţă şi răbdare (Rom. XII, 10; I Cor. X III, 4), etc.21.
La liturghie creştinul împreună cu preotul, se roagă pentru unitatea şi comuni
unea cu Hristos şi cu aproapele, a celor vii şi a celor morţi. Rugăciunea dipticelor,
^e pomenire generală a viilor şi morţilor, este o formă de exprimare a unei solidari.ăţi şi comuniuni nevăzute care ne uneşte pe toţi, vii şi morţi, sfinţi şi îngeri într-o
unitate de viaţă creştină. Biserica Ortodoxă se roagă pentru fii ei care sînt în viaţă
^ al căror sfîrşit este încă necunoscut dar şi pentru cei răposaţi fără prea multă
sîrguinţă şi nădejde de mîntuire. Aceste pomelnice pe care creştinul le dă în timpul
Sfintei liturghii şi în care el se roagă pentru sănătatea, ajutorul său, al familiei sale,
pentru mîntuirea lui şi a aproapelui sau a celor răposaţi etc. creează o solidaritate
intre cei vii şi cei morţi. Cei vii îşi arată această legătură de iubire prin rugăciuni
si milostenii pentru cei morţi, iar cei trecuţi la cele veşnice, sfinţii, îşi arată dra
gostea lor faţă de noi, mijlocind la Dumnezeu pentru noi.
Noi avem nevoie de semenii noştri pentru a exprima prin ei dragostea noastră
faţă de Dumnezeu. Creştinul nu se mîntuieşte singur, ci numai laolaltă cu fraţii lui
orin legătura iubirii. «Iubirea şi slujirea aproapelui este principiul de bază al soli15. D o m . M. F e s tu g iâ r e , Qu’est-ce que la liturgie ?, P a r i s , 1914, p. 70.
16. P r o f . I. B r ia , Aspectul comunitar al dumnezeieştii Euharistii, în « S tu d ii T e o lo g ic e » ,
\ I (1959), n r . 7—8, p. 425.
17. P r o f . C. P a v e l, Opera mintuitoare a Domnului nostru Hsils Hristos şi slujirea Bise
ricii Sale, în « O rto d o x ia » , X V (1963), n r . 3—4, p. 433.
18. Liturghier, E d . 1956, p. 225.
1.9. Dumnezeieştile Liturghii, E d . 1950, p. 116.
20. P r o f . C. P a v e l, Opera mintuitoare..., p. 446.
21. Id e m , Aspectul teologic..., p. 186,
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clarităţii creştine»22. De la iubirea creştină nu este exclus nici un om, nici chiar
duşmanul. în timpul Sfintei liturghii, M întuitorul reprezintă cea mai înaltă pildă deiubire şi smerenie care merge pînă la chenoză şi jertfirea vieţii pe cruce pentru pă
cătoşi, de iertare pînă la mîntuiirea ucigaşilor Lui. «Ea este o cină a iubirii creştine» 25.
De aceea ne îndeamnă să ne rugăm pentru aproapele nostru, atunci cînd preotul se
roagă în taină după A x io n : «Adu-ţi aminte, Doamne, de cei ce vieţuiesc în sate şi
oraşe, de cei ce călătoresc pe ape, uscat sau aer, de cei robiţi, de cei bolnavi...».
După învăţătura Ortodoxă, pentru mîntuire avem nevoie de har, credinţă şi fapte
bune. Faptele bune nu se mărginesc numai la actele de cult intern şi extern, ci cu
prind în special pe cele izvorîte din credinţa lucrătoare prin iubire, adică faptele
dragostei faţă de aproapele, inclusiv vrăjmaşul. Mîntuitorul ne cere mai întîi să
iubim familia (Efes. V, 25), pe cîrmuitorii şi binefăcătorii noştri (I Tesal. V, 12), pe
concetăţeni (Rom. IX, 3— 4), şi pe toţi oamenii (Mat. V, 44 ; Lc. VI, 27). Sfînta liturghie
are rugăciuni speciale ca ectenia mare, citatul «să ne iubim unii pe alţii», «Sfînt,
Sfînt, Sfînt, Domnul Savaot», unde preotul şi comunitatea credincioşilor se roagă
pentru cîrmuitorii bisericeşti şi lumeşti, pentru cei ce sînt în primejdii şi necazuri,
pentru paza şi siguranţa călătorilor, pentru părinţii şi fraţii noştri etc. Ne rugăm nu
numai pentru cele sufleteşti dar şi pentru bunurile materiale ale aproapelui : buna
întocmire a văzduhului, îmbelşugarea roadelor pămîntului etc. Aceste rugăciuni in
fluenţează puternic pe credincioşi şi trezeşte în. inimile lor dragostea faţă de Dumne
zeu şi aproapele. După cuvintele teologului Nicolae Cabasila «faptele se arată prin
iubire, care este coroana oricărei fapte bune şi înălţimea a toată virtutea» 24.
Sfînta liturghie avînd un caracter agapic, de iubire, adună pe credincioşi într-omare obşte a dragostei creştine. Iubirea presupune înfrînare, lepădare de sine, jert
firea de sine (Ioan XV, 1). Pilda M întuitorului de la Sfînta liturghie, a dăruirii de
Sine şi a jertfei pentru oameni, întăreşte pe credincioşi pentru a se dărui slujirii oa
menilor şi binelui obştesc25. Slujirea lui Dumnezeu este legată indisolubil de slujirea
semenilor prin iubire (Mat. XXV , 49). Slujirea Bisericii în lume are ca obiect reali
zarea iubirii lui Dumnezeu faţă de toţi, restabilirea relaţiilor dintre oameni, a drep
tăţii şi iubirii. Iubirea este moartea egocentrismului şi rădăcina totalei lepădări de
sine. Ea ne uneşte cu Hristos şi cu semenii. Creştinul care iubeşte pe Hristos se
îmbogăţeşte cu noi forţe spirituale şi morale în slujba binelui şi fericirii aproapelui.
«Eşti om în măsura în care eşti iubire, căci prin iubire te identifici cu omenirea, cu
poporul, cu patria, cu semenii şi devii o forţă creatoare în slujba omenirii, a fraţilor
tăi» 26.
Pericopele evanghelice şi scrierile Sfinţilor Apostoli, repartizate pe duminicile
şi sărbătorile din calendar, ne pun în faţă întreaga învăţătură morală a Domnului
Iisus Hristos, reprezentînd o teologie practicată. Pericopele evanghelice şi ale Apos
tolului cultivă în rîndul credincioşilor sentimente şi idei superioare. Astfel, una din
aceste idei este a egalităţii tuturor oamenilor în faţa lui Dumnezeu, care se face
simţită în teologia modernă prin diferite mişcări religioase din ţările slab dezvoltate.
Primii creştini îşi spuneau «fraţi», apelativ care a rămas pînă azi la Sfînta litur
ghie la începutul pericopelor de la Apostol. Sfînta liturghie cultivă o conştiinţă a ega
lităţii tuturor oamenilor cu drepturi şi datorii egale, combătînd mîndria şi recomandînd smerenia, blîndeţea, munca şi jertfelnicia în slujba aproapelui şi colectivităţii 27.
Simboalele şi riturile Sfintei liturghii întăresc raportul de dependenţă 'al creştinului
faţă de Dumnezeu şi semeni, închegîndu-se astfel o conştiinţă umană şi religioasă,
colectivă, un rol important avîndu-1 exemplul din Evanghelie.
O altă virtute pe care o cultivă Sfînta liturghie este aceea a conştiinţei sociale.
In unul din aliniatele ecteniei mari noi ne rugăm între altele «pentru cei ce se oste
nesc, pentru cei robiţi şi pentru izbăvirea lor». Biserica se roagă pentru aceştia, introducînd şi popularizînd în mod special acele pericope din Sfînta Scriptură în care
22. Ibidem, p. 185.
23. P r o f . D ia c . N. B a lc a , Importanţa catehetică a Sfintei Liturghii, în
« B is e r ic a O r to d o x ă
R o m â n ă » , 1958, n r . 1—2, n 197.
24. N. C a b a s ila , Tîlcuirea Dumnezeieştii Liturghii, T r a d . D ia c . E. B r a n iş te , B u c u r e ş ti
1946, p. 67.
25. D r. M itro p . N ic o la e M la d in , Studii de Teologie Morală, S ib iu , p . 176.
26. Ibidem, p. 141.
27. P r . P r o f . E. B r a n iş te , Idei, principii..., p. 440.
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se recomandă îngrijirea săracilor, ajutorarea efectivă a celor lipsiţi, încetarea nedrep
tăţii şi asupririi (Pericopa bogatului nemilostiv, Bogatul căruia i-a rodit ţarina etc.).
Să nu uităm deci că, pe lîngă elementele permanente ale Sfintei liturghii, există,
şi părţi variabile, cum sînt cele reprezentate de pericopele evanghelice şi cele ale
Apostolului care prezintă succesiv, în cursul anului liturgic, toate învăţăturile esen
ţiale ale Noului Testament.Un rol asemănător îl îndeplineşte,
apoi, predica, a cărei
tematică este în funcţie de pericopa evanghelică şi apostolică, la care se adaugă şi
teme ocazionale. Aşa cum spunea undeva Bossuet, «Evanghelia are asupra sufletelor
noastre mai multă putere dacă este explicată». Scopul Evangheliei citită la Sfînta
liturghie şi celelalte slujbe religioase este pentru a fi meditată şi pusă în practică28.
Conştiinţa intimă a credinciosului că la Sfînta liturghie el face parte dintr-o, co
munitate şi toţi ceilalţi membrii ai comunităţii sînt fraţii lui, se răsfrînge şi dincolo
de zidurile bisericii, în relaţiile sociale, sub forma unei înclinaţii spre unitate, frăţie
tate şi ca imbold la practicarea virtuţilor sociale. în cadrul Sfintei liturghii, în Bise
rica veche şi azi, se fac pe alocuri acele colecte benevole de către preoţi şi credin
cioşi în vederea ajutorării celor nevoiaşi, văduvelor şi orfanilor. Biserica recomandă,,
prin imnele sale liturgice, milostenia ca punte de legătură între credincioşi şi se
menii lor, făcîndu-se astfel apel la virtutea nobilă a carităţii creştine. De asemenea,
la Sfînta liturghie se aduc prin grija preotului, acele ofrande sau contribuţii benevole
şi adesea anonime, în scop caritabil sau pentru întreţinerea şi împodobirea bisericii.,
în cursul Sfintei liturghii, auzim necontenit îndemnul pentru o viaţă creştinească,
concretizată de credincioşi cînd merg la împărtăşanie sau la luarea anaforei. Atunci
se manifestă respectul celor tineri faţă de cei bătrîni, al copiilor faţă de părinţi, cre
dincioşii se înfrăţesc, stingîndu-se duşmăniile şi înv răjb irile 29.
Biserica se roagă necontenit pentru pace. Pacea rezumă, în ultima analiză, toate
nevoile, doleanţele, trebuinţele materiale şi spirituale ale credincioşilor. Astfel în
ectenia mare preotul rosteşte: «Cu pace Domnului să ne rugăm», «Pace tuturor»,
«pace ţie», la Ectenia cererilor «Ziua toată, desăvîrşită, în pace şi fără de păcat la
Domnul să cerem», la rugăciunea amvonului. De fiecare dată, rugăciunea pentru
pace exprimă o altă nuanţă. Mai întîi, este vorba de o pace lăuntrică a împăcării
inimii, care se obţine prin alungarea tuturor patimilor şi gîndurilor rele. Apoi este
vorba de pacea cerească făgăduită de M întuitorul Sfinţilor Apostoli (Ioan XVI, 27),,
şi de pacea socială, universală de bună-înţelegere între oameni şi popoare. Biserica
se roagă la Sfînta liturghie pentru încetarea duşmăniilor şi urii. Şi pentru că pacea
nu poate să fie parţială, Biserica nu se roagă numai pentru pacea unei
singure ţări
sau a unui singur popor, deoarece aceasta ar fi o satisfacţie egoistă şi
nici n-ar fi
de lungă durată, ci se roagă pentru o pace universală, trainică şi definitivă 30. Obsta
colul cel mai greu în realizarea păcii este ura, dorinţa de dominare provocată de
cele mai multe ori de nedreptate. De aceea comunitatea credincioşilor se roagă ne
încetat pentru întronarea dreptăţii pe pămînt, împuţinarea urii şi înmulţirea dragostei,,
pentru duşmanii păcii, ca Dumnezeu să-i aducă la calea cea bună, pentru sănătatea
si mîntuirea lor.
Aspectul de slujire al Siintei Euharistii. — Pentru Biserica Ortodoxă, Sfînta
Euharistie este taină şi jertfă. Noi o vom privi aici mai ales sub aspectul de jertfă.
Prin Sfînta Euharistie se transmite nu numai harul ci însuşi izvorul harului care este
lisus Hristos spune Nicolae Cabasila. Ea este forma cea mai vie ce caracterizează
întreaga viaţă morală creştină ortodoxă. Taina Sfintei Euharistii are nu numai un
sens şi un aspect particular ci şi unul comunitar, social. Ea priveşte atît pe primi
torul ei luat izolat cît şi comunitatea în care a primit-o şi a căreilucrare este.
Sfînta
împărtăşanie este un act săvîrşit în colectivitate, alături de semenii noştri, în unire
cu ei şi în acelaşi gînd cu ei. Prin aceasta se creează acelaşi spirit care leagă pe
credincioşi unii cu
alţii. La Liturghia Sfîntului Vasile preotul se ro a g ă : «Iar noi
care ne împărtăşim dintr-o pîine şi dintr-un pahar să ne unească unul cu altul prin
împărtăşirea Sfîntului D u h » 32. Sfînta Euharistie ne face un singur întreg cu Hristos
28. L. A. M o j e n , La priere de VEglise, v oi. I, P a r i s , 1924, p. 209.
29. P r . P , V in tile s c u , Funcţiunea catehetică... p . 31.
30. Duvnnezeieştile Liturghii... p. 85—86.
31. N. C a b a s ila , Despre viaţa în Hristos, T r a d . d e P r . D r. T. B o d o g a e , S ib iu , 1946, p. 8532. Liturghier, E d . 1957,
p. 222.
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cu semenii noştri. Fiind părtaşi la Trupul şi Sîngele Domnului, creştinii sînt legaţi
între ei şi aproapele lor printr-o legătură sfîntă, deoarece pe lîngă comuniunea sufle
tului cu Hristos se naşte şi comuniunea între creştini. Sfînta Euharistie nu este «un
act personal, individual-egoist, ci este o colaborare cu Hristos şi cu membrele Sale
care sînt semenii noştri» 53.
Creştinul trăieşte din viaţa comunităţii, a întregului şi slujeşte comunităţii. El
se leapădă de sine, de interesele egoiste, ca să trăiască pentru altul, pentru semen.
Existenţa şi desăvîrşitea creştinului este condiţionată de depăşirea egoismului şi de
identificarea cu semenii, cu Biserica, al cărei mădular este34. Creştinul se realizează
deplin ca om numai într-o comunitate de slujire prin Sfînta Euharistie. «Umanul nu
se poate realiza decît într-o creştere continuă în comunitate şi solidaritate» °5. -în Sfînta
Euharistie avem pe deplin sentimentul comuniunii cu aproapele, fratele nostru, aşa
după cum spune Sfîntul Ioan Hrisostom : «Dacă ne împărtăşim din acelaşi potir şi cu
toţii devenim aceeaşi apoi de ce nu arătăm şi aceeaşi dragoste şi nu ne facem una
în aceasta ?» 36.
Unitatea Euharistică nu trebuie să rămînă numai un simbol ci trebuie tradusă
în fapte. Noi ne mîntuim dacă ne transpunem în stare de jertfă pentru aproapele
nostru. Sfînta Euharistie este o jertfă cuvîntătoare şi fără de sînge, dar în acelaşi
timp este şi jertfa Bisericii, a comunităţii rugătoare, pentru că preotul o aduce în
numele credincioşilor şi pentru ei.
Un rost important al jertfei Euharistice este atragerea noastră în stare de jertfă,
ca o însuşire personală a stării de jertfă prin refacerea ontologică a făpturii noastre.
Jertfa reprezintă revelaţia adevărului ce-1 purtăm în adîncul fiinţei noastre şi a forţei
imperative de dăruire. «Eu venind cu darul şi adevărul meu la întîmpinarea seme
nului, trezesc şi primesc cu aceeaşi dragoste adevărul şi darul cu care semenul meu
mă îmbie la rîndul lui» 37. Jertfa lui Hristos pentru noi s-a adus pentru a ne atrage
în stare de jertfă adevărată, pentru a ne ridica din viaţa de egoism şi a ne transpune
în stare de jertfă, prin iubire jertfelnică. «Jertfa este nu numai o renunţare la un
mod inferior, egoist de viaţă ci şi o înălţare pe un plan superior, închinat lui Dum
nezeu şi folositor semenilor»38. între umanitatea lui Hristos care s-a jertfit şi este
mereu în stare de jertfă în Sfînta Euharistie şi umanitatea noastră, trebuie să existe
un contact permanent, un sacrificiu intern care presupune o participare reală, o iubire
activă şi o jertfă vie pentru binele aproapelui (Rom. XV, I).
Jertfa M întuitorului de pe Cruce trebuie să-şi găsească ecou în jertfa noastră
pentru aproapele. Această jertfire a noastră trebuie să fie o moarte faţă de păc^t şi
o înviere la o viaţă nouă de virtute şi generozitate. Prin jertfa lui Hristos, desăvîr•şită prin înviere, noi avem o sursă a stării noastre de jertfă, de viaţă nouă în iu b ire 39.
Substanţa morală a jertfei este iubirea. Domnul a învăţat că dragostea desăvîrşită
este să-ţi pui sufletul şi viaţa ta pentru semen (Ioan XV, 13; Luca XV II, 4). Noi
oferim jertfa noastră lui Dumnezeu indirect prin actul sacru al jertfei pentru aproa
pele, de care acesta are nevoie pentru zidirea şi mîntuirea lui. Cuvintele rostite de
-preot la prefacerea sfintelor d a ru ri: «Acesta este Trupul Meu... Acesta este Sîngele
meu...» învaţă pe creştini virtutea jertfelniciei, -pentru a mărturisi prin viaţa sa cali
tatea de creştin (Matei XVI, 24).
Jertfa reprezintă o conştiinţă, o cunoaştere precisă a unui, ţel superior căruia
noi ne devotăm. Totdeauna jertfa este luminată de un adevăr, de un sens şi de o
persoană sau o colectivitate în care aflăm raţiunea de a trăi şi s lu ji40. Sfînta Euha
ristie pune credinciosului în faţă cel mai viu exemplu de jertfelnicie în general, de
eroism, de slujire a aproapelui, pe Mîntuitorul. Jertfa Euharistică implică pentru fie33. P r o f . I. B r ia , art. cit., p. 417.
34. D r. N . M la d in , op. cit., p. 139.
35. P r . P r o f . D . S tă n ilo a e , Comunitate prin iubire, în «O rtodoxia»- X V , (1973),

p.

n r.

1,

61.

36. I o a n H r is o s to m , Omilia XXIV Coment. la I Cor. T r a d . d e T e o d o s ie A ta n a s iu , B u c u 
r e ş ti, 1508, p. 323.
37. P r . C. G a le r iu , Jertfă şi Răscumpărare — T e z ă d e d o c t o r a t — B u c . 1973, p. 16 (E x 
t r a s d in « G la s u l B isericii*-, X X X II (1973), n r . 1—2).
38. P r . P r o f . D. S tă n ilo a e , Legătură între Euharistie şi iubirea creştină în ‘« sStirdii T e o lo 
g i c e » , XVH, (1965), n r . 1—2, p. II.
3©. Ibidem, p. 12.
40. P r . C. G a le r iu , op. cit., p. 16.
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:are creştin credinţă, nădejde şi dragoste, concentrînd într-un singur act toate valo
rile materiale şi spirituale ale fiinţei şi persoanei umane. Noţiunea de sacrificiu eularistic este inseparabilă de cea de comuniune, caracteristică cultului ortodox.
Teologul Nicolae Cabasila spune că prin împărtăşirea cu Tru-pul şi Sîngele Dom
nului întreaga noastră fiinţă este pătrunsă de prezenţa Mîntuitorului, făcîndu-se una
:u E l41. Prin Sfînta împărtăşanie puterile naturale ale sufletului sînt înviorate spre
rine şi dobindesc forţa necesară pentru înfrîngerea piedicilor din calea virtuţilor
s: ferirea de păcatele de moarte. Urmarea acestei înduhovniciri este că binele biruieşte
cu mai multă tărie răul. Se realizează astfel o unire spirituală a tuturor creştinilor
intr-un organism viu. în momentul împărtăşirii creştinul trăieşte profund 'şi intens
sentimentul de comuniune cu fraţii lui, integrîndu-se de bunăvoie, în chip conştient
si efectiv, în comunitatea din care face parte. Sfîntul Ioan Damaschin spune în acest
^ens că în timpul împărtăşirii «toţi, devenim un Trup şi un Sînge al lui Hristos şi
mădulare unii altora»42.
Binele moral din Sfînta Euharistie, care este Iisus Hristos, se cîştigă prin efortul
susţinut al creştinului de a -realiza virtuţile în felul în care le-a realizat şi El : de a
avea iubirea lui Hristos (Efes. VI, 3), de a sluji semenii asemenea Domnului (Rom.
XV, 2— 3), de a ierta ca Iisus (Col. III, 13), de a avea smerenia şi blîndeţea Lui.
Jertfa, în general, reprezintă un dar, o . deschidere prin care noi întîmpinăm pe
semeni şi putem constitui laolaltă o experienţă comună. Trupul, energiile, gîndirea,
viaţa noastră alcătuiesc prima materie de jertfă, de slujire a lui Dumnezeu şi a
aproapelui 43. în jertfă este prezent şi-L afirmăm pe aproapele nostru ca chip al lui
Dumnezeu. De aceea credincioşii aduc ca jertfă la altar pîine şi vin.
Credincioşii se împărtăşesc cu jertfa lui Hristos ca expresie a iubirii lui (Ioan
III, 16). Odată cu Sfînta împărtăşanie rămîne în credincios şi dragostea M întuitorului
ra manifestare a dragostei Sfintei Treimi. Cei ce se împărtăşesc dintr-o singură pîine
trebuie să trăiască în iubire şi cel ce se împărtăşeşte cu jertfa iubirii lui Iisus Hristos
se împărtăşeşte cu toate roadele Duhului Sfînt şi în primul rînd de pace (Gal. V, 22).
Jertfa lui Hristos, pe lîngă caracterul de jertfă personală, este în acelaşi timp
singura jertfă universală adusă pentrul întreaga umanitate, de depăşire a egoismului
si de întoarcere cu iubire spre Dumnezeu şi semeni 44. Jertfa Euharistică este o jertfă
de iubire şi pace, o jertfă a împăcării subiective a creştinului cu Dumnezeu şi se
menii. Unitatea realizată în Sfînta Euharistie se face simţită şi în societate. Aşa, după
cum spune Teofilact, ea se realizează prin comuniune în iubire şi rămîne veşnic ade
vărul care aşează în viaţa creştinilor spiritul dragostei şi înfrăţirii45.
Creştinul ridică rugăciunile sale la Sfînta Euharistie şi pentru alţi fraţi ai săi,
:n planul unui act al comunităţii prin preotul slujitor. Pîinea euharistică este icoana
si forţa unităţii Bisericii şi de aceea trupul lui Hristos adună pe toţi oamenii din
orice loc, neam, timp, sex sau funcţie socială. Comuniunea euharistică are şi rezo
nanţe sociale deoarece unirea cu Dumnezeu şi iubirea Lui implică legătura şi iubirea
cu semenii, cu societatea. 'în faţa altarului şi în afara lui toţi sîntem fraţi ai aceluiaşi
Dumnezeu. Frăţia realizată în faţa altarului la Sfînta Euharistie nu rămîne aici ci ea
se extinde de-a lungul întregii vieţi creştine. Un mare gînditor spunea că : «Euharistia
anunţă reunirea într-o mare familie, ea învaţă sfîrşitul duşmăniilor, egalitatea natu
rală care nu cunoaşte nici iudeu nici păgîn şi invită pe toţi copii lui Adam la aceeaşi
masă» 46.
Euharistia este o jertfă a păcii, bucuriei şi iubirii, Ea duce la «sărutarea păcii»,
care rămîne un semn al unirii sufletelor şi al înfrăţirii. Rugăciunile împărtăşaniei
cultivă în credincioşi conştiinţa păcatului, smerenia, spiritul de sacrificiu, spirit care
stă la temelia şi progresul societăţii umane. Jertfa M întuitorului de pe Cruce aprinde
inimile credincioşilor de iubire faţă de semenii lor. Ea fiind şi o jertfă de mulţumire
şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu, ne învaţă virtutea recunoştinţei faţă de Dumnezeu
*

41.
42.
43.
44.
45.
de
46.

N. C a b a s ila , Despre viaţa in Hristos... p. 26.
Dogmatica. T r a d . d e P r . D . F e c io r u şi O. C ă c iu lă , B u c u r e ş ti, 1938, p. 269.
P r . C. G ^ e r i u , o p . cit., p . 23.
P r . p ro f.'V b / S ă n ilo a e , art. cit., p . 12.
T e o f ila c t, Trimiterile cele patrusprezece ale slăvitului şi prea lăudatului Apostol Pavel,
V. C o s ta c h e , v o i. I, B u c u r e ş ti, 1904, p. 416.
R. C h a t e a u b r i a n d , G6nie du christianisme, v o i. I, P a r is , p . 34.

B. O. R.

I

BISERICA ORTODOXA ROM AN A

930

şi faţă de semenii noştri. Creştinul se simte legat de Dumnezeu dar el nu pierde
legătura cu omul, cu comunitatea din care face parte. Lumea este cea mai mare co
munitate, şi de aceea creştinul nu trebuie să fie separat de problemele ei. Urmînd
exemplul jertfei Domnului creştinul trebuie să se jertfească pentru lume, să săvîrşească binele în folosul comunităţii. Datoria lui este să colaboreze alături de toţi
oamenii la progresul omenirii şi nu să trăiască izolat. Viaţa creştină actuală trebuie
pătrunsă de un spirit sobornicesc, ecumenist, care ne uneşte în acelaşi timp cu Dum
nezeu şi semenii.
Slujirea aproapelui în sfintele taine şi ierurgii. — Slujirea aproapelui este pre
zentă şi în celelalte sfinte taine şi în ierurgii. Scopul principal al sfintelor taine este
cîel harismatic. în rînduiala lor se cuprind multe rugăciuni şi îndemnuri în slujba
semenului nostru.
La taina Sfîntului Botez atenţia preotului este îndreptată în mod special asupra
naşului. Preotul stăruieşte asupra calităţii naşului de părinte duhovnicesc al noului
născut şi asupra obligaţiilor şi răspunderilor ce-i revin faţă de Dumnezeu şi faţă de
semen, de a da o bună educaţie copilului pentru a deveni un bun creştin şi cetăţean
al societăţii. Prin taina Spovedaniei, credinciosul îşi face un exigent examen de con
ştiinţă, punîndu-şi probleme care privesc direct viaţa religioasă şi morală a peniten
tului, raportul lui cu Dumnezeu şi cu semenii săi. Creştinul mărturisit progresează
spre o viaţă virtuoasă.
Rugăciunile Sfîntului Maslu aduc uşurare şi întărire sufletească, iertare de pă
cate şi, adesea, vindecare de boli. Această taină este un prilej de întărire a cre
dinţei, a nădejdii şi a dragostei, ea înalţă sufleteşte atît pe cei bolnavi cît şi pe cei
sănătoşi. Lecturile din Apostol şi Evanghelie creează o armonie şi solidaritate care
trebuie să existe între creştinii care au datoria de a se susţine unii pe alţii în
trebuinţele fizice şi duhovniceşti (Gal. VI, 1). în mod practic, această ajutorare şi
înfrăţire cu cel în suferinţă se manifestă prin vizitarea bolnavului şi participarea la
săvîrşirea Maslului.
în taina Cununiei accentul cade mai -ales asupra datoriilor ce le revin soţilor
unul faţă de altul în cadrul familiei : dragoste, unire, într-ajutorare, cinste, curăţie
morală. Rugăciunile cununiei cultivă spiritul de iniţiativă, sentimentul demnităţii
dreptăţii* iubirii respectului, ajutorului şi al sacrificiului ca elemente de bază ale vieţii
sociale. «Familia este o şcoală a iubirii aproapelui a cărei primă realizare este stră
duinţa de a dori, a voi şi a înfăptui binele copiilor» 47. în familie se face educaţia
simţului social. Copilul este pregătit să recunoască şi să-şi îndeplinească obligaţiile
faţă de semenii s ă i; să-şi dea seama de legăturile care-1 ataşează de semenii săi şi
de urmările pe care faptele sale trebuie să le aibă asupra vieţii altora etc.48.
Biserica a întocmit diferite rugăciuni speciale, numite ierurgii, pentru diferite
trebuinţe şi cazuri din viaţa credincioşilor: la vreme de neploaie şi foamete, la
vreme de necontenire a ploilor, pentru cei bolnavi, pentru boli molipsitoare etc.49.
Biserica binecuvintează prin ierurgii toate îndeletnicirile oneste şi formele de muncă
prin care omul îşi agoniseşte cele necesare pentru viaţă. Prin rugăciunile din Molitfelnic Biserica intervine direct în viaţa de toate zilele a credincioşilor ei. Toate rugă
ciunile ierurgiilor care se fac la patul bolnavului sau dezlegările de păcate, rugăciuni
la punerea temeliei unei case noi, la binecuvîntarea care se face pentru rodirea ogoa
relor, la diferite trebuinţe religioase, sînt tot atîtea prilejuri care pun pe preot în
legătură directă cu credincioşii şi pe aceştia întreolaltă.
Prin mijlocirea Tainelor şi Ierurgiilor Biserica este prezentă la toate actele mai
importante din viaţa credincioşilor, fie de bucurie, fie de durere, binecuvîntînd, sfin
ţind şi îndrumînd pe creştini în slujirea aproapelui, pentru binele şi sporirea lui în
virtuţi.
Ideea de slujire a aproapelui este prezentă de-a lungul întregului an liturgic în
toate cele trei perioade : Octoih, Triod şi Penticostar, înfăţişîndu-ne diferite modele
de s fin ţi: părinţi, martiri, mărturisitori, cuvioşi, cuvioase care au excelat în iubirea
şi slujirea lui Dumnezeu şi a aproapelui.
/

47. P r o f . C. P a v e l, Probleme morale cu privire la căsătorie şi farhilie, în
d o x ă R o m â n ă » , LXXX (1967), n r . 1—2, p: 140. ~
48. Ibidem, p. 142.
49. Dumnezeieştile Liturghii, p. 308.
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Astfel, spre exemplu, în perioada Trioduluif într-o cîntare a Postului Mare, se
spune : «Să avem iubire de fraţi, ca nişte fraţi în Hristos, iar nu nemilostivire către
semenii noştri, ca să nu fim osîndiţi ca sluga cea nem ilostivă»50. Cultivarea virtu
ţilor este îndemnul permanent al cultului divin. La prima stihiră de la Litie din
Duminica înfricoşatei judecăţi citim : «Pe flămînzi să-i hrănim, pe setoşi să-i adăpăm,
pe cei goi să-i îmbrăcăm, pe cei bolnavi să-i cercetăm...»51. Pildă de devotament şi
slujire în folosul aproapelui ne-a dat-o Mîntuitorul, în ajunul patimilor Sale, prin
spălarea picioarelor ucenicilor Săi în Joia Patimilor. într-o cîntare din această zi se
spune : «Apropiindu-ne toţi cu frică... să vedem cum Domnul spală picioarele uceni
cilor şi să facem precum am văzut, plecîndu-ne unul a ltu ia »52. Virtutea teologică a
iubirii, nu lipseşte aproape din nici o cîntare a anului liturgic. Ea atinge sublimul
in cîntarea de la înviere care ne îndeamnă : «Ziua în v ie rii! Să ne luminăm cu prăznuirea şi unii pe alţii să ne îmbrăţişăm ! Să zicem «fraţilor» şi celor ce ne urăsc
pe noi !».
I
*
*

*

Din cele expuse constatăm că întreg cultul Ortodox este presărat cu rugăciuni
şi cîntări închinate lui Dumnezeu şi slujirii aproapelui.
Rolul cultului divin este, fără îndoială, mai întîi de a exprima prinosul de laudă
şi mulţumire adus lui Dumnezeu pentru revărsarea harului sfinţitor, dar are şi acela
de a edifica pe credincioşi în promovarea unei vieţi morale şi în slujba semenului
nostru.
Iubirea şi slujirea semenilor formează în cultul Ortodox cununa tuturor înda
toririlor şi răspunsurilor noastre în faţa lui Dumnezeu la judecata viitoare. Aceasta,
deoarece virtutea iubirii faţă de aproapele, inclusiv duşmanul, pusă totdeauna în
strînsă legătură cu iubirea faţă de Dumnezeu, alcătuieşte fundamentul moralei
creştine.
Liturghii, al Sfintei Euharistii, al celorlalte Sfinte Taine şi Ierurgii şi din tot cursul
anului, liturgic, .virtuţile teologice şi morale, cele mai măreţe idei umanitare şi sociale
de subordonare a intereselor personale, interesului general al colectivităţii sau socie
tăţii în care credinciosul se află integrat. Prin acest cult Biserica Ortodoxă Română,
a ţinut în jurul său, strîns uniţi pe toţi credincioşii săi şi le-a insuflat spiritul de
jertfă în apărarea unităţii neamului, a tradiţiilor şi valorilor culturale ale poporului
nostru.
Atmosfera de slujire şi jertfă faţă de aproapele, din cultul Ortodox, se revarsă
şi în exterior, printr-o vieţuire în pace, bună-înţelegere între oameni şi popoare, şi
prin cultivarea între semeni a ideilor de egalitate, frăţietate şi dreptate socială.
D rd. Ion I. NĂSTASE

I

♦

«

50. Denia din Joia Patimilor, A n tif o n IV , s t i h III.
51. Triod, E d . 1946, p. 40—41.
52. I'oidem, p. 645.
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PREOTUL PAUL MIHAIL LA 70 DE ANI
Preotul Paul M ihail se numără în rîndul slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române
şi printre cercetătorii istoriei românilor.
Crescut în atmosfera cultă datorită actului unificării politice a românilor, din
prima generaţie după Unirea din 1918, el a activat în biserica română şi şi-a adus
contribuţia pe tărîmul istoriografiei. Viaţa sa este legată de biserică, şcoală şi cer
cetarea ştiinţifică. De aceea şi drumul său este plin de roade şi se exprimă în nu
meroase contribuţii care de mult sînt bunuri cîştigate pentru cultura românească.
Membrii Institutului de istorie «A. D. Xenopol» din Iaşi, în Anuarul Institutului
pe 1975 i-au consacrat pagini de omagiu şi de preţuire pentru prezenţa activă pe
ogorul istoriografiei româneşti, prin munca, modestia şi generozitatea sa. «Revista
arhivelor», în nr. 2/1975, a evidenţiat contribuţia sa la aducerea în ţară a unui în
semnat număr de documente şi manuscrise desţărate, care au intrat apoi în fondul
Patrimoniului Cultural Naţional. Revista «Biserica Ortodoxă Română» aduce un oma
giu colaboratorului său, preotul Paul Mihail, la împlinirea vîrstei de 70 de ani, ca
îndemn pentru slujitorii Bisericii Ortodoxe Române.
*
Născut la 29 iunie 1905, în satul Cornova-Orhei, al 9-lea copil al părinţilor
Elena şi Iustin, învăţător al satului şi dascălul bisericii, se trage din neamul Mihail,
a căror baştină este satul Ciuciulea, ţinutul Iaşi. Străbunul său, iereu Mihail, răzăş
al satului Ciuciulea, la 1688 era hirotonit la Mitropolia Moldovei, după cum atestă
spiţa genealogică a familiei M ihail autentificată, din dosarul nr. 703/1849. Şase gene
raţii următoare au fost tot preoţi de sat şi dascăli ai bisericii, dintre care preotul
Dumitru, în secolul al XlX-lea, a tradus în slovă moldovenească predici-voroave şi
Ie-a rostit în faţa poporului. Manuscrisul, cu însemnări, se păstrează la Biblioteca
Universităţii din Iaşi sub cota III — 160, 313 foi. De la acei răzeşti şi preoţi de ţară
s-a păstrat în familie o copie din Cronica lui Ion Neculce din a doua jumătate a
secolului al XVIII-Iea, încă nepublicată.
'
Rămas orfan la vîrsta de trei ani şi jumătate, a învăţat la orfelinatul Mănăstirii
Hîrjauca, mama sa închinîndu-1 din pruncie să ajungă preot la altarul străbunilor,
In biserica de lemn de stejar din Cornova — din 1802 — monument de artă popu
lară. Abia la vîrsta de 14 ani, în şcoala naţionalizată, a învăţat să scrie cu alfabetul
latin şi să folosească cărţi româneşti.
Absolvent întîiul al Seminarului teologic cu 10 clase, a obţinut dreptul să se
înscrie la orice facultate din ţară, în 1926. A urmat Facultatea de teologie şi Facul
tatea de istorie a Universităţii din Iaşi. închinat de decanul facultăţii de teologie
şi profesorii săi vieţii monastice şi specializării, a obţinut bursă pentru străinătate
de la Mitropolie. A călătorit în Jugoslavia, Bulgaria, Turcia, Constantinopol, Grecia
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şi Muntele Athos. în nisipurile fierbinţi şi în tainicile ziduri ale mănăstirilor şi metoacelor din Orientul Apropiat, în curăţie şi sărăcie, Providenţa i-a arătat mărturii
desţărate ale dărniciei neamului românesc. Cu suferinţă şi jertfe le-a adus în ţară,
îmbogăţind Patrimoniul naţional cu numeroase documente originale, manuscrise şi
tipărituri. Fost-a voia Domnului, ca închinarea mamei din copilărie ca să ajungă
preot să fie mai cu credinţă, şi astfel la vîrsta de 27 ani a primit harul pe seama
Soborului Vechi, ctitoria marelui Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni.
A obţinut doctoratul în istorie la Universitatea din Iaşi (1945). A fost secretar
alSecţiei provinciale a Comisiunii Monumentelor
istorice, a activat în cadrul Insti
tutului social român, ani de-a rîndul a funcţionat profesor de istorie, a fost director
al Muzeului de artă religioasă, asistent J a Facultatea de filologie din Iaşi (1949) şi
apoi a fost chemat de Prea Fericitul Patriarh Justinian să ocupe locul de conferen
ţiar la Institutul teologic universitar din Bucureşti.
în latura activităţii pastorale, a fost preot la Soborul Vechi, apoi preot utilizat
la
biserica Buna Vestire din Rîmnicul Vîlcea (1944— 1946), şi încadrat preot la bise
rica Banu din iaşi (1946— 1975). Membru al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşi
(1950— 1954). în activitatea pastorală a participat la multe întruniri ecumenice şi in 
ternaţionale. A predicat şi catehizat la fiecare slujbă, a introdus cîntarea de obşte
în biserică şi s-a îngrijit pentru buna-conservare a inventarului bisericii. A restaurat
biserica Banu în 1948 şi a făcut reparaţii ulterioare atît la biserica Banu cît şi Ia
iiliala Mitocul Maicelor. Pentru rodnica sa activitate a primit mulţumiri din partea
stăpînirii eparhiale sub nr. 855/1948 de la Mitropolitul Moldovei, Justinian, sub nr.
4717/1955 de la Mitropolitul Sebastian şi de la alţii.
Prima cercetare ştiinţifică istorică a publicat-o în anul 1930. Activitatea de cer
cetător s-a îndreptat în direcţia publicării de material documentar aflat în arhive
străine. în 1933 editează cele dintîi Opt documente moldoveneşti înainte de Ştefan
cel Mare, a continuat apoi publicarea unor documente în original în diferite reviste,
printre care şi «Studii şi cercetări ştiinţifice», seria istorie şi în «Anuarul Institutului
de istorie şi arheologie A. D. Xenopol» cît şi în volume. Numărul documentelor pu
blicate de peste hotare şi din ţară se ridică la 2300 unităţi, cuprinzînd perioada din
tre anii 1406— 1860. Un număr însemnat dintre aceste documente, precum şi unele
manuscrise şi obiecte de artă desţărate* aduse în ţară au fost dăruite la Biblioteca
Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, Biblioteca Centrală de
Stat, Institutul de istorie din Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Arhivele Statului din Iaşi.
O altă direcţie de cercetare a fost depistarea şi descrierea manuscriselor slave,
greceşti şi româneşti. Din Jugoslavia a descris mai multe izvoare care atestă schimbul
cultural dintre aceste ţări de-a lungul secolelor, la tel ca şi consemnarea relaţiilor
culturale româno-bulgare. Astfel, a aflat manuscrise legate de activitatea M itropoli
tului Varlaam, manuscrise slavone din Galiţia, un manuscris inedit al traducerii în
româneşte a scrierii spaniole «Deziderie», un manuscris necunoscut al Predicilor lui
Antim Ivireanu, un nou manuscris copiat de Axinte Uricariul, a alcătuit catalogul
manuscriselor româneşti ale Mitropoliei Moldovei etc.
. Alături de descrierea manuscriselor, a urmărit circulaţia tipăriturilor în ţările
române : Cazania lui Varlaam, Psaltirea slavonă de la Veneţia, Evanghelia lui Şerban
Cantacuzino şi altele, precum şi în ţările vecine : Octoihul slavon al lui Coresi în
Bulgaria.
Unitatea de cercetare s-a continuat prin studierea relaţiilor culturale bisericeşti
cu popoarele sud-est europene. Astfel, a publicat studii despre legături culturale
bisericeşti dintre români şi ruşi, relaţii externe bisericeşti ale lui Ştefan cel Mare,
legăturile culturale bisericeşti ale episcopului Melchisedec, activitatea mitropolitului
gruzin Ionă în Moldova, activitatea curierului diplomatic sîrb Spiridon de Sundecici etc.

J
BISERICA ORTODOXA ROM AN A

934

Din cele şapte cărţi publicate sub formă de volum, evidenţiem lucrarea Tipă
rituri româneşti de la 1812 pînă la 1918, 380 p. -f- X X pL, premiată în 1939 de Aca
demia Română.
Moştenirea culturală şi documentară a trecutului românesc, exprimată prin pu
blicaţiile Preotului Paul Mihail, de documente medievale şi studiile publicate în
revistele Academiei, ca şi în cele bisericeşti, se impun prin erudiţia şi acribia cu
care sînt realizate. Este unul dintre clericii ortodocşi români care a realizat o cola
borare permanentă cu instituţiile culturale ale Academiei R. S. România, preţuit în
lumea istoricilor prin erudiţia Prea Cucerniciei Sale şi calda aiecţiune umană.
Prezent şi la Congrese Internaţionale, şi-a adus contribuţia cu numeroase tra
duceri, recenzii şi note bibliografice asupra cărţilor în limbile străine. Există situaţii
cînd mărturiile despre documente, manuscrise şi depozite din studiile Preotului Paul
M ihail sînt singurele izvoare astăzi cînd, datorită vicisitudinilor războaielor, origi
nalele şi arhivele au fost distruse, ca Arhiva Sfîntului Mormînt de la Constantinopol,
şi altele.
In afară de cele tipărite, munca slujitorului bisericii de cercetare s-a îndreptat
către scoaterea la lumină a unor figuri de preoţi, ierarhi şi profesori, care i-a evocai
într-o culegere de amintiri. Evidenţiem : paginile despre preotul scriitor Gala Galaction, preotul erudit Vasile Radu, Mitropolitul Irineu Mihălcescu, ierarhul Gurie Grosu,
rectorul Constantin Popovici, preotul ţăran Ion 7,amă, preotul rugător M ihail Timuş,
preotul tipicar Vasile Petică etc. Are manuscrise asupra unor noi contribuţii la Biblio
grafia românească veche, asupra scrierilor inedite ale duhovnicului Andronic, despre
cărţi şi documente vechi ale Mănăstirii Frumoasa etc. în sfîrşit, a scris pagini des
pre bunicii săi, despre ţărani, oameni de cultură şi a notat însemnări zilnice din 1928
pînă în prezent. Această zestre intelectuală rămîne să se valorifice în viitor.
Apreciem că munca şi ştiinţa acestui preot fac parte din bunurile miilor d*
slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române.
«

P . D ia c
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UN LOCAŞ DE CULT ORTODOX LA TEMELIA BISERICII
DIN CETATEA PREJMERULUI *
Arheologia românească, dar mai ales aceea din zilele noastre, sub îndrumarea
directă a Direcţiei Patrimoniului .'Cultural Naţional a dus în cîmpul de cercetare a
trecutului nostru istoric un imens material inedit.
Aşadar nu constituie o surpriză faptul că propunerile, ipotezele şi cercetările
istoricilor români sînt astăzi confirmate. iCea mai mare parte a noilor descoperiri arheo
logice o constituie aceea legată de viaţa spirituală a strămoşilor noştri înainte de f
venirea popoarelor migratoare care, unele dintre ele s-au aşezat, fie la marginea vechii
Dacoromanii, fie în provinciile acesteia. Locuitorii autohtoni şi-au dus mai departe
viaţa lor materială şi spirituală, aşa cum dovedesc unele materiale arheologice scoase
la iveală în ultima vreme.
Printre aceste importante descoperiri se înscrie şi biserica «în cruce greacă» din
Cetatea Prejmer (jud. Braşov).
Cetatea şi biserica din Prejmer constituie unul din cele mai elocvente monu
mente din Ţara Bîrsei, — despre el s-au mai ţinut comunicări şi s-a scris.
CETATEA PREJMERULUI
Cetatea, aşezată în plin platou, pe drumul ce leagă pasul Buzăului de Braşov,
ilustrează arhitectura militar-feudală din secolul X V pînă în secolul al XVIII-lea pe
teritoriul ţării noastre.
Ceea ce trebuie reţinut este faptul că avem de-a face cu o cetate ţărănească
construită de bresle pentru nevoile de apărare ale comunităţii.
Ea nu a fost niciodată o cetate cu garnizoană militară, deci nu un punct stra
tegic fortificat ce nu trebuie să rămînă în spatele armatelor invadatoare.
în esenţă, cetatea este locul unde se adăposteau localnicii şi bunurile lor de
preţ, lăsînd năvălitorii să prade şi să se aprovizioneze din gospodăriile satului.
Data exactă a construcţiei nu se cunoaşte şi nici nu a putut fi determinată cu
ocazia lucrărilor. Probabil este rezultatul ordinului dat de regele Şigismund în 1427
de fortificare a Burzenlandului.
Turnul de poartă pe sub care trece drumul de acces în cetate, închis cu două
porţi masive la capete şi o hersă traforată la jumătatea distanţei ca şi zidul masiv,
înalt de 11 metri şi lat la bază de 5 m ce formează incinta mare a cetăţii, sînt pri
mele fortificaţii construite.
*
N o te d u p ă Comunicarea f ă c u t ă d e D o m n u l A r h ite c t A le x . D o b r ic a a n u la « S e s iu n e a
a n u a l ă d e c o m u n i c ă r i ş tiin ţific e » a D ire c ţie i P a t r i m o n i u l u i C u l tu r a l N a ţio n a l în c a d r u l « A n u lu i
E u r o p e a n a l P a t r i m o n i u l u i a r h i t e c t u r a l » ( B u c u r e ş ti 15—17 m a i 1975).
L u c r ă r i l e d e r e s t a u r a r e t e r m i n a t e în a n u l 1971 a u f o s t î n c r e d i n ţ a t e u n u i c o le c tiv c o m p u s
d in A rh . M a r ia n a A n g e le s c u , ş e f p r o ie c t, In g . T e o d o r B a r b u — p r o i e c t a n t r e z is te n ţă , a r h e o lo g
R a d u H e ite l şi D o b r ic e a n u A l e x a n d r u , ş e f ş a n t i e r p e n t r u e x e c u t a r e a l u c r ă r i l o r .
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La partea superioară acest zid de apărare în grosimea lui face loc drumului de
strajă — locul de unde luptătorii prin fantele de tragere şi maşiculiuri, apărau ce
tatea şi împiedicau duşmanul să treacă peste şanţul de apă lat de 18 m şi adînc de
3— 4 mr ce înconjura cetatea.
Se poate presupune că cetatea a avut două nivele de drum de
strajă, ţinînd
cont de urmele grinzilor găsite în zidăria laturii de vest a galeriei
de apărare a
incintei, la înălţimea de 2 m peste nivelul actual de călcare.
Se interpretează prin aceasta faptul că apărătorii de pe acest pod liber probabil
prin creneluri îşi primeau de la distanţă atacatorii cu focul lor şi după aceea cobo
rau pe drumul de strajă propriu-zis, unde aveau avantajul protecţiei zidului ex
terior împotriva tragerilor inamice dar şi dezavantajul limitării unghiului de tragere
din cauza fantelor din zidărie.
Circulaţia în timpul luptelor era foarte strict supravegheată.
S-a determinat că nici o încăpere din interiorul cetăţii nu comunica cu dru
mul de strajă singurele locuri unde existau accese erau în dreptul celor patru
turnuri.
Pentru cine vizitează această .galerie de apărare este evident faptul că fiecare
porţiune de zid (prin construcţie şi prin dispoziţia gurilor de tragere) între 2 turnuri
a fost opera fiecărei bresle în parte.
In zona dintre turnul de sud-est şi nord-est zidul culoarului de apărare către
exterior iese în surplombă peste zidul cetăţii şi la cutremurul din 1940 s-a secţionat
în dreptul gurilor maşiculiurilor.
O lucrare specială şi dificilă pe care a avut-o şantierul la acest zid de incintă
a fost aceea de a opri alunecarea zidului exterior al culoarului de apărare pe ma
sivul zidului propriu-zis.
Pentru a păstra cît mai mult din zidăria originală s-a executat un eşafodaj de
susţinere plasat pe o fundaţie de beton pentru a asigura stabilitatea masivului de
zidărie pe timpul lucrului.
In acest masiv format din bolovani de rîu s-au săpat şanţuri care să permită
amplasarea unor grinzi-console de beton armat la partea de jos ; console ce aveau
rolul de a prelua şi descărca pe masivul zidului toată corţiunea superioară.
S-au săpat şanţuri la partea de sus pentru a putea introduce centuri ce s-au
legat cu zidurile interioare ale cetăţii pentru a putea împiedica astfel o răsturnare
a acestor porţiuni de zid.
Dificultatea mare a execuţiei a constat în faptul că desfacerile pentru crearea
locaşurilor elementelor de beton armat nu s-a putut limita la dimensiunile necesare,
şi, de multe ori, din cauza bolovanilor de rîu de dimensiuni foarte mari înglobaţi
în zidărie, — practică specifică dacilor şi dacoromânilor — s-au creat goluri de două
sau trei ori mai mari. Acest lucru periclita stabilitatea construcţiei de deasupra.
A doua dificultate a constat din faptul că toată lucrareâ a trebuit să se exe
cute în spaţii foarte restrînse din cauza elementelor de susţinere a eşafodajului.
Probabil că aceste barbacane în surplombă au creat dificultăţi şi înainte de
oarece în timpul lucrărilor s-a determinat pe. porţiunea de zid nord-vest faptul că
apărătorii cetăţii au ridicat la exterior o pană de zidărie cu baza pe pardoseala ine
lului II şi cu vîrful spre barbacane. Se poate vedea foarte bine această pană pusă
peste tencuiala zidului iniţial.
'
Pentru celelalte două incinte ale cetăţii denumite în proiecte Curtea primăriei
şi Curtea Brutarilor voi menţiona numai că la Curtea primăriei în camera plasată
deasupra gangului de acces din exterior s-au găsit urmele golurilor prin c a T e func
ţiona podul ridicător atestînd rolul de apărare al incintei.
Iar pentru Curtea Brutarilor ne exprimăm opinia că a fost creată după ce ce
tatea nu mai îndeplinea rolul de apărare, ci se transformase în grînar prin camerele
unde sătenii îşi ţineau grăunţe şi alimente.
Afirmaţia de mai sus este susţinută de faptul că este greu de presupus că,,
avînd elemente de apărare ca: zidul incintei mari de 11 m H., turnul octogonal al
cetăţii mari, masivul turn al porţii iniţiale şi zidul scut al Curţii primăriei să se
renunţe la ele pentru a crea un zid mai mic numai de 5 m, fără guri de păcură, zid
care închide incinta. Cu atît mai mult cu cît golul de circulaţie neînchis cu poarta,,
creat între cele două curţi, ar facilita pătrunderea în fortificaţia mare.
Această curte nu poate apare decît în secolul X IX , cînd se dărîmă turnul octogonal (cutremurul 1803).
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Planul Cetăţii şi temelia vechii biserici în «cruce greacă»
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DE LA BISERICA VECHE — CRUCE GREACA (ORTODOXĂ)'
LA BISERICA ACTUALĂ
Biserica, în jurul căreia s-a creat fortificaţia din Prejmei, este elementul prin
cipal al ansamblului, ea reprezentînd arhitectura gotică a sec. X III în această zonă.
Ca şi la Cetate, data exactă a construcţiei ne-a rămas pînă acum necunoscută.
Singurul document care atestă -prezenţa unei biserici în Prejmer este acela prin
care regele Bela al IV-lea, în 1241, acordă ordinului de călugări cistercieni adminis
trarea şi folosirea unor biserici, printre care şi a aceleia din Prejmer.'
Deci în 1241 exista aici o biserică renumită.
Lucrările de restaurare au scos la iveală o serie de elemente noi privind bise
rica şi Turnul-lanternă. denumit de noi, Nucleul Central, care pot duce prin inter
pretarea lor la noi posibilităţi de datare.
Faptul că la 1241 cistercienii preiau biserica, înseamnă că în această aşezare
era construită sau în curs de construcţie o biserică. Reţinem a doua ipoteză : «bise
rică în curs de construcţie — De ce ? In primul rînd pentru că planul de fundare
în formă de cruce cu toate braţele egale este un plan impropriu cistercienilor, deci
biserica a fost dintru început construită pentru o comunitate ortodoxă de sine-stătătoare. Biserica este curat ortodoxă, zidită de autohtoni înainte de venirea slavilor
sau maghiarilor. Crucea greacă este foarte aproape de epoca lui Justinian (527— 565)*
lucru foarte important în clarificarea legăturilor Transilvaniei cu Justiniana Primă
şi cu Constantinopolul epocii de aur a împăratului bizantin.
Se exclude de la sine posibilitatea construirii unei biserici în perioada năvălito
rilor, migratorilor şi mai ales în timpul migrării ungurilor. Aşadar biserica a fost
zidită înainte de venirea lor, înainte de epoca lui «Ştefan cel Sfînt».
Mai mult, ordinul cistercienilor la ,-acea dată (1241) avea o arhitectură perfect
stabilită pentru construcţia bisericilor apusene.
A l doilea element a apărut la cercetarea pe parament şi constă în faptul că
pînă la înălţimea de cca 3 m zidăria bisericii a fost executată din bolovani de
rîu şi piatră spartă de carieră, construcţie specifică autohtonilor fără influenţe ex
terne, iar de la acea înălţime totul este construit din tuf calcaros, practică nouă.
Deci biserica a fost distrusă şi apoi reconstruită.
Pentru a ne întregi imaginea unui nou constructor apărut pe parcursul lucră
rilor contribuie şi faptul că elementele pur cisterciene apar la partea superioară a
bisericii, cornişe, ferestre rotunde, nervuri etc.
Ţinînd seama de cele de mai sus, să reţinem că la 1241 biserica din Prejmer
era în construcţie nouă, lucrare probabil începută de cavalerii teutoni iar cister
cienii, preluînd şantierul îl termină întrebuinţînd alt material pentru zidării şi îşi
pun amprenta proprie prin elementele de piiatră fasonată amintite mai sus. Este greu
de presupus că tătarii la 1241 au dărîmat jumătate din înălţimea bisericii şi că să
tenii avînd pe teren piatra rezultată din dărâmături nu au mai întrebuinţat-o şi au
cheltuit bani mulţi pentru a aduce piatră de tuf calcaros pentru reconstrucţie. Men
ţionăm că nu s-au găsit urme de incendiu pe parament la nivelul schimbării mate
rialului de construcţii.
Reţinem faptul că aici a fost o biserică veche ortodoxă în cruce greacă, fapt
extrem de important pentru arhitectura ortodoxă românească a secolelor întunecate.
în urma lucrărilor de coborîre a nivelului de călcare, şantierul găseşte fun
daţiile turnului de vest al bisericii iniţiale plasat pe latura de vest a navei de vest
acolo unde această navă se închidea la 1240.
Decapările de tencuieli în interiorul navei de vest scot la iveală golurile ori
ginale prin care se făcea comunicarea între nava de vest şi încăperea alăturată
ei spre nord şi nava de vest şi încăperea alăturată
ei spre sud — stîlpi de piatră,
arc frînt cu moloane din tuf, constituie un sistem se pare a fi fost adoptat la toate
golurile în prima fază a construcţiei.
Acelaşi lucru se poate stabili şi pentru golul care are în el în prezent ancadra
mentul de piatră renaştere, comunicarea navei de nord cu încăperea alipită navei
de vest, fapt care lipseşte cu desăvîrşire la bisericile catolice din acea perioadă.
Planul prezentat în clişee, plan simetric este acela original, tocmai prin similitudinea-,
acestor goluri de circulaţie — între nave şi încăperile alăturate navelor.
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Pe turnul lanternă — nucleul central — apare săpat în tencuială anul 1461. Ce
'înseamnă această dată? Jumătatea a doua a secolului al XV-lea cînd se presupune
a fi fost construit zidul înalt de 11 metri al fortificaţiei curţii mari.
Aceaistă dată se poate interpreta astfel: construcţia cetăţii impune renunţarea
Ia turnul de pe vestul bisericii şi construirea unuia nou care să permită propagarea
sunetelor clopotelor peste zidurile cetăţii, acesta devenind şi un punct important în
apărarea, prin rolul de observator la mare distanţă.
Ca loc de amplasare se alege soluţia cea mai economicoasă prin folosirea pen
tr u descărcarea lui a celor patru puncte de intersecţie a zidurilor navelor în zona
centrală a bisericii.
Constructorii de atunci fac însă greşeli de construcţie. Ei simt nevoia conso
lidării acestor puncte ce vor fi solicitate de cca 800 tone ale turnului şi construiesc
•stîlpii de piatră de talie pe care îi adosează zidăriilor respective, fără a le face legătura
cu zidăria, existenta pentru a lucra împreună. Deci alţi constructori, cu alte idei şi
cu totul altă confesiune decît cea originală ortodoxă.
în unele locuri aceşti stîlpi descarcă numai pe fundaţiile zidurilor,neîngrijindu-se de crearea fundaţiilor necesare acestor noi elemente.
Zidăria din cauza sarcinii mari, a deshidratării mortarului provocată de un
mare incendiu care l-a suferit biserica, se trasează şi stîlpii, flambează, punînd în
mare pericol echilibrul static ai celor 800 de tone de deasupra.
S-au construit eşafodaje şi după trei ani, în care nenumărate comisii au ana
lizat la faţa locului mai multe soluţii de consolidare, s-a avizat soluţia : —
conso
lidarea fundaţiilor capetelor de zid care au devenit şi fundaţiile stîlpilor de piatră,
printr-un pahar de beton armat care să strîngă fundaţia existentă şi să descarce
noua structură care este formată din stîlpi şi arce de beton armat plasaţi în spatele
pietrelor de talie rămase «in situ». Noua structură pe lîngă rolul de rezistenţă îl
are şi pe acela de a susţine suspendarea tuturor acestor elemente de piatră.
Executarea acestor lucrări a fost extrem de dificilă, spaţiul de lucru creat în
zidărie, fiind limitat de stîlpii de piatră. în acest tub, în care abia încăpea un om,
•sub ameninţarea permanentă a unei prăbuşiri a stîlpului, s-au dat găuri de ancorare
a bolţărilor de piatră, s-au montat ancore şi armături pentru stîlpul de beton armat
şi s-au turnat betoane speciale.
în spaţiul dintre cei 4 stîlpi la mijloc s-a creat un eşafodaj plasat pe un ra
dier de beton armat, radier, care avea rolul de solidarizare al celor patru fundaţii
noi ale stîlpilor.
*
Eşafodajul a susţinut toată şarpanta turnului, cca 8 tone pe timpul lucrărilor. Des
tul de greu, dar toate operaţiile a trebuit să se facă printr-o pădure de cca 300 mc
de bile cît a intrat în eşafodajele de sprijinire a nucleului central.
Tubul de zidărie ai turnului fiind considerat elementul cel mai puţin valoros
a fost demontat pe timpul lucrărilor de consolidare pentru a putea uşura construcţia
de deasupra cu cca 400 t din cele 800.
Demontarea s-a făcut cu toată atenţia unei reconstrucţii cît mai exacte.
S-au numerotat toate pietrele de colţ şi pe eşafodajul exterior s-au luat pe ver
ticală şabloane pe scîndură rămasă fixă pentru neregularităţile în plan a zidăriei şi
tencuielii originale.
Ce este de observat aici :
Bolta de închidere a turnului este clar mai tîrzie decît cea a navelor N. S. C.
probabil contemporană cu turnul.
Consolele originale sînt sub consolele nervurilor actuale şi distanţa dintre ele
•este împănată cu zidărie de cărămidă şi bucăţi de lemn ce par a fi elemente ale
•unei învelitori de lemn.
Trecîndu-se la decaparea tencuielilor exterioare pe parament, s-a rem arcat:
— urme de licheni şi muşchi direct pe t u f ;
— resturi de cuiburi de păsări pe zidărie ;
— toate golurile schelei de lucru umplute cu resturi de cărămidă şi nu cu tuf,
^materiale cu care s-a construit.
Acestea indică/faptul că, ridicat în grabă, turnul nu a fost tencuit decît mult
'mai tîrziu.
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La partea superioară a turnului pe o înălţime de 1,85 m s-a găsit zidărie de
cărămidă. S-ar putea ca aceasta să fi înlocuit balconul de lemn de care pomeneşte
Lorentz Gross în «Tartlauer Chronix».
în fereastra rotundă umplută cu zidărie de cărămidă, plasată deasupra învelitorii
de piatră de pe sud-est s-a găsit o cărămidă datată pe muchia lungă cu
anul 1656.
Spaletul semicircular superior al ferestrei fisurat puternic, are urme de
funingine.
Aceste elemente ne-ar putea conduce la formularea unei ipoteze că incendiul
puternic de care a suferit toată biserica a fost puţin înainte de 1656.
*

BISERICA DE ASTĂZI
Reîntorcîndu-ne la biserica propriu-zisă, anul 1515 apare ca un an al unor mari
lucrări de transformare a navei de vest. Se prelungeşte nava cu 6,15 m. Se deschide
o fereastră mare la partea superioară a laturei vest. Se construieşte o boltă semicilindrică din cărămidă cu nervuri de ceramică. Se desfiinţează arcele de comunicare
ale navei cu încăperea dinspre sud şi se construieşte în locul lor un arc format din
moloane de piatră cioplită, piatră de cheie avînd pe ea cioplit anul 1515.
Pentru a consolida această boltă şi pentru a stabiliza nervurile ceramice —
nervuri fără elemente de încastare în boltă, proiectantul de rezistenţă a ales urmă
toarea P o lu ţie : Bolta s-a suprabetonat, nervurile au fost ancorate în suprabetonare
şi totul printr-o serie de nervuri în suprabetonare şi prin tiranţi a fost agăţat de
grinzi puternice care descarcă direct pe zidurile exterioare la partea superioară. Ast
fel s-au desfiinţat toate împingerile laterale şi toată bolta cu nervuri stă agăţată de
grinzile respective.
Incendiul de care vorbeam înainte a distrus şi bolţile celorlalte nave — lu
crări de suprabetonare de ancorare a nervurilor de piatră s-au executat şi la aceste
bolţi. Elementele de piatră, nervuri şi arce înroşite de incendiu au fost găsite de Dl.
Arh. Alexandru Dobriceanu, într-un proces avansat de clivare. Sub asistenţa Labo
ratorului D.P.C.N. toate piesele au fost injectate cu mijloace adecvate, întrebuinţîndu-se răşină sintetică «colma i.njection», material foarte fluid adus din Elveţia.
înainte de a încheia, amintim şi un fapt destul de important că s-au găsit şi
urme de pictură.
Bolţile navei de est au fost pictate. Pictura a fost aproape complet distrusă prin
aplicarea a două straturi de tencuială. Două fragmente s-au putut păstra pe bolta
de sud-vest a navei. Pe consola iniţială a boltirii turnului la colţul de nord-est s-a
găsit pictat pe el un corb cu inelul în cioc (Matei Corvin). Pe intradosul arcului
mic datat 1515 există o mică porţiune de pictură murală.
*
înfcheind această scurtă informare, putem afirma :
1. Continuitatea populaţiei dacoromane şi apoi româneşti în toată Transilvania
şi mai ales în Ţara Bârsei din cele mai vechi timpuri este evidentă.
2. Construirea de locaşuri de cult arată creştinarea populaţiei şi organizarea
creştinismului bizantin în părţile acestea înainte de venirea slavilor şi ungurilor.
3. Noile elemente şi recentele descoperiri sînt un început bun al înţelegerii or
ganizării populaţiei prefeudale în comunităţi de sine stătătoare şi apoi în voievodate
şi cnezate.
4. Prin temelia bisericii în cruce greacă de la Prejmer, confirmă intenţiile catoli
cilor de a desfiinţa vechile locaşuri de cult ortodox pentru a impune religia lor popu
laţiei autohtone. Dar aşa cum se ştie, biserica lui Dumnezeu din sufletul strămoşilor
noştri n-a putut fi nici arsă, nici demolată.
5. Populaţia creştină ortodoxă a rămas în Legea ei cu toate avantajele de
breslă oferite de noii stăpînitori ai cetăţii.
în orice caz, raza de lumină pătrunsă la baza bisericii vechi se va mări şi va
descoperi şi în alte locuri date noi despre spiritualitatea şi cultura materială a stră
moşilor noştri.

Diac. P. I. DA VID

UN PREOT TRANSILVĂNEAN ÎN DOBROOEA
În a in t e d e 1877 - io a n v e r z e a
Păstorii din sudul Transilvaniei, cunoscuţi mai ales sub numele de mocani, a
căror transhumanţă în Dobrogea se pierde în negura veacurilor, au jucat un rol deo
sebit nu numai în dezvoltarea'economică a provinciei dintre Dunăre şi Marea Neagră,
ci şi în viaţa culturală şi religioasă 1 a acestui străvechi teritoriu românesc, intrat,
din 1417, sub stăpînirea Imperiului otoman. Un aspect important al exercitării acestui
rol l-a constituit aducerea de preoţi din Transilvania pentru bisericile româneşti din
Dobrogea2, unde posibilităţile de pregătire a slujitorilor cultului creştin ortodox, în
tot decursul stăpjnirii otomane, au fost dintre cele mai reduse 3. Fenomenul a căpătat
amploare îndeosebi după 1800, odată cu stabilirea definitivă a unor «mocani» în Dobrogea, care ajunseseră deja la un număr însemnat către mijlocul secolului4.
Unul dintre aceşti păstori de suflete, a fost Ioan Verzea. Era de fel din Săcele,
mai precis din Cernat, unul din cele şapte sate componente ale acestei importante
aşezări din Ţara Bîrsei5. Condica «mocanilor» aflaţi în Dobrogea la 1845, întocmită de
Agenţia austriacă din Galaţi, ne oferă în acest sens o informaţie dintre cele mai si
gure. Locul naşterii preotului Iohann Werza este indicat «Cernat-Braşov» °. Din pă
cate, nu avem pînă în prezent nici o ştire referitoare la data naşterii sale. Judecind
însă după primul an în care este constatat în Dobrogea, cînd trebuia, oricum, să fi
atins vîrsta maturităţii, presupunem că era născut pe la începutul secolului al XlX-lea.
Ceea ce ştim totuşi, aproape cu certitudine, este faptul că tatăl său a fost de
asemenea preot. în Conscripţia «czirâkiană», întocmită în anii 1819— 1820, apar, printre capii de familie ai satului Cernat, «Oppre Poppe Versze» şi «Poppe ^ le x i Verze». La
ultimul se specifică, în plus, că era original «ex. Hossufalu» şi că se afla atunci «sine
aedificio» 7, aşadar că era venit de curînd din localitatea vecină Satu-Lung, deoarece
încă nu-şi durase casă proprie în Cernat. Credem de aceea că mai de grabă primul
dintre ei, Popa Oprea, arătat la localnic, a fost tatăl lui Ioan Verzea. Acesta era, în
orice caz, născut cu mulţi ani înaintea întocmirii conscripţiei şi ştim că locul naşterii
sale era satul Cernat, deşi nu avea încă destui an: pentru a putea figura în rîndurile
capilor de familie.
Nu dispunem dc alte informaţii asupra familiei lui Ioan
Verzea, după cum nu
cunoaştem nimic despre copilăria şi anii săi de şcoală. Ştim totuşi că, probabil încă
din tinereţe, şi-a alcătuit o însemnată avere, dobîndilă fie prin moştenire, fie ca zestre
1. D. Ş a n d r u ’, Mocanii în Dobrogea, B u c u r e ş t i , 1946, p. 69 ş .u .
2. Ibidem, p. 73—76.
3.
A b ia s p r e s f î r ş i t u l s t ă p î n i r i i o t o m a n e a u l u a t f i i n ţ ă în D o b r o g e a şc o li r o m â n e ş t i p e n t r u
c î n t ă r e ţ i d e b i s e r ic ă , a ş a c u m a f o s t c e a a d a s c ă l u l u i C o s m a d e la D ă e n i, d i n t r e a b s o lv e n ţii
c ă r e i a u n ii a u a j u n s c h i a r p r e o ţ i (G h. R ă d u le s c u , Starea religioasă a Dobrogei în decursul vre
murilor, B u c u r e ş t i , 1904, p. 122).
4. D. Ş a n d r u , o p . cit., p. 37—38.
5. V ezi C o r io la n S u c iu , Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania în colaborare^
v oi. II, [ B u o u r e ş ti] , [1968], p. 102.
6. G. V îls a n , Mocanii în Dobrogea la 1845, în « G r a i u l ro m â n e s c » ', II (19*28), n r . 3, p. 43.
7. A r h . S t. T î r g u M u re ş , c o le c ţia C o n s c r ip ţii u r b a r i a l e , 1819—1820, n r . 673. M u l ţu m im şi p'î
a c e a s t ă c a le c o le g u lu i I o n R a n c a , d i r e c t o r u l F ilia le i A r h i v e l o r S t a t u l u i ju d . M u r e ş , p e n t r u b u n ă 
v o i n ţ a d e a n e fi s e m n a l a t r e s p e c t i v a i n f o r m a ţ i e .

DIN TRECUTUL BISERICII NOASTRE

941

s soţiei, fie prin munca sa. Ea consta, ca la majoritatea săcelenilor, în vite şi îndeo
sebi în oi, cea mai de seamă bogăţie a ţinutului. Pentru iernat, aceste vite, aşa cum
obişnuiau de veacuri oamenii locului, erau duse, an de an, pe păşunile provinciei din
tre Dunăre şi mare. în februarie 1837, printre «mocanii» care treceau în Dobrogea prin
punctul Călăraşi se afla şi «Ion Verzea» din Săcele 8. Se număra, fără îndoială, printre
stăpînii de turme mai bogaţi, deoarece numai aceştia obişnuiau să meargă în m ij
locul iernii pentru- a-şi vizita vitele pe care le aveau în Dobrogea9. Cei mai puţini .
înstăriţi treceau, de regulă, de toamna, odată cu oile, şi rămineau pe toată durata ier
naticului, laolaltă cu ciobanii pe care-i aveau cu simbrie, întorcîndu-se cu toţii în
Transilvania abia în primăvară 10.
Treptat, aşa cum avea prilejul să constate Ion Ionescu de la Brad la 1850, mulţi
dintre «mocani» au început să-şi ţină vitele şi pe timpul verii în Dobrogea n . Printre
aceştia s-a aflat şi Ioan Verzea, care, după un timp, a renunţat la slujba de preot pe
care o avea în Transilvania şi a început să-şi însoţească vitele dincolo de Dunăre,
în octombrie 1845, potrivit Condicii «economilor de oi» transilvăneni aflători în Do
brogea, amintită mai sus, intre «mocanii» care se găseau cu vitele pe păşunile aces
tei provincii figura, chiar pe primul loc, şi preotul «Johann Werza». El avea atunci,
in părţile Hîrşovei, 2100 de oi, 173 de cai şi 80 de bovine 12, aşadar o avere mişcă
toare apreciabilă, care-1 siitua în rîndul celor mai bogaţi dintre cei «'114 mocani»
menţionaţi în această condică 13.
Rămînerea lui Ioan Verzea în Dobrogea devine aproape permanentă (iarnă şi
vară în continuare), deşi îşi păstra încă, în mod sigur, cetăţenia austriacă. Intr-un ra
port din 1 august 1849 al carantinei Gura Ialomiţei, se arăta că printre «mocanii» care
veneau acolo de la Hîrşova «cu mărfuri», era şi «părintele Ioniţă Verzea» 14. El răm ă
sese, aşadar, în părţile Hîrşovei, care, datorită bogăţiei păşunilor, era una dintre re
giunile cele mai căutate de către «mocani», din toată Dobrogea15. El este atestat de
altfel, în aceleaşi locuri, şi în anii următori. în «însemnarea despre aflătoarele oi ce
sînt în cazaoa 16 Hîrşovei ale K.K.» 17 «supuşi în anul acesta şi au fost şi în anul tre
cut», datînd din 1851, era amintit şi .«părintele Ion Verza» 18.
în această perioadă, fără îndoială, pentru pregătirea şa intelectuală, ca şi pentru
energia şi cinstea de care dăduse dovadă, preotul Ioan Verzea devine un veritabil
reprezentant al «mocanilor» din Dobrogea, deşi nu era investit oficial cu o astfel de
funcţie, în relaţiile cu autorităţile otomane şi cu consulatele Austriei. în mai 1850,
Ion Ionescu de la Brad îi scria lui Ion Ghica despre o pretenţie a mocanilor pentru
8. Arh. St. Buc., f o n d C o m it e t u l C a r a n t i n e l o r , Dosar 3360 1/1837, f. 169—170.
9. T u d o r M a te e s c u , Ştiri noi despre prezenţa mocanilor în Dobrogea în timpul stăpînirii
otomane, în « R e v is ta A r h i v e l o r » , X L V m (1971), voi. XXXIII, n r . 3, p. 407.
10. Ibidem.
11.
V ic to r S lă v e s c u , Corespondenţa intre Iqn Ionescu de la Brad şi Ion Ghica, 1846— 1874,
B u c u r e ş t i , 1943, p. 65.
12. G. V ilsa n , o p . cit., p. 43.
13. Ibidem , p. 43—46. V ezi şi D. Ş a n d r u , o p . cit., p. 134—138.
14. Arh. St. Buc., f o n d M .A .I., S e r v ic i u l s a n i t a r , Dosar 2 1/1849, f. 14.
15. D. Ş a n d r u . op. cit., p. 43.
16. T c. kaza, u n i t a t e a d m i n i s t r a t i v - t e r i t o r i a l ă în Im periuJl o t o m a n . P e n t r u a c e a s t ă n o ţ i u n e
v ezi T u d o r M a te e s c u , Arhivele din Dobrogea în timpul stăpînirii otomane, în « R e v is ta A rhivelor**,
L I (1974), v o i. XXXVI, n r . 1—2, p. 229.
17. P r e s c u r t a r e d e la « c h e z a r o - c r ă i e s o , a p e l a t i v u l s u b o a r e e r a u d e s e m n a ţ i în P r i n c i p a t e
s u p u ş ii î m p ă r a t u l u i A u s t r i e i şi m a i a le s r o m â n i i d in T r a n s i l v a n i a .
13. D. Ş a n d r u , o p . cit., p. 37, n o t a 4 ş i p. 91, n o t a 1. A c e s t d o c u m e n t , r ă m a s
I n e d it,
a
f ă c u t p a r t e d in c o le c ţia lu i G. T . K i r i l e a n u . T o a t e s t r ă d a n i i l e n o a s t r e d e a d a d e u r m a lu i s-au
d o v e d it p î n ă în p r e z e n t i n f r a c t u o a s e .
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8000 de galbeni, pe care fiscul otoman din Dobrogea îi încasase de la ei drept beilic 19.
Perceperea acestei sume se făcuse, desigur, în mod abuziv, deoarece beilicul era darea
pe vite pe care o plăteau statului numai supuşii sultanului (raialele)20. «Mocanii, ca
cetăţeni ai Austriei, erau apăraţi de plata acestei dări prin tratate speciale încheiate
în acest sens între cele două im perii21. Deoarece aceste tratate fuseseră încălcate
acum, «mocanii» făcuseră demersuri pentru a li se restitui cei 8000 de galbeni, «iar
preotul Ioan Berza 22, vechilul lor», avea, după cum se exprima reputatul agronom ro
mân, «hîrtii de la Meternih şi de la alte locuri, spre a merge la Constantinopole» 23.
Era, aşadar, împuternicitul păstorilor transilvăneni, din Dobrogea pentru a trata pri
cinile lor cu oficialitatea 24.
Nu ştim ce final a avut acest diferend şi nici dacă preotul Ioan Verzea s-a de
plasat sau nu în capitala Imperiului otoman. în aceeaşi lună mai 1850, Ion Ionescu
de la Brad îl întîlnea însă la Ruşciuc, unde se afla atunci sediu guvernatorului turcf
venit să arendeze direct de la paşa Said Mîrza păşuni (suhaturi) pentru «mocani».
Aceasta fiindcă un dregător turc din Dobrogea, Reşid Aga, le arendase suhaturi numai
în cinci cazale ale provinciei25, şi( «cu îndoit preţ»26. în acest sens se pare că a
intervenit şi pe lîngă consulatul austriac de la Ruşciuc, căruia, la 17 ianuarie 1851 r
«Iohan Verzea şi Roman Hînsa» îi adresează o scrisoare in numele «mocanilor» din
Dobrogea 27. Era o nouă dovadă a încrederii şi autorităţii de care se bucura preotul
Ioan Verzea din partea concetăţenilor săi.
^oste cit1
'va ani, probabil în 1856, pentru apărarea intereselor «mocanilor» din
Dobrogea, ia fiinţă un viceconsulat austriac la H îrşova2R. Primul viceconsul a fost
Nicolae Ţîrcă, de fel tot săcelean, care, mai tîrziu, s-a stabilit definitiv în acest oraş
dobrogean şi care a înfăptuit multe lucruri bune, nu numai pentru păstorii transil
văneni, ci pentru întreaga populaţie românească a provinciei dintre Dunăre şi Marea
Neagră 29. Printre altele, el a contribuit foarte mult la ridicarea satului Varoş din
imediata apropiere a Hîrşovei, devenit curînd cartier al acestui oraş30. Acesta era
un vechi sat românesc al cărui nume îl conserva pe cel al Oraşului de Floci, dispărut,
aşa cum se ştie, pe la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, care se afla exact în acelaşi
drept, dincolo de Dunăre, şi care s-a numit Varoş F lo ci81. La 1850, Ion Ionescu de
la Brad arăta satul Varoş ca fiind curat românesc 82, dar nu avea decît un număr de
102 locuitori33.
Nicolae Ţîrcă a înfiinţat şcoală in satul Varoş şi a ridicat o biserică 34r despre
care ştim sigur că a fost construită în 185735. Apoi, în toamna aceluiaşi an, la în#

19. V ic t o r S lă v e s c u , op. cit., p. 66.
20. Ibidem, p. 113.
21. D e s p r e e x i s t e n ţ a a c e s t o r t r a t a t e v e z i î n d e o s e b i : D. Ş a n d r u , op. cit., p. 40.
22. N u m e l e a p a r e a d e s e a c o r u p t : Verza s^u' c h i a r Berza, c a în a c e a s t ă s c r i s o a r e a lu i
Io n I o n e s c u d e l a B r a d .
23. V ic to r S lă v e s c u , op. cit., p. 66—67.
24. D. Ş a n d r u , op. cit., p. 91, n o t a 1.
25. L a • d a t a a c e e a , D o b r o g e a e r a î m p ă r ţ i t ă în 12 c a z a le . N u m ă r u l l o r a f o s t m ă r i t p r i n
r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v ă o t o m a n ă d in 3864.
' 26. V i c t o r S lă v e s c u , op. cit., p. 78.
27. D. Ş a n d r u , op. cit;, p. 40, n o t a 2. D in ip ă c a te , n - a m p u t u t g ă s i n i c i a c e s t d o c u m e n t ,
c a r e a f ă c u t d e a s e m e n e a p a r t e d in c o le c ţia lu i G. T. K i r i l e a n u . E r a s c r is , f o a r t e p r o b a b i l , în
g e r m a n ă , c e e a c e d o v e d e ş t e c ă p r e o t u l I o a n V e r z e a c u n o ş t e a b i n e a c e a s t ă lim b ă .
28. I o a n G e o r g e s c u , Din trecutul românesc al Dobrogei, în « A n a le le D obrogei»-’, X m —XT$
(1932—1933), p. 41.
29. Ibidem. p. 41—46.
30. Ibidem, p. 41.
31. A ş a a p a r e , d e p ild ă , în c o n d i c a v is t ie r i e i lu i C o n s t a n t i n B r î n c o v e a n u ; la 1696 şi 1700.
V ezi Condica de venituri şi cheltuieli a vistieriei de la leatul 7202—7212 (1694—1704), ed. C. D. A r ic e s c u , în -«Revista i s t o r i c ă a A r h i v e l o r R o m â n i e i » , B u c u r e ş t i , 1873, p . 268, 544.
32. V i c t o r S lă v e s c u , op. cit., 'p. 120, 124; I o n I o n e s c u d e la B r a d , Excursion agricole dans
la plaine de la Dobrodja, C o n s t a n t in o p l e , 1850, h a r t a .
33. V i c t o r S lă v e s c u , op. cit., p. 120.
34. I o a n G e o r g e s c u , op. cit., p . 41.
35. M .£ > . I o n e s c u — [ D o b r o g e a n u l , Dobrogia în pragul veacului al XX-lea, B u c u r e ş t i , 1904,
p. 422, 645.
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demnul său, mai mulţi «mocani», aflaţi cu vitele în Dobrogea, s-au stabilit definitiv
in această mică .aşezare, a cărei populaţie, în decurs de numai 5— 6 ani, a'aju n s săv
numere 100 de fa m ilii36. Printre primii transilvăneni statorniciţi în satul Varoş a fost
şi preotul Ioan V erzea37, slujitor’ al noii biserici din această localitate.
Venirea sa în Dobrogea nu fusese iniţial în calitate de preot, ci în calitate de
-econom de vite». Mai mult chiar, în momentul în care rămîne an după an în această^
nrovincie, este de la sine înţeles că a trebuit să renunţe la slujba de preot pe care
o avea în Transilvania. în Dobrogea, o perioadă de peste un deceniu Ioan Verzea s-a
îngrijit numai de vitele sale şi, uneori, de apărarea intereselor mocanilor, ca împulernicit al lor. Abia în anul 1857 revine la profesia şi harul său, de data aceasta însă
ca preot într-o provincie românească aflată sub o stăpînire străină, unde credinţa
creştină era doar tolerată, iar credincioşii respectivi expuşi la abuzuri, persecutaţi şi
chiar la jafuri şi măceluri din partea stăpînitorilor. Era o misiu-ne grea, dar care,
odată acceptată, constituia o forţă în plus în lupta pentru conservarea religiei străbune
>i apărarea fiinţei naţionale a românilor din Dobrogea.
Peste cîţiva ani, într-un document din 1861, preotul Ioan Verzea din Varoş apare
cu titlul onorific de «sachelar».
La 16 decembrie acel an, el elibera negustorului transil#
vănean Stan Argăşeală, care cumpărase o mare cantitate de piei de oi, berbeci şi capre
din oraşul Medgidia, o dovadă că aceste piei proveneau de la vite sănătoase 38. Alte.
două dovezi asemănătoare erau eliberate de Nicolae Ţîrcă, în calitate de viceconsul
al Austriei, şi de aianul Hîrşovei, Veli Isian Bey 39. Actul emis de preotul Ioan Verzea
are şi menţiunea «locul peceţii» 40, dar, fiind vorba'de o copie41, conţinutul ei (figura
şi legenda) ne-au rămas necunoscute. Este vorba, foarte probabil, de sigiliul bisericii
din Varoş, a cărui imprimare măcar, dacă s-ar găsi, ar reprezenta o piesă de valoare
pentru reconstituirea trecutului bisericesc al românilor ortodocşi din Dobrogea.
Nu cunoaştem deocamdată data morţii preotului Ioan Verzea. Putem socoti însă
că decesul său a avut loc la o vîrstă destul de înaintată 42. Nu ştim, de asemenea, dacă
a apucat să vadă marele moment de la 1878 al reintegrării Dobrogei la România. Cer
cetările pe care le-am întreprins în acest sens, mai ales la Arhivele Statului de la
Constanţa 43f nu au dus, din păcate, la nici un rezultat. în cartierul Varoş al oraşului
Hîrşova există şi astăzi persoane cu numele de familie V erzea44, urmaşi direcţi sau,
colaterali ai vajnicului preot-transilvănean, care a descălecat în păm întul de la «Marea
cea Mare», cînd acesta se afla Încă sub jug otoman, pentru a întări temelia vieţii*
româneşti de acolo.

Tudor MATEESCU

•
36. I o a n G e o r g e s c u , o p . cit.,, p. 41. P e la 1867, g e o lo g u l P e t e r s î n t î l n e a «m ocani»- s ta b iliţi,
d e fin itiv în m a i m u l t e s a t e d in D o b r o g e a , î n t r e c a r e s e n u m ă r ă şi V a r o ş u l (K a r l F. P e te rs »
Grundlinien zur Geographie und Geologie der Dobrudscha, I, Geographischer Theil, W ie n , 1867;
p. 52.
37. I o a n G e o r g e s c u , op. cit., p. 41.
38. Arh. St. Buc., . f o n d M .A .I., S e r v ic iu l s a n i t a r , Dosar 17 1/1861, f. 130.
39. Ibidem, fi
130—131. 40. Ibidem, f. 130.
41. E s t e v o r b a d e c o p iile f ă c u t e d e a u t o r i t ă ţ i l e s a n i t a r e r o m â n e ş t i . O r ig in a le le a c e s t o r
a c te
âu f o s t d iţs e d e n e g u s t o r u l r e s p e c t i v în T r a n s i l v a n i a , d e o a r e c e t r e b u i a s ă s e j u s t i f i c e şi f a ţ ă d e '
a u to rită ţile a u strie c e .
42. î n a n u l 1869, N ic o la e Ţ î r c ă «şi t o v a r ă ş i i lui» a u r e n u n ţ a t l a c e t ă ţ e n i a a u s t r i a c ă , d e v e n i n d
s u p u ş i a i s u l t a n u l u i (Io a n G e o r g e s c u , o p . cit., p. 44). P r i n t r e ei s e a f la p r o b a b i l şi p r e o t u l I o a n
%'erzea.
' 43. S - a u p ă s t r a t d o a r c î t e v a r e g i s t r e d e s t a r e c iv ilă d e la. H î r ş o v a şi a c e s t e a s c ă p a t e înm o d î n t î m p l ă t o r , d e o a r e c e , a ş a -ctim s e ş tie , în t i m p u l p r i m u l u i r ă z b o i m o n d i a l , a u t o r i t ă ţ i l e dev
o c u p a ţie d in D o b r o g e a a u l u a t m ă s u r a d e a d i s t r u g e a r h i v e l e p r i m ă r i i l o r .
44. I n f o r m a ţ i e d e la d o m n u l N ic o la e D u n ă r e , c u n o s c u t e tn o g r a f ,
o r i g i n a r d in c a r t i e r u l
h îr ş o v e a n ,V aroş. li m u l ţ u m i m şi p e a c e a s t ă c a le p e n t r u b u n ă v o i n ţ a sa.

DIN CORESPONDENŢA MITROPOLITULUI
IOSIF NANIESCU AL MOLDOVEI (1875-1902)
%

Asupra acestui mare ierarh protosinghelul Vasile Vasilache a scris o intere
santă monografie, care însă va trebui cîndva, să fie întregită pe bază de mărturii
scrise, ce au rămas din abundenţă de la acest om de cultură, ce a fost losif Naniescu,
Mitropolitul Moldovei. Alături de «sfîntul» 1 Veniamin acesta stă cu demnitate pen
tru alesele sale însuşiri. «Blînd ca un porumbel şi deştept ca un şarpe», i s-a spus
de contemporanii săi, iar Prof. N. Iorgai îl categorisea ca o ultimă floare a Paisianismului». O viată plină de fapte şi mari realizări am spune noi, numai gîndindu-ne
la înălţarea catedralei mitropolitane ieşene din ruina, în care zăcea, de zeci de ani,
îi asigură nemurirea, punîndu -1 în şirul marilor vlădici ortodocşi români. Om de
aleasă pregătire culturală, el a apreciat născînda Academie română, lăsîndu-i mari
cantităţi de cărţi, numeroase manuscrise, stampe şi alte mărturii ale trecutului nostru.
Cele zece volume de manuscrise existente acolo, ne arată ce elev harnic era ireodiaconul losif, cînd sta pe băncile de la Sf. Sava, aceasta după ce terminase cursul
seminarial de la Buzău. Ele nu tratează decît de cursurile de 1. greacă, 1. franceză
3 i celelalte studii pe care tînărul cleric le urmărea cu cea mai încordată atenţie.
Acestea pentru pregătirea intelectuală a marelui ierarh. Urmează altele, multe, în
care se află acte personale, oficiale şi o bogată corespondenţă. Aceasta din urmă
Jie descoperă pe om, în cele mai ascunse ale sale şi de aceea prezintă pentru istorio-grafie un deosebit interes. Cu acest gînd am răsfoit în timpul din urmă, din lăsatele
sale la Academia R.S.R., alegînd cîteva misive cepot interesa pe cititorii
acestei
reviste. Lăsăm să urmeze în ordinea datăriilor, dînd
oarecare lămuriri, ce le cre
dem necesare spre înţelegerea acestora.
1. Este o scrisoare din 1873 a librarului Danielopolu, din Bucureşti către losif,
•atunci Episcop de Argeş, din care se vede spiritul de curiozitate ştiinţifică a cleri
cului nostru. Din aceasta şi altele, pe care nu le înfăţişăm aici, constatăm cum dînsul
citea din Renan, atunci, «en vogue», urmărea mişcarea lui W.' Guettee, catolicul tre#

cut la ortodoxie, ideile filozofice ale lui Comte, La Franc şi Darwin, dicţionarele lui
Vapereau şi Bouillet, opera istorică a lui Duruy etc. Librăriile timpului îi aveau ca
u n serios client.
2. Este o scrisoare impresionantă trimisă de vestitul Neofit Scriban retras în
orăşelul său de naştere Burdujeni. Era după lupta pe care o dusese cu guvernul Cuza
pentru canonicitate, în care el căzuse victimă. E o mărturie dureroasă.
3. Una din multele scrisori de la losif Gheorghian fost Episcop de Huşi, apoi de
-Galaţi, şi de două ori Primat al României. El anunţă plecarea sa de la Huşi la Galaţi,
5 *
'
rugînd pe Mitropolitul losif să-i trimită un reprezentant al Chiriarhiei ieşene.
0

r

4. Mitropolitul losif mulţumeşte ministrului V. Boerescu pentru ajutorul dat la
ridicarea din ruine a Catedralei.
-

. _______-

_________

\

,
♦

1. V. D u d u , Mitropolitul Moldovei losif al U-lea Naniescu şi Academia Română, Ia ş i, 1941.
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5. V. Boerescu răspunde Mitropolitului, pentru care are cuvinte de înaltă
îoreciere.
6. Valerian Rîmniceanul, fratele Episcopului Melchisedec, dăruieşte Mitropoli•jlui, în numele Epitropiei Sf. Spiridon un exemplar din Biblia de Blaj, de la 1795.
7. Mitropolitul Iosif scrie arhiereului Neofit Scriban la Burdujeni în chestia preo: -ilui Arghire Artimescu, deserventul Bisericii Scribăneştilor din localitatea respectivă.
8. Neofit Scriban răspunde mulţumind Mitropolitului pentru atenţia ce-i arăta.
9. Mitropolitul Iosif a fost un iubitor al trecutului romînesc. împrejurarea făcînd
afle chipul Mitropolitului Dosoftei, la Suceava, opreşte tabloul original în galeria
ie chipuri a Mitropoliei, iar o fotografie o trimite Ac-ademiei. După doi ani, la 24
ebruarie 1883 trimite şi fotografia lui Petru Movilă, făcută de dînsul la Chiev, aceeiaşi Instituţii.
10. Academia prin secretarul ei, istoricul V. A. Urechia, mulţumeşte Mitropoli-lui pentru darul făcut.
11. Iosif Gheorghian, acum Episcop de Galaţi cere iertare Mitropolitului pentru
:l nu i-a comunicat decizia guvernului de a nu-i fi primit demisia, ci de >a-i fi acor:at concediu pînă la însănătoşire.
12. Mitropolitul arată Episcopului Gheorghian sentimentele sale de consideraLune şi regretul de a-1 fi văzut dispus să se retragă de la Episcopat.
13. Episcopul Gheorghian anunţă că scrisoarea Mitropolitului i-a făcut foarte
:r.ne şi că a revenit, luîndu-şi îndatoririle de Episcop la Galaţi-Dunărea de Jos.
14. Ruxanda Roznovanu, născută Callimaky, roagă, din Cernăuţi pe Mitropolit
ri-i dea ajutor, intervenind pe lîngă Episcopul de Huşi spre susţinerea schitului
Samariu de pe moşia lui Gavriil Konaki. Ghibozna Zorleni. Tutova.
15. Episcopul de la Galaţi Iosif Gheorghian a fost chinuit de o slăbiciune croiică. Ca urmare, el voieşte din nou să părăsească Episcopatul şi să se retragă la
rinăstire. Acelaşi lucru îl va face şi ca Mitropolit primat. La 14 februarie 1883, se
~>agă de Mitropolitul Iosif să intervină la Guvern, spre a i se asigura existenţa m.a■îrială, retrăgîndu-se.
16. M ihail Sturza, fostul Domn al Moldovei, scrie din Paris Mitropolitului că
rimite numirea arhimandritului Nectarie Loscanu ca preot la capela sa din Badenraden.
17. Mitropolitul scrie Prinţului Em. Konaki Vogoridi că, arhimandritul Nectarie
:Ieacă chiar mîine miercuri 6 iulie anul 1883 şi solicită un salariu mai mare pentru
acesta şi diaconul ce va fi trimis la Baden-Baden.
18. Mitropolitul scrie Domnitorului M ihail Sturza, de ce a întrerupt cu trimiterea
arhimandritului Nectarie, iar pentru un diacon Măria sa va trebui să mai aştepte,
Ici este cam greu de găsit un element corespunzător.
19. Mitropolitul Iosif scrie la Paris ministrului Vasile Alexandri, mul^umindu-i
n numele comisiunei însărcinate cu lucrările de restaurare, pentru ajutorul dat de
Tilnistru pentru confecţionarea policandrelor, candelelor şi celorlalte obiecte de bronz
irgintat şi aurit şi stofele pentru veşminte, la casa Poussilaque Rusand, în capitala
-ranţei.
/
20. Dimitrie Sturdza, fostul prim-ministru al Ţării, trimite o scrisoare foarte res:ectuoasă către Mitropolit şi cere să se tipărească mai multe documente, pînă la
XO, în lucrarea făcută de C. Erbiceanu, Istoricul Mitropoliei Moldovei.
I
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21. Gavriil Muzicescu comunică Mitropolitului succesul obţinut de corul său şi
cere intervenţia acestuia, pentru înlesnire, pe căile ferate, -în scopul de a concerta
în ţară.
22. Nicolai Roset Roznovanu cere Mitropolitului să stăpînească trei preoţi ames
tecaţi în tulburările electorale de la Paşcani.
23. Take Ionescu, ministrul cultelor, r.oagă pe Mitropolitul să ia măsuri de în
dreptare a neregulilor din Mînăstirea Neamţului.
24. Lascăr Catargiu prim-ministru, fost candidat- la tronul Moldovei la 1859,
explică Mitropolitului de ce a fost dărîmat turnul-clopotniţă Trei Ierarhi din Iaşi;
cum şi permisiunea pe care o au Ierarhii Ţării să vadă lucrările de restaurare ce se
fac la monumentele istorice bisericeşti.
25. Partenie, episcop al Dunării de Jos, comunică Mitropolitului cum s-a făcut
sfinţirea bisericilor din Cernavodă şi Constanţa. Dă oarecare informaţii privitor la
sfinţirea podului de peste Dunăre, unde se amesteca şi ceva răutate episcopală. E
vremea începutului scandalurilor din Biserică, care vor aduce înlăturarea Mitropo
litului Ghenadie Petrescu, şi. mai apoi a însuşi lui Partenie Clinceni autorul acestei
scrisori, de pe scaunul Moldovei.
26. O scrisoare nedatată a faimosului Nicolae Bălăşescu alias Nifon, în călu
gărie — fost întâiul director al Seminariului Central din Bucureşti. Este vorba de
nişte cărţi procurate Mitropolitului de Nifon care-şi arată încă odată revolta sa na
tivă : se ştie că el a participat activ la evenimentele din 1848. Este un subiect inte
resant de studiat acest Ardelean, trecut prin situaţii de răspundere, ca să-şi sfîr^ească viaţa, credem, în Mănăstirea Căldăruşani.
27. Dăm şi însemnările Mitropolitului pe o Liturghie -arhierească fostă a lui
Iosif, întîiul Episcop al Argeşului, al cărui nume-1 purta, dat de protectorul săt
Chesarie episcop al Buzăului.

ANEXE
PREA Sânţiei Sale PĂRINTELUI IOSEPH NANIESCU EPISCOPU
de A R G E Ş I 2
Prea sânte Părinte.
Pe quand P. S. vostră ve aflaţi în Bucureşti în luna Maiu, venind pe la magasinul meu am uitat să vă întreb dacă doriţi ca jurnalul L.'Union Chretienne, la quar=
sunteţi abonat, să vi se expediede prin poşt la Scaunul Sântei Episcopii, sau să sr
conserve numerile în magasin pî la venirea P. S. Voastre î.n Bucureşti ? Vă roc
dar să binevoiţi a mă honora cu răspunsul P. S. Voastre.
Profit de presinta occasiune spre a -anunţa P. S. voastre quă am primit de it
Paris noul uvragiu al lui Renan «L'Antechrist» quare este o continuare la operikprecedente ale aquestui scriitor : La vie de Jesus, Les Apotres etc şi quare uvragii
a fost primit cu aqueiaşi favoare de lumea savantă ca şi precedentele .scrieri.
Tot d'odată mă grăbescu a achessa aici în facia comptul detalliat de obiectete
que P. Sânţia Vostră datoraţi la magasinul meu ’pină -astădi însummând în total cifrî.
de lei nuoi una sută noue deci şi nouă şi nouăzeci şi duoi banii (199,92) quare summî
veţi bine voi a face se mi se aquitte la prima ocasiune.
Alin Prea Sânţia Voastre prea respectuos şi suppus serv şi fiu sufletescu.
N. A. Danielopolu
Bucureşti din 12/24 Iuliu 1873 ’ ’
*■
N. A. D.
2. H îriii p e r s o n a le 1841—1893, fo st m an u scris 2855, p. 64.

DOCUMENTARE

9.47

P. S. Summa facturei din facilă de lei vechi 537,20 parale transformată în lei
nuoi dau ciffra de lei nuoi 199,08 iar nu L. N. 199,92 bani, cum din er6re se însemnă
aci mai sus.
1
Librăria N. A. Danielopolu Bucureşti
Fol. 2.
Nota
pentru Prea Sânţia sa Părint Ioseph Episcopu al Eparhiei Argeşi.
1872
aprilie 8 .
Restu din socoteala veche Lei vechi
124.20
Maiu 6.
Daewin La descendance de l'homme tom 1 relie
30
Iunni 23.
1 Boerescu Codicele Române în 3 părţi
54
M
1 Abonament pe anul 1872 la Union Chretienne servit franci
p. poştă
124.20
1873
Martie 15.
Aprilie 30.

1 Abonament pe anul 1873 la Union Chretienne servit franci
p. poşta Paris
124,20
1 W lad Guett 6e tome 2-e Histoire de TEglise chretienne
d'Orient, gd fo
•
• 48
1 Darwin tome 2-e Descendance de l'homme
32
Total lei vechi 537,20
sau lei noui 199,08 bani
Bucureşti din 12^/24 Iullin 1873.
L. V. 537

Summa din facia
1873
Dctombr 17.
Noembr 20.
fl

VI

1 L'Europe Orientale
1 Jacullat Le fils de Dieu
1 Gal Lamaiimon Un peu

14
22

plus de lumiere, Ies evenements de 1866
1 Renan A nt 6christ

27
27
lei vechiu

S-a achitat: Danielopolu
Bucureşti, din 20 Noembre 1873.
1878 Noembrie în 19
Burdujeni (Suciava)3.
înalt Prea Sfinţite Arhipăstor.

628

»

.

Deşi când am avutu onoaria ca să vă vădu în Bucureşti V-am încunoştinţat, că
în nenorocita me pussetuă în care mă aflu, sunt nevoitu a mă strămuta cu totulu
în propietatea me părintiască dela locul naştirei mele şi am văzut plăcere din partea
Toastră, totuşi şi acum după sossirea me la Burdujeni Suciava, vin cu smerenie a
Tă aduce la cunoştinţe că am sosit -aice şi sunt preocupat de ticăloassa me sănătate
şi de reperaţia căsuţilor şi a localului lor pe care li-am găsit în staria cea mai diplorabilă.
înalt Pria Sfinte Arhipăstoriu vă rog să-nu permitiţi ca cineva se socotiască
câ eu aşi fi venit aice ca arhiereu fie cât de nenorocit. Nu, nici de cum. Eu am
*enit aice ca simplu Neofitu Scriban vechi profesor, fără de nici o pretenţie eclesastică, dar ştiindu din experienţa şi istorie că multora din cler în toată lumea le
ilace a şicana mai ales în Episcopii nenorociţi şi căzuţi, exemple avem destule. Vă
rsg deci de vă este cu putinţă se me scutiţi de assemenea ispititori, căci eu vă
ssigur că voi şti în proprietatea me câte zile voi mai ave, fără a vă aduce nici
3. A cela şi m an u scris, p. 143.

M
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umbră măcar de nemulţumire şi se nu mă consideraţi de cit ca pe un nenorociţi.
Neofitu Scriban.
Al înalt Prea Sfinţiilor voastre smerit rugători şi plecat servitori
(ss) Smeritul t Neofit Scriban4.
Huşi 4 Aprilie 1879.
înalt Prea Sânţite Stăpâne
Mi ieau îndrăzneala a V ă înfăţişa respectuoasele mele omegie şi a Vă exprime
sufleteasca mulţumire ce am simţitu pentru frumoasa întîmpinare ce v-au făcut oraşu!
Iassy cu ocasiunea reîntoarcerei înalt Prea Sânţiei Voastre la reşedinţa voastră ar
hiepiscopală. Noi cestilalţi sufragnaţi ai înalt Prea Sânţiei Voastre trebuie să fim
fericiţi a avea un Arhipăstor atît de iubitu şi veneratu căci onorurile meritate ce
vi se făcu de păstoriţii voştri se resfrângu şi asupra întregului cleru din jurisdicţiunei
înalt Prea Sânţiei voastre.»
Cu această ocasiune permiteţi-mi, Vă rog, avă supune cunoştinţei că pentn.
plecarea me la noua Eparhie, după calculul ce mi-am făcut, m-am decis a pleca 1*
Huşi Luni după Duminica Thomei, cu trăsura şi nu cu calea ferată, ca să potu ajungf
la Galaţi a treia zi Miercuri între 10 şi 12 oare de dimineaţa. Dacă înalt Prea Sânţii
Voastre poate fi pregătitu a trimite pe delegatul ce veţi hotărî pentru ziua de
Miercuri 11 curent, V ă rogu respectuos să bine voiţi a-mi comunica sciinţa ca şi e.
se potu anuncia la Galatzi în modu precis ziua sosirei mele acolo.
Recomandându-mă înaltei Voastre şi părinteşci bunei voinţe, sum.
Cu cel mai profund respect A l înalt Prea Sânţiei Voastre întru tot supus ş!
plecat servitor
Iosif Episcop Dunărei de Jos .5
t

Arhiepiscopul
Moldovei şi Sucevei
Şi

Exarh al Plaiurilor. 6.
Iassy 1 August 1880
Cu arhierească bine cuvântare V ă salut stimabile Domnule Ministru B. Boeresc:
Subscrisulu, având în minte şi în inimă infiltrate şi tipărite slmţământele ir
credinţa în Dumnedeu şi în cuvintele Sfintei Evanghelii în care Mântuitoriu Iisur
Christos, între toate celelalte Sfinte şi dumnedeeşti învăţături (pentru care Sf. Scrip
tură se şi numeşte Cuvîntulu lui Dumnedeu) a d is : fără de mine nimic nu putei
face, de unde şi maxima «nimic fără Dumnedeu» şi văzînd cele ce se petrec ii
lume în generalii şi în parte în diferite împrejurări, în toate zilele mă convingu ş
mă încredinţezu că toate lucrurile în lume sunt conduse de o mână nevăzută, a ta:
puternică, prea bună şi prea înţeleaptă acea mână, în limba noastră omenească ;
numim mâna Dumnezeeştei Providenţe.
Astăzi dar, ca şi tot d-auna, însufleţit de aceiaşi credinţă religioasă şi cugetâai
asupra chestiunei restaurărei Bisericei catedrale a Mitropoliei Moldovei şi Suceve
din Iassy, asupra timpului îndelungatu de mai mult de cît 40 ani de cînd aceasU
Biserică stă neterminată, asupra feluritelor împrejurări şi peripeţii ale timpului, ii
care atîtea guverne şi mai bune şi mai răle, s-au schimbatu în tot decursul acestj
timpu, asupra împrejurărilor care acum în urma au militatu în favoarea Bisericr
Mitropoliei Noastre, iarăşi mă conving şi mă încredinţezu tot mai mult că mân:
Dumnezeeştei Providenţe a condusu aceste împrejurări, care trebuiau să influinţer*
în favoarea restaurărei acestui măreţu monumentu religios, fondat de nemuritoriVeniamin Mitropolitul Moldovei, încă de la anul 1833 Iuliu în 3.
4. F o s t E p i s c o p d e A r g e ş 1868—73.
5. I o s if G h e o r g h i a n , E p is c o p d e H u ş i 1865—79 ; d e D u n ă r e a d e
R o m â n ie i 1886—1893 r e t r a s 1896—1906.
6. A c e la ş i m a n u s c r i s p. 1G2.
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A binevoit D-zeu, prin îngrijirea Dumnezeeştei sale Provedinţie ca după un atât
de îndelungat timpu, această măreaţă Biserică, să se termine (căci eu în marea mea
sufletească mulţumire o privesc cu ochii minţei ca şi terminată, de oarece începutul
s-a făcutu) să se termine zic, în epocha de faţiă, în care epochă naţiunea română
trebuie să dea probe şi de simţimântele religioase, de care străbunii noştrii de toate
clasele şi de toate gradele societăţei întotd'auna au fost însufleţiţi, Şi apoi în această
epochă, acea sfîntă Providenţie a binevoit se aducă la Ministeriulu Cultelor pe Domniea voastră, stimabile Domnule Basilie Boerescu, care, ca şi altă dată, la Direcţia
Eforiei Şcoalelor, aţi fost şi acum însufleţitu de aceleaşi simţiminte naţionale şi reli
gioase, şi împreună cu colegii Domniei-voastre din Ministeriu, cărora tuturor le păs
trez datorita recunoştinţă aţi lucrat cu înţelepciune şi energie pentru a ajunge la
rezultatul restaurărei acestui măreţ templu religios din Iassy, precum în Bucureşti
aţi contribuit la edificarea şi înălţarea măreţului templu actualu al ştiinţelor, Academia-Şcoală. D-zeu care vede toate şi cunoaşte inimile şi cugetele oamenilor va
tine compt şi vă va recompensa cu harul său cel sfînt pentru aceste marii servicii
ce Domnia Voastră faceţi Bisericei, Instrucţiunei şi Terrei. Iar eu smeritu, deplin
mulţumit cu sufletulu, că tot aceiaşi Dumnezeiască Provedinţie m-a învrednicit să
ajung a vedea cu ochii începutulu restaurărei Bisericei Mitropoliei, la care nemăr
ginita sa graţie m-a chemat să slujesc, voiu fi pînă la sfîrşitul vieţei mele adînc şi
mult recunoscător Domnului Ministru Basilie Boerescu, care în scurtulu tiimpu de
ministru adinterim la Culte a lucratu aşa ca să ajungem la acestu resultatu şi cînd
voiu ajunge să văd şi terminarea lucrărilor restaurărei acestei Biserici, voiu zice cu
aceiaşi sufletească mulţumire cuvintele bătrînului Simeon pe care le a rostitu la întîmpinarea Domnului, prunc în Biserica : acum slobozeşte pre robul tău Stăpîne —
etc, etc. Voiu recunoaşte de a mea datorie morala ca să înscriu numele ministrului
Basile Boerescu între acelea ale fondatorilor carii au contribuit la înălţarea acestui
frumos şi măreţ templu dumnezeesc din Iassy, pentru ca urmaşii noştrii să aibe un
frumos exemplu de Ministru Romîn, pe oare să-l imitese, şi pe care exemplu să se
poată basa cu atît mai mult maxima obicinuita : Biserica şi Şcoala ; pe care maximă
însă mulţi o întrebuinţează numai din obiceiu pentru înflorirea cuvinteloru lor şi
efectul seau scopul ce urmăresc : dar este frumos şi lăudabil pentru acei ce prin
fapte probeasă adevărulu şi marea folosinţă morală a acestei maxime. Domnia-voastră
aţi probat-o aceasta necontestabilu în practică şi eu smeritulu cu cea mai înălţiată
mulţumire sufletească voiu mărturisi tutulor cît voiu trăi, rugînd pe Dumnezeu ca să
vă ţie sănătos şi cu putere întru mulţi ani fericiţi împreună cu toată familia, pînă
la cele mai adînci bătrîneţie ca să vă bucuraţi şi de fericirea copiilor, lucrînd tot
d'auna cu înţelepciunea ce vă caracterisă pentru binele şi prosperitatea Terrei şi a
Bisericei.
Bine voiţi, Vă rog, Domnule Ministru Boerescu, a primi şi cu această ocasiune
încredinţarea înaltei stime ce sub scrisulu Vă poartă, împreună cu arhiereasca binecuvîntare.
Bucureşti 19 Oct. 18807
Prea Sânte Părinte,
Dacă târziu potu răspunde la frumoasa şi mult plăcuta scrisoare către mine ce
Prea Sânţiea Voastră aţi bine voit a-mi adresa, este că am fost lipsa din ţeară şi nu
am primit-o de cît zilele trecute. Vinu dar acum a vă declara adînca mea recunoş
tinţă pentru bunele şi păstoreştile cuvinte ce-mi adresaţi cu ocasiunea părţii ce am
putut lua la restaurarea Catedralei din Iassi. Scrisoarea P.S.V. este nu numai o încoragiare pentru mine a lucra tot astfel şi pe fiitoru dar şi recompensa cea mai plă
cută la care puteam aspira; o voiu păstra ca un preţios suveniru. Am fost şi sunt
cel mai fericit că, în repedea mea trecere pe la Ministerul de Culte, am putut con
tribui ca să se înalţe din ruine acestu frumosu monument alu capitali Iassi; şi-ţi
mărturisescu franc, această fericire a mea o simţeam mai mult cînd cugetam că M itro
polia restaurată va avea de Mitropolitu o persoană demnă şi pioasă ca Prea Sânţia
Voastră. Nu erai făcut a sta pe ruine, nici a causa ru in e ; şi de aceea eu te-am
rugat şi am fost recunoscătoru că ai primit a lucra singuru şi a dirija aridicarea din
7. A cela şi m an u scris (2655), p. 164,
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ruine a acestui monument sacru ... nu am făcut de cît începutulu, am dat numai
impulsiunea, Prea Sânţia ta ai acum misiunea şi mai mare şi vei avea meritul şi mai
însemnat de a continua opera şi de a o termina. Sciu că vei şti a persista şi că ve
reuşi. Atunci recunoştinţa publică vă va fi datorită cu dreptu cuvîntu,. şi mai muls
de cît ori cui.
Primiţi dar, Prea Sânte, încă odată expresiunea celei mai sincere recunoştinţe a
mele pentru bunele şi excelentele cuvinte ce mi-ai adresat. Ele îmi sunt preţioase,
pentrucă vin, nu numai din o inimă sinceră şi pură, ci din o gură ale cărei expresiuni au valoarea morală ce impune respectu şi dragoste.
în mine vei găsi totdeauna, Prea Sânte, acelaşi amicu care te stimă şi te iubeşte,
acclaşi fiu sufletescu care te respectă cu pietate,
B. Boerescu.
«Biblia de Blaju
1795» scrie cu creion roşu
Mitropolitul O.N.

•

Iaşii 1881 Martie 25.
înalt Prea Sânţi'te S tăpîn e 8,
Onorabila Epitropie generală a casei spitalelor Sf. Spiridon, informându-se câ
înalt Prea S. V. sunteţi doritoriu a cumpăra această Biblie veche, care o are lăsată
de La răpos. Gr. Carpu pentru scopuri bisericeşti, a crezut că nu poate îndeplini
mai bine cuviinciosu scopul testatorului, de câtu grăbindu-să cu mulţemire a o hărăzi
înalt Prea Sânţiei Voastre.
Eu 'înalt Prea S. Stăpîne, mă cred destul de fericitu a fi organul onorabilei Epitropii întru aceasta.
A l înalt Prea Sânţiei Voastre
smerit şi plecat servitoriu
Valerian Râmniceanu.
Iasi 1881 Aprilie 239.
Cu cea întru Christos frăţească dragoste vă îmbrăţişem Prea Sfinţite Neofite
de Edessa Scriban.
Subscrisul doresc mai întîiu a mă informa cum vă găsiţi cu sănătatea şi cu
petrecerea, ca aflându-vă bine să mă bucur. A l doilea anexat aci comunicăm frăţiei
voastre în original o scrisoare adresată d-lui Theodosie directorul cancelarii acestei
sf. Mitropolii a Moldovei, spre a observa dacă în adevăr este subscrisă de frăţia
voastră, căci noi amu bănuit că această iscălitură este contrafăcută. Şi fiindcă pre
cum vedeţi această scrisoare trateasă tocmai de cestiunea preotului Arghirie Artimescu sau interesul bisericei frăţiei voastre din Burdujeni, doresc să avem răspun
sul cu observaţiunile frăţiei voastre, deacă bănuiala noastră este sau nu întemeiată.
Şi cu această ooasiune vă rugăm Prea Sfte să bine voiţi a primi încredinţarea stimei
ce vă purtăm, împreună cu cele ale noastre în Christos frăţeşti închinăciuni şi îm
brăţişări.
Prea Sfinţitului Arhiereu Neofit Scriban de Edessa La Burdujeni.
•

•

1881 M aiu în 4 zile 10
Burdujeni Suceava

înalt Prea Sfinte Stăpîne Mitropolitu Moldovei şi Sucevii. La întîiu ale curentei
luni, am primit epistola înalt Prea Sfinţiei Voastre cu data de 23 Aprilie trecut, din
a cărei conţinut sufletul meu au remas foarte mulţumit, văzînd că frăţia voastră
înaltul capu al clerului romîn, nu m'aţi trecut cu vederea şi purtaţi interesul a cu
noaşte starea sănătăţii şi a petrecerei mele în unghiul acestei ţări, ajuns la această
înaintată vîrstă.
8. A cela şi m an u scris, p. 170.
10. A cela şi m an u scris, p. 182.

9. A cela şi m an u scris, p. 178.
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înalt Prea Sfinte S tăp în e ! Mîndru de această fericită ocasiune mă grăbesc a
vă răspunde din puţinele puteri ale umbrei restului vieţii mele, pe care înaltul crea
tor încă mi le păstrează, că mă aflu petrecînd în Burdejeni locul naşterii mele, unde
in fiecare moment aştept sfîrşitul acestei vieţi pline de dureri, strîncinată de multe
greutăţi ce am suportat şi înaintata vrîstă în care am ajuns. Aceasta este poziţie
me care poate se va bucura sau întresteze, cu toate aceste te rog, înalt Prea Sfinte
ca şi în viitoru să nu rămîn uitatu, ce din contra cercetatu, după cum vădu că aveţi
toată înalta bună voinţă.
Originala scrisoare adresată dlui Teodosie directorul cancelariei Sfintei Mitropolii
a Moldovii, primită pe lângă epistola înalt Prea Sfinţiei voastre spre a o observa
dacă în adevăr este subscrise de m in e ; cu toată stima v-o înapoesc asigurîndu-vă
'’ă iscălitura este a mea propie şi că să nu aveţi nici o bănuială, căci deşi trateaze
de chestiunea preutului Arghire Artimescu sau interesul bisericii mele, cu
toate
actele calumniatoare făcute contra acestui preut de răii sei voitori, nu cred că i s-ar
putea atribui tocmai la această vrîstă, calitatea de plastograf, că dacă eu
m’am
adresat dlui director aceasta este că mai mulţi îmi spuneau că Prea Sf. Voastră sînteţi la Bucureşti şi vă rog să mă ertaţi pentru aceasta, căci şi el deşi acum au ajuns
simplu preotu servitori Sfintei Biserici, înse în trecut au ocupat şi făcut mari servicie
Patriei în care s-au născut şi trăieşte.
Văzînd înalt Prea Sfinte că dl Teudosie nu me-au răspuns la mencionata epis
tolă m'am crezut înşelat prin adresa ce am făcut persoanei sale şi la 25 Aprilie
trecut prin epistola ce am adresat înalt Prea Sfinţii Voastre, me-am formulat rugă
minţile în această cauză, cerînd ca preutul Arghirie să fie lăsat liber de struncinările care se încearcă a-i face răii sei voitori care i prigonesc funcţiunea, contrar
voinţei şi intereselor mele.
înalt Prea Sfinte ! Reînoesc şi prin aceasta rugăminţile mele pentru preutul
Arghirie, ea să rămîie linişti tu şi liber la serviciul meu, ca se poată îngriji de popor
şi biserica me, căci aceasta este dorinţa ;mea şi vă asigur că dacă purtarea sa ar fi
abătută cîtuşi de puţin, eu taşi fi fostu cel întăi care nu l-aşi fi putut suferi, ca cel
care trăesc în mijlocul acestei comuni.
Aştept cu nerăbdare rezultatul rugăminţilor mele ca să fiu liniştit.
Cu această ocasiunevă rog înalt Prea Sfinte să bine voiţi a primi încredinţarea
stimei ce vă păstrez, împreună cu ale mele în Hristos frăţeşti închinăciuni şi îm 
brăţişări.
t Neofit de Edessa Scriban.
Anul 1881 Iunie 10 Bucureşti n .
D-lui Preşedinte al onorab. Academii române din Bucureşci.
Domnule Preşedinte
Portretul renumitului Mitropolitu alu Moldovei Dositheu era necunoscut publi
cului român şi mai alesu societăţei oamenilor literaţi. O fericită întîmplare a făcut
ca subscrisulu să amu marea mulţumire sufletească al afla în vechia reşedinţă mitro
politană din Suceava fosta vechie capitală a Domnilor terei Moldovei. Originalul
acestui portretu lucratu în ulei şi bine conservatu l-am aşezat în salonul Mitropoliei
din Iassy împreună cu ale altor vechi Mitropoliţi ai Moldovei. Pînă a se scoate însă
după elu o copie tot în uleu seu în litografie spre a se face cunoscut Românilor
care se interesează de assemenea portrete istorice, subsemnatul am făcut a se trage
o asemenea copie în cîteva exemplare în fotografie aici în Bucureşci. Şi credend că
acest portret, afară din Biserică, nicăeri nu şi-ar avea locul de onore cel mai bine
cuvenitu de cît la Academia Romînă între alţi bărbaţi literaţi romîni, din acest
punct de vedere mişcat de o intimă impulsiune a inimei, mi-am luat hotărîrea, ca o
datorie a oferi acestei onor Academii din Bucureşti un exemplar al portretului acestui
venerabil Mitropolitu romîn literatu din secolul 17-lea, pentruca acolo unde cu drep
tate dupe meritu este stimată lucrarea sa literară a Psaltirei în versuri, precum şi
alte scrieri ale sale assemenea în limba romînă de acum 200 ani, să fie depus spre
păstrare şi adevăratul său portretu. în interesul dar literar şi istoricu îndeiplinindu-mi
11. A cela şi m an u scris, p. 402.
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cu cea mai mare mulţumire sufletească acesta voluntarie şi plăcută datoirie, ara
onoare, Dle Preşedinte a încredinţa aceasta copie în fotografie în primirea Dvoastrâ.
domnule Preşedinte al onor Academii romîne din Bucureşti, rugîndu-vă totu odatâ
să binevoiţi a primi şi cu această ooasiune încredinţarea înaltei stime ce subscrisul
ve poartă împreună cu arhierească binecuvîntare.
Bucuresci 1881 Iunie 3012
Academia Română
No. 1209
Prea Sânţite Părinte,
Academia primindu fotografia ce aţi binevoit a-i dărui de pe portretul ilustrului
predecesor alu P. S. Vostre, a Mitropolitului Doslteiu, m-a însărcinat a Vă exprima
cele mai vii ale sele mulţumiri pentru generoasa consideraţiune ce aţi arătatu Insti
tutului nostru.
Primiţi, Prea Sânte, încredinţarea celoru mai respectuoase sentimente cu care
sunt alu
Prea Sânţiei voastre fiu sufletescu
Secretaru generalu
V. A. Urechia
Prea Sânţiei Sale
Părintelui Iosif, Mitropolitu alu Moldovei şi Suceava
Mnrea Neamţului 22 Ianuarie 1882 13
•

^

înalt Prea Sânţite Stăpîne,
Boala de care am fost cuprins în trecuta lună Octombrie reducîndu-mă la o
astfel de slăbiciune în cît nu mai speram la viaţa, m-am făcut a V ă înainta demisia
din Episcopat, adresînd tot în aceiaşi timp aceiaşi demisie şi Maiestăţii Sale Regelui.
Guvernul Maiestăţii sale nu mi-au primiit-o, ci mi-au acordat un concediu pînă la
însănătoşire. Cu toată dorinţa ce a-şi fi avut a mă desbrăca de sarcina Episcopatului,
am datorit a mă supune hotărîrei dată de guvern, şi am primit situaţia ce mi s-au
hotărît, şi am rămas în m-trea Neamţului pînă voiu fi în stare a mă putea mişca, ca
să potu a m ă reîntoarce la Eparhie. Suferinţele ce am îndurat de atunce, m-au făcut
să comitu o mare greşală, către înalt Prea Sânţia Voastre, aceiea că nu v-am adus
la cunoştinţă că am primit posiţiunea ce mi s-au acordat de guvern în urmarea demisiunei ce v-am adresat. Tocmai acum m-au deşteptat orecine asupra acestei greşale din parte-mi. Recunoscu aceasta mare greşală ce am făcut şi care poate mi-au
atras disgraţia înalt Prea Sânţiei Voastre.
Înalt Prea Sânţite Stăpâne, Vă declar în numele lui Dumnezeu că această gre
şeală n-am făcut-o în cunoşcinţa; am făcut-o din ignoranţa cu totul din nesciinţă,
ameţit cum am fost de nenorocita stare a sănătăţii mele. Vinu dar cu um ilinţă şi cu
respect a Vă ruga cu lacrimi ertaţi-mi greşala ce am comis şi pe care o recunosc.
Sciu că bunătatea înalt Prea Sânţiei Voastre este mai mare de cît greşala mea şi
cred că nu-mi veţi respinge rugăciunea umilită şi plângătoare ce vă prosternu.
Sunt cu cel mai profund respect al înalt Prea Sânţiei
Voastre prea plecat şi prea supus servitor.
Iosif Episcop Dunărei de Jos.
28 Ianuarie 1882 Bucureşti14.
Cu cea în Hristos frăţescă dragoste vă îmbrăţişez Prea Sfinţite şi în Hristos
iubite frate.
Ieri 27 Ianuarie curentu priimind epistola frăţiei voastre cu data 22 Ianuarie din
Mănăstirea Neamţu mă grăbesou a vă răspunde propunîndu-ve mai întîiu scusele
12. A cela şi m an u scris, p. 404.
14. «Acelaşi m an u scris, p. 428.

13. A cela şi m an u scris, p. 197.
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mele pentrucă decă nu v-am respuns pînă acum la cea din 24 Decembrie trecut ce
n-a ii trimis tot din sf. Mre Neamţul cu felicitări pentru Sfintele Sărbători şi anul
-ou, causa nu este alta de cît o culpabilă neglijenţă din parte-mi, pentru care încă
odată fac scuzele mele îşi neglijenţa de care dicu nu a fost în altu chip de cît să
xrupat cu multe alte lucrări şi supărări am tot amînat di peste di ca să vă răspund
a mencionata scrisoare mulţumindu-vă tot odată de frăţescele Voastre felicitări şi
•
-rari.
Primiind deci acum acesta a doua epistolă din 22 Ianuarie curent şi redând celle
zonţinute într'ensa nu înţelegu îndoiala Prea Sf. Vostre despre simţămintele mele de
:bire şi deosebita consideraţiune către frăţia voastră pe oare totdeauna nu am în:etat a vă stima considerând distinsele merite eclesiastice cu care Dzeu va înzestrat
cu care puteţi fi totdeauna folositor Bisericei române.
De aceea am regretat retragerea frăţiei voastre de la Episcopatul Eparhiei Du
nărea de Jos cându am vezut mai alesu şi demisiunea în scris pe care aţi fost tri
mis-o la începutul lui Noembrie al anului trecut 1881 atât M. S. Regelui, cît şi la
:hiriarhia Mitropoliei Moldovei sub a căreia jurisdicţiune canonică stă numita Eparrie a Dunărei de Josu.
Regretele mele pentru retragerea frăţiei voastre dela Episcopat vi le-am expri
mat atât prin înscris (scrisoarea din 26 August 1881) cât şi prin viul graiu când
:e-am văzut la Mrea Neamţului în luna Iuliu al anului trecut, despre care eu nu
mă îndoescu că frăţia voastră conservaţi în memorie cuvintele mele de regrete cu
:are mă opuneam dispoziţiunei de care vă vedeam animat ca să vă retrageţi la vieaţa
iniştită. Cela ce m-aţi cunoscut denu în trecut către frăţia -v6stră vă rog să credeţi
:ă acelaşi voiu fi şi în viitor.
Dorindu-vă o deplină sănătate întru mulţi ani fericiţi şi văzîndu-vă cu enerrie în capul administraţiunei spirituale a Episcopiei Eparhiei Dunărea de Jos.
Bine voiţi Prea Sfinţite a primi şi cu aceasta ocasiune încredinţarea distinsei
mele consideraţiuni şi în Hristos frăţesc îmbrăţişare.
Galaţi 1 Fevruarie 1882
înalt Prea Sânţite Stăpâne15.
Epistola înalt Prea Sânţiei Voastre din 28 Ianuarie ce aţi binevoit a-mi scrie au
ridicat toată inquietudinea şi mâhniciunea ce apăsa greu sufletul meu.
Nu potu găsi termeni în care se potu esprima toată recunoscinţa, toată gratitu
dinea ce datoresc înalt Prea Sânţiei Voastre pentru înalta bună voinţă ce mi-aţi
dovedit şi cu această ocasiune ca în totdeauna.
Dumnezeu să vă păstreze îndelungaţi ani pentru binele clerului şi gloria bisericei.
Cu aceasta ocasiune, respectuos vă aducu la cunoscinţa că ziiele aceste am
venit la Eparhie, şi a doua zi chiar de sosirea mea v-am supus cunoscinţei official
despre aceasta spre cuvenite reguli.
Sărutându-vă mânile cu evlavie şi recomandându-mă înaltei voastre bunăvoinţe,
-unt cu cel mai profund respect.
al înalt Prea Sânţiei Voastre întru tot supus
şi prea plecat servitor,
Iosif Episcop Dunărei de Jos.
înalte Prea Sfinţite 16.
•Ga către un cucernic păstor vin prin aceasta întâru a vă înfăţoşa ale mele resrecturi cu râvnă, şi a supune Despote, ca o spăvădanie o dăcătoiare durere sufle
tească, care necontenit mă băntui.
*
Bunul tmeu de pe mama, Gavriil Konaki, au asădat încă în viaţa fiind, un schit
dis, schitu Samariu pe proprietatea sa Slobozia Zorleni, districtul Tutovei. Viind'um
ia partiem ace moşii, unde am petrecut anii copilării mele, şi mai tîrzm viaţa mea
de soţii, şi mamă, pe tot timpul ce m'am aflat acolo, am întreţinut acel schit, unde
rhiar un frate a mumii mele, Monahul Ionichii, au trăit s-au iseverşit, şi s-au îmornîntat în Biserica acelui schit.
15. A cela şi m an u scris, p. 199

16. M anuscris 4399, p. 579.
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Cu neadormită osîrdii, am adunat de la diferite moşii ce fusăşi .proprietăţi a
neamului Konacheseu toate rămăşiţele loru, le-am pus toate la acel schit, spre veş
nica loră pomenire.
Veşnicu şi neschimbat, nu mai Domnul Dumnedeu este. Judecăţile cele drepte
a Mîntuitorului, nu numai m'au scos de acolo unde credeam că voi fi îmormîntatâ.
dar şi a mă disţări am fost silită.
Proprietarul acei moşii, asted este un străin catholic, om bunu milos, dar neputîndu-i cere cele de nevoi schitului, unde este un preut şi v-o câteva bătrâne, care
numai cu milostenii se hrănescu.
Legile o îndatorit pe comuna, a îngrijea de bisăricele comunei însă în duhul
creştinescu şi moralu, Primarii ştiu a se îngriji numai de perseptule birului sătesc
şi de politica alegerilor de deputaţ. Este un Dumnedeu şi prin urmare, Dumnedeu e
îngrijea de Biserici şi de săraci.
In acest nenorocit schit, se află un preut, îmi scrii : nu am unde măcar plece
capul nu am nimica pentru slujba Sfintei Leturghii şi sunt fără cale de nevoi ale
vieţei dilnice.
Schitu e ameninţat de pustiire, pe Episcopul de Huşf de care schitu se află în
a sa Eparhie, nu-1 cunoscu, toţ pe care îi cunoştem, au trecut d'en viaţa, lîn-chipurile mele sunt tare restrînsă. De optspredeci ani sunt nemernică, şi sufletul meu sti
încă la uşa Paraclisului Casei moşei Slobodii-Zorleni.
Deşi ştiu cu ne îndoire, că ruga săverşită şi în pustiu, cu credinţă şi cu rîvne
este priimită, de M întuitorul tot legăturile pămînteşti
se simt şi sfătuiescu.
Suipuind, şi depuind la a le voastre picioare Prea Sfinţite întristările mele cele
adînci, vă rogu, dacă se poate interesaţi-vă moralemente, şi interesaţi pe Episcopul
de Huşi să poruncească Protoiereului de Berlad, a îndatori comuna Slobodii-Zorleni.
a da puţin loc de hrană preotului de la schit, şi cele de nevoie pentru slujba Biserici:
Cu um ilinţă Vă rogu, iertaţi cutedarea mea de a vă supăra cu durerile mele,
şi bine voiţ a primii sărutările mînilor voastre precum şi adîncul respect.
A Prea Sfinţii tale umila fiică sufletească
Ruxandra Rosnovanu născută Callimaky.
Cernăuţ. Bucovina
22— 10 Noemvrie 1882.
Galaţz 14 Fevruarie 1883
înalt Prea Sfinţite Stăpîne 17
înalta bunăvoinţă ce mi-aţi dovedit cu ori ce ocasiune, îmi dă îndrăzneala a
Vă adresa o umilă rugăciune.
înalt Prea Sfinţite Stăpâne. Aflându-mă bolnav de o boală chronică care m'au
redus la o stare cu totul suferindu, şi dorind a mă retrage din Episcopie am rugat pe
Majestatea Sa Regală a face să mi se asigure existenţa materială ca să pot subsista
atât eu cum şi muma mea şi surorile mele văduve ce suntu în sarcina mea. După
mai multe stăruinţe aflaiu că s'au dat la Cameră un project de lege asigurător exis
tenţei mele. Inse, după informaţiunile ce am, acel project de lege va fi condamnat
uitărei dacă nu va fi o stăruinţă puternică pe lîngă onor Guvernu.
înalt PreaSfinţite
Stăpîne, apelezu la nalt Prea Sfinţia Vostră ca la Şeful meu
şi părintele meuduhovnicescu
şi V ă rog cu adîncu respect, ajutaţi-mă puneţi un
cuvînt în favoarea mea la Guvernu ca să facă a se vota acel project de lege ca apo:
se mă ducu la monastire. Cu aceasta veţi face un mare bine Bisericei şi mie smeritu
lui şi voiu binecuvânta şi voi slăvi numele înalt Prea S. Voastre, pînă la răsuflarea
mea cea mai de pe urmă.
Rog pe înalt Prea S. Vostru se me ertaţi de îndrăzneala ce mi-am luat şi se-m:
daţi arhipăstoreasca bin cuventare.
Sunt al înalt Prea Sânţiei Vostre cu cel mai profund respect.
prea plecat şi prea supus servitor
Iosif Episcop Dunărei de Jos.
17. M a n u s c r i s 4399, p. 169.
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Paris 2/14 luniu 1883
73 Rue de Varenne

Eminentei Sale
Arhiepiscopului şi Mitropolit al Moldovei D. D. Iosif N aniescu16.
Eminenţă
Am primit scrisorea Eminenţei Vostre din 27 Maiu trecut şi mă grăbescu a V ă
împărtăşi marea mea mulţămire sufletească, vezînd că aţi bine voitu a-mi împlini,
fără întărdiere cererea ce v'am făcut în scrisoarea mea din 13/25 M a i: aceasta este
n dovadă mai multu de solicitudinea arhipastoresca ce purtaţi Capellei melle din
Baden-Baden.
încuviinţedu allegerea ce Eminenţa Voastră a făcut în pers6 na Arhimandritului
Nectarie Loscanu, ca preutu al Capellei şi Ve rogu să grăbiţi plecarea Pre Cuvioşiei
sale, împreună cu diaconul ce veţi alege ; în cîtu, despre întrebarea ce Eminenţa Vostră
îmi faceţi în scrisore, eu le acoord favorea de a-i considera ca intraţi în funcţiune
chiar din diua plecărei lor din ţară pentru Baden-Baden.
Bine voiţi, Vă rog, a primi assigurarea sentimentelor melle pi 6 se, şia-mi
accorda,
şi cu asta ocasie binecuvântarea arhipăstorescă, după care rămânu al Eminenţei V 6 stre
;

’

Cu toată evlavia
M. Stourza 19
Iaşi 5 luniu 1883.

Cu arhiereasca binecuventare me închin Măriei Tale.
Prinţe 20.
Epistola Măriei Tale cu data de 23 luniu încetat, din Kissigen, am primit-o
cu sufletească satisfacţiune. Banii, 400 franci* în 20 napoleoni de aur, rînduiţi de înăl 
ţimea sa M ihail Sturdza şi lăsaţi de Dvoastră la plecarea din Iaşi, i-am primit prin
Doamna Rucsandra Bailş Paşcanu, pentru care am dat şi adeverinţa mea de a lor pri
mire, şi astăzi 5 Iulie i-am şi încredinţat Arhimandritului Nectarie Luşcanu, pentru
cheltuiala drumului de aici pînă la Baden-Baden, unde are a plecachiar mâine
Mercuri 6 Iulie curent.
Profitând de această ocasiune, cred a nu fi de prisos dacă voii atrage atenţiunea
Măriei Tale asupra sumei micului salariu ce este destinată pentru Preutul şi Diaconul
Capelei din Baden-Baden de către nălţimea sa M ihail Sturdza Vodă : 250 franci pe
lună pentru Preot şi 200 franci pentru Diacon, mi se pare puţini şi pentru unul şi
pentru altul. D^că nălţimea sa ar binevoi a destina pentru Preut cel puţin 300 franci,
dacă nu 350 şi pentru Diacon 250 sau 300 franci, cred că ar fi mai convenabil şi mai
satisfăcător.
Rog dar pe Măria Ta, dacă credeţi, să mijlociţi în acest sens către înălţimea sa,
venerabilul şi piosul Domn fondator al Capelei din Baden-Baden.
Bine voiţi, Prinţe, a priimi şi cu această ocasiune încredinţarea înaltei stime ce
subsemnatul Ve poartă, împreună cu arhiereasca binecuvîntare.
S.A.
Prince Em. Konaki Vogoridi Kissigen (Allemagne)
Iaşi 5 Iulie 1883
Cu arhierească binecuventare mă închin Măriei Tale Prea înălţate D oam ne21.
Mai înteiu de toate me cunosc dator a-mi cere ertăiciune pentru întârzierea respunsului meu, prin aceasta scrisoare, la aceia a înălţimea Voastră, din doue a le
lunei luniu trecut. Cauza întîrzierei răspunsului meu este îndoită : şi cred că şi în ă l
18.
19.
(A p rilie
20.

M a n u s c r i s 4399, p. 189.
A c e s te c u v i n t e d in u 'rm ă s u n t s c r i s e c h i a r d e M ih a il S t u r z a f o s t D o m n a l M o ld o v e i
1834—I u n i e 1849.)
M a n u s c r i s 4399, p.190.
21. M a n u s c r i s 4399, p. 193.
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ţimea voastră veţi recunoasce că nu merit să fiu o sândit; căci înteiu, Arhimandritul
Nectarie Luşcanu, pe care l-am recomandat înălţimei voastre de Preot-servitor la
Capela înălţimei voastre de la Baden-Baden prin scrisoarea mea de la 27 M aiu trecut,
aflându-se superior la biserica Nicoriţa de aici din Iaşi, nu putea să plece de aci de
cât dupe încetarea lunei Iuniu, cum prin mencionata scrisoare am făcut cunoscut înăl
ţimei voastre, fiind ţinut a regula plata salariilor servitorilor bisericei Nicoriţa pe tri
mestrul de Aprilie ; al doilea credeam că în tianp de una lună (Iuniu trecut) voi putea
găsi şi diaconul cerut de înălţimea Voastră ; dar cu mâhnire mă văd astăzi în neplă
cuta posiţiune de a Vă comunica că încă nu am putut găsi un asemenea diacon, care
să corespundă — mai ales în streinătate — demnităţei serviciului seu şi dorinţei
Măriei Tale.
Astfeliu, a trebuit ca pe mai sus numitul Arhimandrit să-l pornim imediat la
postul său de Preot-servitor la .Capela nălţimei Voastre din Baden-Baden, unde a-ţ:
binevoit a-1 priimi, cum prin menţionata epistolă din doue Iuniu trecut ne-aţi comu
nicat. Numitul Arhimandrit pleacă deci mîine Mercuri 6 Iuliu curent. Banii pentru
cheltuiala transportului i s-au dat de aici de către Prinţul Em Vogoridi prin subsem
natul, 400 franci, în napoleoni de aur. în cît pentru Diacon, rog pe înălţimea Voastrâ
să bine voiţi a-mi acorda âncă câtva timp, ca să putem găsi unul astfeliu, care să
poată corespunde chemărei sale, căci în ziua de astăzi au devenit rari asemenea ser
vitori bisericeşti : spiritul dezordonat al timpului prezent s-a acaparat în mare parte
până chiar şi de servitorii Altarului lui Dumnezeu.
Binevoiţi, Prea înălţate Doamne, a primi şi cu această ocasiune încredinţarea
înaltei stime ce subscrisul Vă poartă, împreună cu arhiereasca binecuventare, cu care
remânem
Al înălţimei Voastre către Dumnezeu pentru tot fericitul bine smerit rugător
înălţimei Sale Prinţului M ihail Grigoriu Sturdze
Baden-Baden, Germania.
Iaşi 1887 August în 31 dile
Arhiepiscopul
Mitropolitu
Moldovei şi Sucevei
Esarh al Plaiurilor
No. 57x
Arhiereasca binecuvântare Domniei Voastre
stimabile Domnule Ministru Vasile Alexandri 22.

iubite

în

Hristos

fiu

sufletescu

Comisiunea însercinată cu lucrările de restaurare a Bisericei Mitropoliei Mol
dovei de aici din Iaşi, ţiind sama de deosebita bună voinţă şi stăruinţa ce Domnia
Vo-stră după a N-stre rugăminţi a-ţi pus de a se contracta şi confecţiona la Paris la
casa Poussilaque Rusand, policandrele, candelele, şi celelalte obiecte de bronz argin
tat şi aurit, precum şi stofele pentru vestmiintele necesarii la noua biserică Catedrala
acestei comisiuni de restaurare a Vă esprima recunoştinţa şi mulţumirile ce pentru
o asemenea faptă de bun creştin şi tot odată de bun Român, fiind Domnia voastră
încredinţat că în sântele rugăciuni ce Biserica în toate dilele neîncetatu înalţă către
bunul Dumnezeu, numele Domniei Voastre nu va fi uitat pentru o asemenea fapti
meritorie.
Numita biserică după 50 de ani de la punerea primei pietre fondamentale de
către fericitulu şi pururea pomenitulu Părinte Mitropolit Veniamin (1833) acum termi
nată şi frumos împodobită la a cărei împodobire Majestatea Sa Regele României
Carol I a contribuit forte mult precum şi Domnia-Voastră aţi dat preciosul vostru
concurs patriotic românesc şi creştinesc, iar inaugurarea săvârşită în diua de 23 Apri
lie trecutul anul corent în prezenţia a însuşi Majestăţei Sale Regelui, astădi stă des
chisă pentru închinăciunile tutulor binecredincioşilor creştini ortodoxi şi admiraţiunec
tutulor cunoscătorilor de artele frumose, iar laşul se făleşte cu un asemenea măreţu
monumentu religiosu.
22. M a n u s c r i s 4399, p. 389,
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Pe lângă mulţumirile întregei Comisiuni Subsemnatul Vă r 6gă tot o dată Dom
nule Ministru Vasile Alexandri să bine voiţi a primi şi din parte-mi în deosebi încre
dinţarea prea distinsei mele consideraţiuni dinpreună cu arhiereasca binecuvântare.
t losif Mitr. Moldovei.
(Bucureşti în 6 Octombrie 1887.

Ministerul Cultelor
Şi
Instrucţiunei publice
Cabinetul Ministrului.

înalt Prea Sfinţite Părinte 23
Vă rog mai înainte de toate să binevoiţi a mă scusa, că nu am respuns îndată
la scrisoarea înalt Prea Sfinţiei Voastre şi la adresele ce mi-aţi trimis. Nu am nevoie,
cred să Vă dau asigurarea, că ceiace pot fac pentru a satisface cerinţele ce-mi adre
saţi : şi dacă cîte o dată ele întârzie mai mult de cât doriţi şi înalt Prea Sfinţia
Voastră şi eu, fiţi sigur, că ele aflu vre un obstacol seau vreo greutate ;
Astf-el stă şi cu micul credit şi cu creditele pentru Mitropolie. Ele se vor regula nes
mintit dar fondul pentru credite extraordinare fiind redus la o sumă minimă şi putîndu-se ivi nevoi neînlăturabile, este neapărat ca să mai adaste numai până la des
chiderea Camerilor, căci nu ar fi fond de unde să se ia. Celelalte cestiuni să vor regula
după reîntoarcerea Maiestăţii sale de la manevre, cerîndu-se înalta Sa semnătură.
Vă rog deci să nu ve supăraţi de întârzieri şi să fiţi încredinţaţi că cu greu veţi afla
unul mai rîvnitor de a regula cestiunile privitoare la religiunea noastră, şi la biserica
noastră şi că asemine cestiuni nici odată nu sînt perdute de mine din vedere, ori în ce
situaţiune aş fi, mai ales dar în aceia presentă care-mi impune aceste ca cea ântîie
şi mai principală datorie.
Domnul profesor Erbiceanu Ve aduce o mare parte a opului privitor la Mitropolia
Moldovei şi Mitropolitul Veniamin, datorit îndemnului şi stăruinţei înalt Prea Sfinţia
Voastre.
Sperînd că veţi fi mulţumit şi dacă aceasta va fi, vin să rog pe înalt Prea Sfinţia
Voastră să ne aprobaţi ca să se termine precum s-a început. Şi iată cum : am ajuns
la 300 documente, eu aş dori să înplinim mia, ca astfel această carte să devie un
monument istoric important, nu numai o carte festivă.
Profesorul Erbiceanu me încredinţează că, cu a înalt Prea Sfinţiei Voastre bună
voinţă lucrul se poate face uişor.
Afară de aceasta aş dori ca această carte, pe lîngă portetele Suveranilor noştri,
să conţine portretele subsemnate a trei Mitropoliţi, care portrete numai înalt Prea
Sfinţia Voastră puteţi să ne daţi putinţa a le avea — şi anume Mitropolitului Dosofteiu, a Mitropolitului Veniamin şi a Mitropolitului losif Naniescu.
în speranţa că rugămintea Profesorului Erbiceanu şi a mea va fi îndeplinită,
Vă rog, să binevoiţi a primi respectuoasele mele sărutări de mână, cu care rămân al
înalt Prea Sfinţiei Voastre prea plecat fiu sufletesc.
D. Sturdza.
Iaşi 1889 Martie 22.
Serut mânile înalt Prea Sfinţite 24
Izbînda şi bucuria fiilor am crezut de datorie mea s-o comunic părintelui.
Corul mitropolitan din Iaşi asară 21 Mart, au dat concert în sala Pastia, cu
strălucit succes. Sala era plină, nici1 un loc nu era liber. Am fost viu aplaudaţi, câteva
piese am repetat după insistenţa publicului.
Ca recompensă, fiicele mele care a(u) participat cu piano, au primit câte un prea
frumos buchet, iar eu o frumoasă şipreţioasă cunună.
Pers6nele ce au asistat, ve vor spune cum s-a petrecut. Au plăcut foarte
mult
cântecele naţionale.
Mi-am permis a Ve comunica aceste ca la caz neprevăzut să aveţi ladispo
ziţie m ijl 6ce în favoarea corului sau
spre apărarea lui.
23. M anuscris

4399, p. 391.

24. M anuscris

4399, p. 409.
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Tot acum am onore a V ă comunica că am adresat o cerere Dlui Ministru ai
Cultelor prin care -1 rog să intervie la Direcţia Drumului de fer ca să-mi acorde c
reducere pentru, o escursiune ce voesc să fac cu chorul în timpul vacanţei mari, prin
ţară şi în Săptămîna luminată până la Botoşani, unde sunt invitat şi aşteptat.
-Conviins fiind de sprijinul I.P.S. Vostre îmi eau libertatea a vă ruga să primiţi
sărutări de mâini din partea întregului cor, şi să ne trimiteţi nalta-vă bine cuvântare
A l Î.P.S. Voastre fiu duchovnicesc şi prea supus serv.
G. Musicescu
Bucureşti 29 Mai 1892
Ministerul Cultelor
şi al
Instrucţiunei publice
Cabinetul Ministrului
Sărut mâna «înalt Prea Sfinte 25
M ă erţi Î.P.S., dacă te supăr cu câteva rânduri de la mine înainte de a pleca.
Mi se spune unele lucruri a căror supraveghere este a Î.P.S. Tale şi care cred
că nu vei lua în reu dacă atrag atenţia Î.P.S. Tale asupră-le.
Ni se spune că la Mănăstirea Neamţu sunt mai multe neregule, absolut neertate.
Aşa se dice că în Mănăstire s-au deschis cârciume că călugării locuesc afară din
mănăstire de şi este loc în mănăstire că ei dau case cu chirie la public şi transformă
astfel mănăstirea în tr'un otel, că mâncarea ce li se dă este foarte rea. Toate aces
tea le supunem Î.P.S. Vostre şi vă rog şi eu dacă sunt 1 adevărate se chibzuiţi dacă
n'ar fi bine să se ia măsuri spre a lor curmare.
Cârciumile să se închidă îndată, dacă Î.P.S. Ta aprobă şi călugărilor se le fie
interzis acest trafic ce fac, se dice adi.
Dacă este ceva, adevărat din cele mie denunţate şi Î.P.S. Ta vei lua ceva grab
nice şi severe măsuri, rog pe Î.P.S. Ta se-mi comunice şi mie tot oficios acele măsuri.
lîncă odată rog pe Î.P.S. Ta se me erte şi se me creadă
al Î.P.S.S. cel mai devotat viu.
Take Ionescu.
I
Preşedinţa
Consiliului miniştrilor
Bucureşti 19 Noembrie 1892
înalt Prea Sfinte Părinte 27
îndată ce am primit scrisorea Prea Sfinţiei Vostre din 31 Octombrie, m'am grăbit
a aduce la cunoştinţa collegului meu de la Culte obiectul plângerilor ce-mi aţi adresat
cu privire la restaurarea bisericei Trei Ierarhi din Iassi şi la dărâmarea clopotniţei
acelei biserici.
Din expunerea collegului meu de la Culte, reiesă că, dărâmarea turnului clopot
niţei şi a clădirilor ce astupă piaţa bisericei a fost hotărâtă în vederea solidităţei,
care lăsa fbrte mult de dorit, încît nici s-ar putea aseda în el clopote mari, şi în
ori ce cas nu s-ar putea trage aceste clopote,
Turnul este astfel aşezat încît
acopere sub cea mai fromosă înfăţişare a sa,
biserica Trei Ierarhi.
Acest turn fiind clădit din temelie pînă la vîrf în anii 1804 şi 1806 şi stema
lui Vasile Lupu fiind numai încustrată în acestă zidire, nu pote avea o valore arheo
logică sau a i se da o dată mai veche.
Chiar inscripţiunea pusă în vîrful turnului arată, după cum se constată de Dnii
D. Sturza, Tocilescu şi G. Lahovari, membrii comisiunei pentru monumentele istorice,
că clădirea s-a făcut cu cheltuiala comunităţei Muntelui Athos pe timpul exarhatului
lui Cynerius Alexandrinul la anul 1804 pînă la 1806.
25. M a n u s c r i s 4399, p . 586.
26. M a r e le o r a t o r şl o m p o litic , c a r e a d a t şi o L e g e a C u lte lo r .
27. M a n u s c r i s 4399, p . 597.
-

*

.
.

1

#

DOCUMENTARE

959

’

La 1830 s-a construit partea superioră a acestei clopotniţe.
Cît priveşte celalt punct al plângerii Prea Sfinţiei Voastre, că nu vi se permite a
vedea cum se lucrează, collegul meu de la Culte arată că încă de la 13 August a
rost avisat de către arhitectul însărcinat cu lucrările de restaurare, că persone cu
totul străine şi neinteresate în cauză intră pe şantier, fără autorisaţiune prealabilă,
intrerupînd lucrările prin distragerea lucrătorilor de la ocupaţiunile lor. La 20 August,
Ministerul Cultelor prin o circulară adresată înalt Prea Sfinţielor Mitropoliţi precum
şi Episcopilor de Argeiş şi Râmnic, Noul Severin a invitat pe înalţii Prelaţi a nu per
mite nimenui intrarea pe şantiere fără autorizaţie prealabilă a Ministerului sau a arhi
tectului dirigent.
în acea circulară se spunea vere anume că se esceptiadă de la această regulă
•nalţii Prea Sfinţi Părinţi Mitropoliţii respectivi şi Episcopii, cari vor putea visita
lucrările ori cînd vor dori, fiind numai rugaţi, ca ori ce observaţiuni vor avea de
făcut, să le semnaleze în scris Ministerului de Culte.
Ministerul nu a primit nici o protestare contra acestei invetări, de cît în Octombre înalt Prea Sfinţia Voastră i-aţi adresat un raport, în care protestaţi contra adre
sei Ministerului No. 5398 din 20 August. La acest raport vi s-au răspuns la 30 Octombre cu adresa No. 461, că Ministerul n-a înţeles nici o dată a se opri înalţii Prelaţi
şi celalt personal eclesiastic de a visita lucrările de restaurare Sfintelor monumente
vechi, că numai personele neinteresate în causă şi străine, ca să nu distragă pe lucră
tori de la ocupaţiunile lor.
în urma acestor esplicaţiuni, cred că şi înalt Prea Sfinţia V 6 stră veţi avea ca
mine convingerea, că mesurile de poprire erau îndreptate numai contra personelor
străine, şi că înalţii Prelaţi nu au fost nici cum împiedicaţi de a visita lucrările de
restaurare.
Bine voiţi ve rog, înalt Prea Sfinte Părinte, a primi asigurarea înaltei şi res
pectuoasele mele consideraţiuni,
A l înalt Prea Sfinţiei Voastre sufletescu fiu.
Ministru-Preşedinte L. Catargi
4

C-arlsbad
4 Iuniu 1895
Vila Milton (Schlossberg).

Episcopia
Dunărei de Jos
Cabinetul Episcopului

Vă sărut mânile înalt P. S. Stăpâne 28
C-ele două biserici mai însemnate adecă cea din Cernavodă şi Constanţa le am
sînţit. Nici una nici alta nu ar fi trebuit însă sânţite pentrucă aveu multe lipsuri
liturgice şi de mare însemnătate religioasă. Eu am rezistat cît am putut, der nu
putem să mă opun până în fine căci sciţi forte bine când este vorba să aperi drepturile
sântei n 6 stre biserici orthodoxe faţă de năzuinţele putere! lumeşti. M'am supus der
votului resvotit al S. Sinod pentru ca să nu dică cei rei că sum nesupus. în mijlocul
înse acestor mişcări şi a acestor stări bolnăvicioase eu mă mângîi cu speranţa că
întrun timp nu tocmai depărtat mi se va recunoaşte dreptatea, căci nu până în sfârşit
vor fi uitată răbdarea săracului şi dreptul Bisericei.
Am făcut tot ce am putut ca cel puţin la sânţirea acestor biserici să facem sân
tele slujbe cu t6 tă cuviinţa şi pompa cerută pretutindeni, der mai cu seamă pe pămentul
Dobrogei; pare însă că era un făcut ca să întâmpin pretutindeni resistenţă. Cor ni s-a
spus că este la Rassova. /în adevăr era un biet cor de scolă primară mai mult din copile
compus. Acesta m-a primit la debarcader la Cernavodă şi tot acesta a cântat la Sf.
Liturghie. Relativ cu cel al Scolei normale din Constanţa cel de la Rassova a fost mult
mai bun. Din oficiali de la Bucureşti numai Laurian şi Bilciurescu, încolo nemeni. Eu
am luat şi pe Callistrat şi decă nu era Tănase, diaconii mei, cântăreţii de la Episcopie
şi câţiva preoţi veniţi cu mine, era să ne facem cu totul de rîs. Aşa s-a voit şi aşa
s-a făcut. Musicescu a fost resbunat şi mult s-ar fi dat acolo ca să fie fost corul seu.
Reutatea a fost pedepsită. Aşa cel puţin cred eu.
Vin la altă ordine de idei. Sânţirea podului-respective inaugurarea se va face
pe la începutul lui Iulie. Eu cu Laurian şi alţii l-am trecut cu piciorul. Lipseşte din
28. M a n u s c r i s

4399, p. 624.
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fer 1/4 în cît după
opiniunea lucrătorilor el nu va fi gata de cît peste 2 luni. Da:
luând lucrurile aşa cum oficialii le afirmă, sânţirea apei se va face pe malul drept al
Dunărei. Acolo, în capul podului, ca la 25 metri
este o mică staţiune, unde se va
face sânţirea apei. Faptul acesta dîndu-mi drept a face eu sânţirea apei m'am gândit
să ve rog să ve duceţi I. P. S. voastră în locul meu.
Acest lucru l-am făcut cunoscut şi lui Dragom ir29. Am vorbit chiar lui Laurian
că ar fi bine să faceţi I. P. S. voastră sânţirea şi am avut mângîiereia să-l ved şi pe
Dsa împărtăşind acesta opiniune şi l-am rugat să o facă cunoscut şi Dlui Ministru,
în acest scop m-am dus la Bucureşti unde am aşteptat 3 dile pe Ministru. La 30 Mai
l-am vezut şi-i am vorbit. El a prins lucru bucuros — desigur ca să-şi resbune pe
Ghenadie. A remas însă să se înţelegă cu cineva (n-a spus cine este acel cineva) şi
să-mi dea răspuns. Am aşteptat pînă la 1 Iuniu şi n-am mai primit nici un respuns.
Aci stă cestiunea. Decă cumva Ministerul lucrărilor publice ve va invita Ve rog se
ve duceţi; în acest cas voi veni şi eu ; altfel remân aici. Timpul pe aici este ploios
astădi'mi îngheţasse şi mâinile şi picioarele.
Vă sărut mâinile şi ve doresc sănătate.
Al I. P. S. voastre supus şi devotat servitor
Partenie 30.
înal Prea Sânţite31.
D-zeu a binevoitu ca eu să găsescu perduta hârtie primitivă cea dată de mine
şi însemnată cu propria mână a I.P.S.S., hârtia de cărţile ţile ce aţi vrutu se va vină :
întrînsa sunt însemnate 6 — sese cu preţurile loru pe care le-aţi v r u tu ; şi doue
(Triodulu şi Octoihul mare) pe care nu le-aţi însemnatu şi nici nu le-am adusu. Pe
celelalte le-am adusu după cum mi-aţiporuncitu,
cărora li s-au maiadăogat
doue
cărţi cele care au mai venit acum de acolo adică «Catehismul celu mare
şifiladră
pentru Credinţia.
Toată suma acestora face după hârtia cea aprobată de I. P. S.
120,50
şi cele doue mici acum venite
6,50
adaugă şi portulu poştei
10,45
Suma totală 137,45
Acestă găsită hârtie însemnată cu propria mână a I. P. S. m-a bucuratu foarte,
fiindcă prin trînsa m-am justificatu ca un neguţător onest cu -contulu seu, fiindcă
neputendu eu presenta I. P. S. acea mică hârtiuţă însemnată de I. P. S. în condiţiune
mie în păstrare lăssată până vor veni cărţile şi apoi se vi-o dau ; pe aceasta hârtia
dar eu neputendu-vi-o arâta, preţurile cărţilor vi s-au părut esagerate şi superându-vă
m-aţi bănuit de — ne corectu, cum mi-aţi zisu ieri j pe cînd eu am remasu uimitu,
fiindcă eu după multele allergături ce am avutu cu cărţile acestea, aşteptam recunoscinţie de la I. P. S. Dar în fine am păţit-o şi eu, şi acum a 50-oară, «fă bine şi
aşteaptă reu». Cum a făcut şi Romania cu Russia. Dar noi suntem datori se răbdăm,
toate până în sfârşitu. Consciinţia, mi e împăcată.
Smeritul
Nifon Bălăşescu 32.
vechiu dascălu român.
Iată şi o însemnare preţioasă a Mitropolitului Io sif33.
Inscripţie dupe Leturghia arhierească grecească a reposatului Iosifu întîiulu
Episcop al Argeşului, care inscripţie fiind scrisă cu însuşi mîna Sa şi iscălitura Sa,
am copit-o înadinsu pentru suvenire.
29.
30.
31.
32.

D e m e tre sc u , d ire c to ru l C an c e la rie i m itro p o lita n e .
E p i s c o p a l D u n ă r i i d e J o s 1886—1902, a p o i M itr o p o lit a l M o ld o v e i 1902—1909.
M a n u s c r i s 2855, p. 209.
P e n t r u a c e s t p e r s o n a g i u p u ţ i n b i z a r a s e v e d e a şi B u l a t T. G. : Nicolae Bălăşescu,
director al Seminarului central din Bucureşti în « S tu d ii T e o lo g ic e » , s e r i a I l - a , XV, n r . 7—8,
1963.
33. A c a d . R .S .R ., M itr. Io sif, H â r tii p e r s o n a l e , 1847—93.
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Inscripţia este cum urmează :
«Acesta sfântă leturghie arhierească mi-au dăruit-o Prea Sfinţia Sa Părintele
Vlădica Sydis chiru G ligorie 34 când am fostu la Tîrgovişte, Septembrie 29, pentru
pomenirea Prea Sfinţiei Salle şi am însemnat aicea spre aducere aminte.
(
f
i

i

Iosif Episcopu Argeşu 1793
Decembrie 13.
Intr-această di Decembrie 13 mi s-au făcut metadesis (permutare) din Episcopia
Sevastis la Episcopia Argeşului, adunându-se toţi părinţi Arhierei ce s-au aflatu în
Bucureşti la Sfânta Mitropolie cu porunca Prea Sânţitului Mitropolitu al Ungro-Vlahiei
chiriu chir Dositeu, în domnia Măriei Salle Ioan Alexandru Constantin Muruzi Voevodu; patrierşindu chir Neoîitu, cu a cărui blagoslovenie s-au deschis acestă Epis
copie Argeşu, fiindu ra-ai înainte M onastire; întru împereţia lui Sultanu Selim, fiul
Sui Sultanu Mustafa, intru al douilea anu al păcii cu Muscalii, şi întru al treilea cu
Nemţii».
Această inscripţie de mai sus se află pe cea dintîi foie la începutul leturghiei ;
■ar pe altă foie de la finele leturghiei se mai aflu scrisu de uă altă mînă, cum ur
mează : «S-au cumpăratu acesta dumnezeească liturghie dela Turcii cei ce au prădatu
Târgoviştea 'şi o au ars-o, cînd au venitu catanele şi Nemţii de au şezutu acolo în
dilele lu Io Constantu Nicolae Voevodu 35; Septembrie 12 leatu 7246/1737.
t Iosif Mitr. Moldovei

Pro!. T. G. BULAT

34. M ss. 2848, p. 223. D e s p r e V lă d ic a S y d is a m

d at u n stu d iu su b

t i tlu l «Monahul bucu-

reştean Grigorie ajuns mitropolit al Sidiei şi candidat la întîiul scaun bisericesc
Româneşti în « B is e r ic a O r t o d o x ă R o m â n ă » , n r . 7—8, i u l i e - a u g u s t , 1960, p. 573—583.
35. C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t.
I
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HERALDICA BISERICEASCĂ ÎN ŢĂRILE ROMÂNE*
Pe lîngă reprezentările heraldice ale stemelor de stat şi domneşti, ale boierilor*
districtelor şi oraşelor, ţările române au cunoscut şi un armorial bisericesc, folosit
de-a lungul vremii de către înalţii noştri prelaţi sau de către diverse autorităţi ecle
ziastice. Dacă în Ţara Românească şi în Moldova aceste steme clericale nu au fost
reglementate de către organele superioare de conducere ale Bisericii1, în schimb cele
ale prelaţilor ortodocşi şi în special greco-catolici din Transilvania, s-au încadrat în
arta heraldică occidentală care cuprindea figurări precise ale modului de alcătuire
— conform rangului — al acestor armerii de dregători spirituali.
Iniţial, în secolele XV şi XV I, în Ţara Românească şi Moldova, peceţile sau alte
feluri de însemne ale membrilor înaltului cler sau ale instituţiilor bisericeşti au purtat
ca simbol reprezentativ figurarea însăşi a hramului lăcaşului metropolitan, episcopal
sau ecleziastic respectiv şi anume fie o scenă din Evanghelie, fie înfăţişarea sfîntului,
ales din bogatul calendar hagiografic creştin, ca patron de lăcaş. Ulterior, începînd din
veacul al XVII-lea, însemne prezentînd şi un caracter heraldic ajung treptat să fie
lolosite — în paralel cu cele hagiografice — de către unii dintre înalţii demnitari
bisericeşti moldo-valahi, procedeul generalizîndu-se în secolele următoare.
Vechile armoriale ecleziastice occidentale, cînd au
avut prilejul de a cuprinde
în cadrul lor şi steme de prelaţi ortodocşi români, au procedat de maniera întîlnită
în cunoscuta cronică a lui Ulrich v. Richenthal asupra Conciliului de la Constanta
(Baden), ţinut între 1414— 14182, în care, în lipsa unei steme proprii a mitropolitului
Grigore Ţamblac, autorul citat a introdus în cîmpul scutului iniţialele (în caractere
cirilice) ale numitului prelat sub formă de ligatură monogramatică, timbrînd ecusonul
cu atributele uzuale ale episcopatului : mitra, flancată la dextra de cruce şi la senestra
de cîrje {Fig. 1).
•

i

în afara însemnelor sigilare sau de altă natură (obiecte de cult, de uz personal
ş.a.) purtînd tipurile de emblemă cu caracter hagiografic menţionate mai sus, putem
cita cazul unora dintre înalţii prelaţi munteni şi moldoveni ce vor folosi, începînd din
veacul al XVII-lea, în special pe tipărituri de epocă, reprezentări de factură heraldică.
Astfel, amintim stema mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei de pe verso-ul foii de
%

* C o m u n i c a r e p r e z e n t a t a şi la I n s t i t u t u l d e I s t o r i e «N.
I o r g a » în c a d r u l Comisiei de
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie.
1. A d r e s a n r . 408 d in 11 iu lie 1891 a e p is c o p u lu i M e lh is e d e c a l R o m a n u l u i, t r i m i s ă C o m i
siei n u m i t ă în a p r i l i e 1896 d e c ă t r e M in i s te r u l d e I n t e r n e p e n t r u
c e r c e t a r e a s t e m e l o r fo lo 
s ite în r e g a t u l R o m â n ie i ; în m e n ţ i o n a t a a d r e s ă s e p r e c i z e a z ă c ă
a rm o ria lu l b ise ric e sc n -a
f o s t r e g l e m e n t a t p r i n n ic i o d is p o z iţie a n u m e d in p a r t e a a u t o r i t ă ţ i l o r e c le z ia s tic e s u p e r i o a r e ,
el fiin d a l c ă t u i t d in e l e m e n t e d e v e c h e t r a d i ţ i e i c o n o g r a f i c ă c r e ş t i n ă p r i v i n d a t î t s i m b o l u 
rile
s a c r e (O c h iu l P r o v i d e n ţ e i , E v a n g h e l i a cu c r u c e a p e ea)
cît şi\ î n s e m n e l e e p is c o p a tu lu i
( m itr ă , c î r jă , c r u c e , e n g o lp io n ) , cf. Ş t e f a n D. G r e c i a n u : Eraldica română. Actele privitoare
la stabilirea armerielor ojiciale. B u c u r e ş t i , 1900, p. 133.
2. C on st. I. K a r a d j a : D e le g a ţii d in ţara noastră la Conciliul din Constanţa (în Baden)
în anul 1415. B u c u r e ş t i , 1927, pi. V III, precu im şi id . : Portretul şi stema lui Grigore Ţamblac
şi misiunea sa de la Conciliul din Constanţa. B u c u r e ş t i , 1944, (pl, I, fig.. I,, pl.. IV, fig. 4,. p l .
V, pl. V in , fig. 9 şi pl. IX, fig. 11).
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-tiu a lucrării «îndreptarea legii», tipărită la Tîrgovişte în 1652 3f în care, renunţîndu-se la figurarea hramului mitropoliei muntene, dar totuşi în absenţa unei steme per
sonale sau de familie a numitului prelat, scutul (dotat cu scobituri laterale) va include
atributele episcopatului şi anume mitra agăţată printr-un lanţ de pălăria ecleziastică
orovenind din heraldica bisericească catolică, reprezentată însă în versiune ortodoxă,
:u o cordelieră terminată la extremităţi doar printre cîte un singur ciucure) precum
si, la dextra, mînerul cîrjei, plasat în bandă, iar la senestra, minerul crucii, plasat în
oară. Capetele acestor două însemne arhiereşti depăşesc — în mod neobişnuit în arta
heraldică — limitele scutului, fiind ţinute în registrul superior de mîinile unui per
sonaj nimbat (sus arhiereu) ce timbrează ecusonul, cît şi de doi îngeri ce -1 flanchează,
ar în registrul inferior, înfigîndu-se ambele, în gîtlejul unui şarpe cu cap de dragon
care simbolizează în mod curent în iconografia creştină, pe diavol. Lambrechini bogaţi,
ie tip vegetal, înconjoară întreaga compoziţie heraldică ce mai posedă pe flancuri,
in chip de tenanţi, alţi doi îngeri, figuraţi doar în bust (F/g. 2).
Deşi în Ucraina vecină, seria de steme ale lui Petru M ovilă — ca arhimandrit
si egumen al mînăstirii Pecerska şi apoi ca mitropolit al Kievului — imprimate pe
diverse tipărituri de epocă 4, vor figura, într-un scut împărţit în şase cîmpuri, armele
ramurii lui Simeon Vodă Movilă, căreia îi aparţinea posesorul stemei, scutul fiind
timbrat fie de pălăria ecleziastică sau de mitra arhierească, flancate de un coif asu
prit de atributele domneşti la dextra şi de un alt coif încoronat, purtînd o acvilă în
cimier la senestra (Fig. 3 şi 4), fie doar de pălăria bisericească însoţită de cruce şi
~e cîrjă, aşezate în cruciş {Fig. 5).
O altă reprezentare aparţinînd heraldicii ecleziastice pe care o cităm în conti
nuare este şi stema mitropolitului Antim Ivireanul aflată pe un manuscris din 17135,
;n care, î,ntr-un scut-cartuş cu scobituri laterale, apare stema personală sau de familie
d înaltului prelat şi anume un melc aşezat în pal şi asuprit de o stea cu 6 raze. Scutul,
:imbrat de o coroană-mitră flancată de o cruce şi de o cîrjă şi suprapusă de pălăria
ecleziastică de tip ortodox (cu cîte un ciucure la extremităţi), este înconjurat pe trei
'.aturi de două ramuri de palmier ce se întretaie la baza lor {Fig. 6 ).
O
altă compoziţie heraldică de factură bisericească o mai constituie şi cea da
torată protoiereului Mihail Stribiţki — gravor şi tipograf — ce înfăţişează stema mi
tropolitului Gavril al Moldovei 6. Este vorba de o reprezentare heraldico-hagiografică
intrucît scutul-cartuş, în stil baroc, conţine pe de o parte pe sf. Gheorghe călare
-cigînd balaurul (hramul mitropoliei moldovene), iar pe de alta fiind timbrat de o
coroană nobiliară asuprită de un înger în zbor ţinînd mitra metropolitană, cîrja,
p r e c u m şi I. B i a n u şi N. H o d o ş : Bibliografia ro
191, fig. 166. A c e e a ş i s t e m ă a m i t r o p o l i t u l u i Ş t e f a n
1894 e m is ă c u p r i l e j u l j u b i l e u l u i d e 25 a n i d e c ă s ă 
E. G r o n e r şi lt. col. G. I o r d ă n e s c u : Catalogul Medaliilor Moldo-Române cunoscute dela anul 1600 pînă la anul 1906, în « B u l. S o c. N u m . R o m .» ,
UE, 1905—1906, p. 80).
4. Învăţături de suflet folositoare ale abatelui Dorotei, K ie w , 1628, p e v e r s o - u l fo ii d e
*:tlu : Imnolcgii. K ie w , 1630, ib id . : Molitvemc, K ie w , 1646, Ibidem ( a r h im . G h e n a d i e E n ă c e a n u :
Petru Movilă. B u c u r e ş t i , 1884, p. 91, p l. I, p. 93, pl. II, p. 95, p l. IUt).
5. B ib i. A c a d . R .S .R ., M ss. o rig . r o m ., n r . in v . 3342.
6. P e f o a ia d e t i t l u a Prăvilioarei t i p ă r i t ă la Ia ş i, în 1784 (v. B ib i. A c a d . R .S .R ., C .R .V .,
r.r. 478, p r e c u m şi B i a n u - H o d o ş : B.R.V., v o i. n . B u c u r e ş t i , 1010, p . 2S3, fig. 306).
3. B ib i. A c a d . R .S .R ., C .R .V ., n r . 61,
mânească veche, voi. I, B u c u r e ş t i , 1903, p .
2 fo s t r e p r o d u s ă p e r e v e r s u l m e d a lie i d in
to rie a c u p lu lu i d o m n e s c a l R o m â n ie i (v.
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crucea şi o pateriţă. Scutul-cartuş este flancat la dextra în chip
călugăr în rasă monahală şi dei un copil de cor în odăjdii (tig. 7).

de tenanţi, de

un

Reprezentările armoriate de tip ecleziastic din secolul al XlX-lea în Ţara Ro
mânească şi Moldova se vor îmbogăţi şi cu atribute heraldice nefolosite pînă atunci
şi anume cu mantoul de purpură căptuşit cu hermină cît şi cu coroana avînd aspect
princiar (in locul mitrei arhiereşti). Confuzia — de cele mai multe ori voită, după
părerea noastră — între mitră şi coroana sau boneta princiară în stemele majoritătii
înalţilor prelaţi munteni şi moldoveni la epoca la care ne referim, se datorează
mai puţin formei asemănătoare — de coroană închisă — ale celor două tipuri de
însemne, cît mai ales faptului că episcopii şi mitropoliţii moldo-valahi, socotindu-se
principi ai bisericii, preferau să folosească amintita coroană laică pentru a maree
înalta lor demnitate ecleziastică.
Astfel stemele diverşilor episcopi români uniţi sau ortodocşi transilvăneni ca
de pildă Petru Pavel A a ro n 7, Samuel M ic u 8,

Andrei Ş aguna9, Ioan O lte a n u 10 etc.

vor figura în reprezentări heraldice extrem de corecte, scutul fie cu armele de fa
milie ale acestor prelaţi, fie cu stema diecezei respective însoţită de armeriiie fami-liale ; de asemenea, în afară de coifurile încoronate, va fi prezentă aproape în per
manenţă pălăria episcopală cu 12 ciucuri (6 de fiecare parte) suprapunîndu-se peste
întregul ansamblu armorial.
Din studierea unui bogat material de heraldică bisericească românească aparţinînd perioadei cuprinsă între veacul al XVII-lea şi începutul celui prezent, am putut
m

stabili următoarele categorii d e . însemne armoriate ale autorităţilor bisericeşti şi ale
înalţilor prelaţi atît munteni şi moldoveni, cît şi transilvăneni:

I . însemne heraldice dotate cu stema mitropoliei sau diecezei respective (cităm
ca exemple : armeriiie — studiate mai sus — ale mitropolitului Gavril al Moldovei,
sigiliul mitropolitului Neofit II Geanoglu al Ungrovlahiei u , stema în piatră a epis7. P e v e r s o - u l fo ii d e t i t l u a l u c r ă r i i «Votiva apprecatio» t i p ă r i t ă la B laj în 1760 (»•.
B ib i. A c a d . H .S.R ., C .R .V ., n r . 323, p r e c u m şi B .R .V ., Ibidem, p. 153, fig. 300) a p a r e ste m a
lu i P . P . A a r o n c a e p is c o p d e B la j.
8. A r m e l e e p is c o p u lu i S am u eL M iau K le in , n e s î n t c u n o s c u t e d u p ă a m p r e n t a s ig ila ră
în c e a r ă a f l a t ă în c o le c ţiile A c a d . R .S .R ., filia la C lu j- N a p o c a , A r h . is t., ( c o m u n i c a t ă n o u ă de
c ă tre c ă tre c e rc e tă to a re a M a ria . D o g aru ).
9. L i t o g r a f i a lu i V. K a t z l e r r e p r e z e n t î n d p e m i t r o p o l i t u l A n d r e i Ş a g u n a c a e p is c o p de
S ib iu , e s t e d o t a t ă l a b a z ă şi c u s t e m a n u m i t u l u i p r e l a t (B ibi. A c a d . R .S .R ., C ab . s ta m p e .
G. S. I /K a tz le r , V.—2, lito g r a f ie , 375 x 300).
10. A n u n ţ u l m o r t u a r d in 1877 ( t i p ă r i t p e m ă ta s e ) a l lu i I c a n O lte a n u , e p is c o p d e O ra d e a
p e c a r e s e a f lă p i c t a t ă s u b
u n m a n t o u d e p u r p u r ă c ă p t u ş i t c u h e r m i n ă , s t e m a n u m i t e i d ieceze
c ît şi c e a d e f a m i l i e a a c e s t u i p r e l a t g r e c o - c a t o li c (B ibi. A c a d . R .S .R ., ibid., G. R. X I/H eraldică,
f. n r . 520 X 725).
II. A r h . S ta t. B u c ., A r h . is t. c e n tr ., F o n d M in i s te r u l I n s t r u c ţ i u n i i Ţ ă r i i R o m â n e ş ti,
d o s a r n r . 1457/1849, f. 44 ; r e s p e c t i v u l a c t p o a r t ă p e c e te a în c e a r ă r o ş ie d a t a t ă 1840, a m i t r o 
p o l i tu l u i N e o fit c u s t e m a f i g u r î n d h r a m u l m i t r o p o li e i U n g r o v l a h i e i (Sf. C o n s t a n t i n şi E le n a
s u s ţ i n î n d c r u c e a C a l v a r u l u i ) , cf. M a r ia D o g a r u : Contribuţii la cunoaşterea sigiliilor folosite

de guvernul provizoriu şi
locotenenţa domnească din Ţara Românească (0 iunie—13 sep
tembrie 1848), în R ev . A r h ., XI, 1968, n r . 2, p. 268, n o t a 11. V. şi p e c e t e a în
t u ş a l b a s t r u (id e n 
tic ă c u p r e c e d e n t a ) a f l a t ă p e c o p ia * d u p ă o r d i n u l Sf. M itro p o lii a U n g r o v l a h i e i c u n r . 2439
d in 17 o c t o m b r i e 1892, c e r t i f i c a t d e C a n c e l a r i a n u m i t e i m i tr o p o li i s u b n r . 2675 d in 13 n o ie m 
b r i e 1892, a c t u l f iin d s e m n a t — f a p t c u r i o s — d e c ă t r e m i t r o p o l i t u l I o s if G e o r g ia n , d e ş i p e
c e t e a a p a r ţ i n u s e m i t r o p o l i t u l u i N e o fit II G e a n o g lu (a c tu l e în c o le c ţ. d e d o c u m . G e o r g e D.
F lo r e s c u ) .
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copului Costandie Filitti al B u zău lu i 12 (Fig. 8), pecetea mitropolitului Nifon II al UnTrovlahiei 13 (Fig. 9), antetul mitropoliei Sibiului 14 (Fig. 10), sigiliul episcopului Ca.inic al R îm nicului 15 (Fig. 11), cel al mitropolitului Iosif Naniescu al M oldovei 16
Fig. 15) etc.) sau doar cu atributele episcopatului (stema mitropolitului Ştefan al
Ungrovlahiei, precum şi pecetea mitropolitului Filaret I al Ungrovlahiei) 17 (Fig. 13).

2 . însemne heraldice dotate cu stema personală sau de tamilie a prelatului res
pectiv (de pildă armeriile mitropolitului Petru M ovilă şi cele ale mitropolitului An::m, ambele studiate mai sus, precum şi stemele episcopilor Petru Pavel Aaron
Fig. 14) şi Samuel Micu, a mitropolitului Alexandru Sterca Suluţiu de Cărpiniş etc.).
3. însemne heraldice dotate cu stema metropolitană sau episcopală acolată (sau
nclusă în acelaşi scut) cu cea de familie a respectivului prelat (de exemplu armele
mitropolitului Şaguna atît de sub portretul său litografiat de V. Katzler (Fig. 15), cît
cele de pe coperta unei cărţi comemorative 18 (Fig. 16), armele episcopului Ioan
Olteanu de Oradea (Fig. 17) etc.).

4. însemne heraldice dotate cu stema arhierească sau cu cea de familie com
binată cu iniţialele prelatului în cauză (de pildă pecetea episcopului Veniamin Ro=etti al Romanului 19 ş.a.).

5 . însemne heraldice dotate în scutul stemei doar cu iniţialele prelatului res
pectiv (de exemplu armele mitropolitului Grigore Ţamblac — menţionate supra —
12. L e s p e d e a d e p i a t r ă , d a t a t ă 1804, d in c u r t e a e p is c o p ie i B u z ă u lu i, p u r t î n d în b a s o r e 
lief s t e m a v lă d ic ii C o s ta n d ie , al c ă r e i s c u t o v a l r e p r e z i n t ă b i s e r i c a e p i s c o p a lă b u z o ia n ă , e m olem a t r a d i ţ i o n a l ă a a c e s te i d ie c e z e (cf. P e t r e S. N ă s t u r e l : O stemă a lui Constandie Fi: tti, episcop de Buzău , in S .C .N ., II, 1968, p. 440, fig. 1).
13. A d r e s a n r . 711 d in 13 a p r i l i e 1860 a m i t r o p o l i t u l u i N if o n c ă t r e P r e ş e d i n t e l e C u rţii
A p e la tiv e c iv ile (în col. d e d o c u m . G u s t a v F in k e l s te in ) , în c a r e s t e m a n u m i t u l u i p r e l a t a p a r e
d o ta tă cu u n s c u t o v a l c e i n c l u d e p e S f. C o n s t a n t i n şi E l e n a s p r i j i n i n d c r u c e a , v e c h e a e m 
blem ă a m i tr o p o li e i b u c u r e ş t e n e .
14. A n te tu l c u s t e m a m i tr o p o li e i S ib iu lu i, i m p r i m a t p e h i r t i a d e c o r e s p o n d e n ţ ă d a t î n d
din v e a c u l t r e c u t , a a c e s te i î n a l t e a u t o r i t ă ţ i b is e r ic e ş ti, fig u rîn d . îi^ tr-u n s c u t c u s c o b i t u r i
la te ra le , c r u c e a g r e a c ă c u e x t r e m i t ă ţ i l e b r a ţ e l o r t e r m i n a t e p r i n c îte o m ic ă s f e r ă (c ro ix p o m n e t £ e ) , v. A l b u m u l cu r e p r o d u c e r i d e s t e m e , sig ilii, a n t e t u r i şi ş t a m p i l e t r a n s i l v ă n e n e d in
-ecolul a l X lX -lea, f o s t în p o s e s ia lu i A r o n D e n s u ş i a n u , t r e c u t a p o i în c o le c ţia Ş e r b a n F l o n d o r .
15. S ig iliu l d e b r o n z , g r a v a t c u s t e m a şi in iţialele! lu i C a lin ic , e p is c o p d e R îm n ic şi
d a ta t 1850, p u r t î n d f i g u r a t în>tr-un s c u t - c a r t u ş o v a l, p e Sf, i e r a r h N ic o la e , h r a m u l n u m i t e i
d ieceze (v. M uz. Is t. M u n . B u c ., S. M., S igilii, n r . in v . 35630, n r . s e c ţie 7858'58).
16. A m p r e n t a s ig ila r ă în t u ş n e g r u d in 1894 c u s t e m a m i t r o p o l i t u l u i Io sif, a p l i c a t ă c a
e x -lib ris p e p a g i n a d e ti t l u a u n e i c ă r ţ i d o n a t e d e a c e s t p r e l a t b ib lio te c ii A c a d e m ie i R o m â n e
v. B ib i. A c a d . R .S .R ., C. N.) ; s c u tu l, d e f o r m a t f r a n c e z m o d e r n , c o n ţ i n e în p o z iţie c o n t u r n a tă , p e sf. G h e o r g h e c ă l a r e u c ig în d d r a g o n u l , e m b l e m ă d e v e c h e t r a d i ţ i e a m i tr o p o li e i m o l 
dovene..
17. P o r u n c a d in 14 i u n i e 1757 a m i t r o p o l i t u l u i F i l a r e t c ă t r e C o n s t a n t i n P o d e a n u s ă c e r '^ le z e o h o t ă r n i c i e la m o ş ia E p u r e ş t i s p r e a v e d e a d a c ă m o a r a d e a c o lo c a d e s a u n u p e
n o ş i a lui M a te i b iv v e l s e r d a r , f iu l s u f l e t e s c a l m i t r o p o l i t u l u i . A c tu l e p r e v ă z u t c u p e 
c e te a în n e g r u d e f u m a n u m i t u l u i p r e l a t (în c o le c ţ. d e d o c u m . G e o r g e D. F l o r e s c u ) .
18. D r. I o a n L u p a ş , d r. A l e x a n d r u M o c s o n y , d r. I l a r i o n P u ş c a r i u , V a s ile M a n g r a şi
A.Uiustin H a m s e a : M itr o p o litu l Andrei baron Şaguna. Scriere comemorativă la serbarea cen
tenară a naşterii lui, S ib iu , 1909 ; p e c o p e r t a a c e s t e i l u c r ă r i e s te r e p r e z e n t a t ă s t e m a în c u 
lori a a c e s tu i i n a l t p r e l a t , f i g u r î n d a r m e l e s a le d e f a m il i e î n s o ţ i t e " f ir e ş t e d e î n s e m n e l e m e • r o p o lita n e uzua?e.
19. A m p r e n t a s ig ila r ă în c e a r ă r o ş ie ( p e c e tlu in d o s c r i s o a r e d in 1850) a e p is c o p u lu i V en ia m in , r e p r e z e n t i n d u n s c u t o v a l t ă i a t , în c î m p u l s u p e r i o r a f l n d u - s e s t e m a R o s e t e ş t i lo r
'trei r o z e î r .t r - u n v a s), în cel i n f e r i o r i n i ţ i a l e l e V, N şi R a le a c e s tu i p r e l a t (în c o le c ţ. d e
d o c u m . in g . F e r d i n a n d B a r t s c h ) .

*
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precum şi sigiliul mitropolitului Veniamin K ostaki (F/g. 18), cel al lui Calinic Mi*
clescu, mitropolit al Moldovei, apoi al U ngrovlahiei (F/g. 19 etc.).
2 0

2 1

6.

însemne heraldice ecleziastice dotate cu stemele judeţelor din cuprinsul mi
tropoliei sau diecezei respective (de pildă sigiliul lui Neofit Geanoglu ca episcop de
Rîmnic
(F/g. 20), cel al aceluiaşi prelat ca mitropolit al U ngrovlahiei (F/g. 21), pe
cetea ocîrmuirii episcopiei R îm n icului24, antetul episcopiei Huşilor 25 (Fig. 22).
2 2

2 3

La finele veacului al XIX-lear mai precis la 1890, heraldistul Ştefan D. Grecianu
va căuta să reglementeze şi armorialul nostru bisericesc, propunînd un număr de
proiecte de steme ale înalţilor prelaţi ortodocşi din vechea Românie 26. Aceste steme,
foarte corecte din punctul de vedere al artei heraldice, vor adăposti sub un mantou
de contra-hermină, un scut timbrat de o mitră arhierească (cu aspect pur bisericesc
nu de coroană princiară laică), broşînd peste două chei aşezate în cruciş şi fiind
înconjurat de un engolpion, prin inelele cheilor trecînd o pateriţă ondulată purtînd
ca inscripţie deviza «întru lumina ta vom vedea lumină». Conţinutul scuturilor vari =
după rangul dregătorului bisericesc respectiv şi anum e: mitropolitul primat al Un
grovlahiei {Fig. 23), mitropolitul Moldovei (F/g. 24) şi ceilalţi şase episcopi ai ţării
(Fig. 25, episcopia Buzăului şi Fig. 26, episcopia Huşilor), stemele fiind dotate cu di
verse mobile luate din simbolistica creştină sau din obiectele de cult ortodox. Proiec*

tele nu vor fi aprobate de către autorităţile de resort şi de-abia în perioada interbe
lică şi anume între 1927 şi 1936, Comisia Consultativă Heraldică va fixa atît stemele
mitropoliilor (de pildă Fig. 27, mitropolia Ungrovlahiei) şi episcopiilor ortodoxe ale
României unificate cît şi stema Patriarhiei autocefale a ţă r ii 27 (Fig. 28). în alcătuire»
acestor armerii bisericeşti, numita Comisie a respectat vechile reprezentări heraldice
20. S ig iliu l d e a r g in t, d a t a t 1825, a l m i t r o p o l i t u l u i V e n ia m in K o s t a k i în c a r e sc u tu l
s t e m e i c o n ţ i n e d o a r i n i ţi a l e l e î n ă l n ţ u i t e V, E, K şi T a le n u m i t u l u i p r e l a t (în c o le c ţia G u sta '
F in k e lste in ).
21. S ig iliu l d e o n i x a lb c u s t r i a ţ i i c a s t a n i u d e s c h is , al m i tr o p o l i t u l u i C a lin ic , p u r t i n g r a v a t e î n t r - u n s c u t î n c o r o n a t şi î n c o n j u r a t d e l a m b r e c h i n i , i n i ţ i a l e l e î n l ă n ţ u i t e C şi M ale
a c e s t u i î n a l t p r e l a t m o M o v e a n ( î n s e m n u l f o s t în c o le c ţia I o n e l M ic le sc u ).
22. S ig iliu l d e b r o n z , d a t a t 1824, a l e p is c o p u lu i N e o fit, g r a v a t c u s t e m e l e c e lo r cir.c:
j u d e ţ e o lte n e c u p r i n s e în e p a r h i a R î m n ic u lu i (in c o le c ţia p r 6 f . F r a s i n M u n t e a n u - R î m n i c ) .
23. S ig iliu l d e a r g i n t , d a t a t 1340, al m i t r o p o l i t u l u i N e o fit II, g r a v a t c u s t e m a m i t r o p o i : '
U n g r o v l a h i e i (sf. C o n s t a n t i n şi E l e n a s u s ţ i n î n d c r u c e a ) î n c o n j u r a t ă d e s t e m e l e c e lo r II
j u d e ţ e a le Ţ ă r i i R o m â n e ş t i a s u p r a c ă r o r a îşi e x e r c i t a j u r i s d i c ţ i a s p i r i t u a l ă n u m i t u l îna'.:
p r e l a t m u n t e a n (v. M uz. Is t. M u n . B u c ., S. F ., S igilii, n r . in v . 77.773, n r. s e c ţie 11287, p re 
c u m şi o c o p ie în c o le c ţia a u t o r u l u i ) .
24. A m p r e n t a s ig ila r ă in t u ş n e g r u , d a t a t ă 1848, a n u m i t e i o c îr m u i r i, ce r e p r o d u c e (im:t î n d s ig iliu l d in 1824 a l e p i s c o p u l u i N e o f it) , s t e m e l e c e l o r c in c i j u d e ţ e o l te n e a f l a t e s u b a u to 
r i t a t e a r e s p e c ti v e i d ie c e z e r î m n i c e n e (v. a c t u l d in 13 m a r t i e 1850, în c o le c ţia C o n s t. MoisiL
p u b lic a t de a c e sta
în Studii de sigilografie românească, în R e v . A rh ., II, 1927—1929, p.
14®.
fig . 15).
25. A n t e t u l ( i m p r i m a t p r o b a b i l p e h î r t i a d e c o r e s p o n d e n ţ ă a a c e s te i e p is c o p ii) tip ă r .:
c a i l u s t r a ţ i e la p a n e g i r i c u l p u b l i c a t la m o a r t e a e p is c o p u lu i S i l v e s t r u B ă l ă n e s c u a l H u ş ilo r
d e c ă t r e P. G î r b o v i c e a n u s u b t i t l u l d e O cuvintare (în A lb in a , re v . e n c ic lo p . p o p u l a r ă , IV.
1900, n r . 11 d in 10 d e c e m b r i e , p. 301) in c a r e s t e m a n u m i t e i diefceze c o n ţ i n e e m b l e m e l e celo r
3 j u d e ţ e c e o a l c ă t u i e s c (V aslu i, F ă lc iu şi T u to v a ) .
26. Ş t e f a n D. G r e c i a n u , o p . cit., p. 133—140.
27. A r h . S ta t. B u c ., F o n d C o m is ia C o n s u l t a t i v ă H e r a ld ic ă , d o s. 87/1928 ; v. şi B ib i. A c a i
R .S .R ., M ss., A r h i v a I. C. F ilitti, p. 4—6 şi p. 26—27. V ezi d e a s e m e n e a le g e a p e n t r u f i x a r e a
s t e m e i P a t r i a r h i e i R o m â n i e i p u b l i c a t ă în M o n . Of. n r . 96 d in 3 m a i 1928, p r e c u m şi legile
p e n t r u f i x a r e a s t e m e l o r m i tr o p o l i i l o r şi e p is c o p iilo r o r t o d o x e a le ţă r i ţ , p u b l i c a t e în M o n . Of.
n r . 142 d in 30 i u n i e 1930 şi r e s p e c tiv , M o n . Of. n r . 246 d in 26 o c t o m b r i e 1936.
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sau emblematice tradiţionale ale fiecărei dieceze sau mitropolii în parte, precum şi-a
creat în întregime stema noastră patriarhală, bazată tot pe elemente luate din simbo
listica creştină de. rit ortodox.

Dan CERNOVODEANU

A N E X Ă

Explicarea ilustraţiilor
F ig . 1 : Stema mitropolitului Grigore Ţamblac in ediţia lui Anton Sorg din 1483 a cro

nicii lui Ulrich v. Richenthal asupra Conciliului de la Constanţa (Baden) dintre 1414—1418
<v. UI. v. R. : Conciliumbuch zu Costencz, A u g s b u r g , 1483, f. 125 v e rs o , cf. C. I. K a r a d j a :
Delegaţii din ţara noastră la Conciliul din Constanţa (in Baden) în anul 1415, B u c lu re şti, 1927,
in A n a l. A c a d . R o m ., M e m . S e c ţ. Ist., s. III, t. V II, m e m . 2, pi. V III, p r e c u m şi i d e m : Portretul
şi stema lui Grigore Ţamblac şi misiunea sa la Conciliul din Constanţa, Bulcureişti, 1944, în
A n a l. A c a d . R o m ., M e m . S e c ţ. i s t . s. m , t. XXVI, m e m . 6, pl. I, fig. 1, pl. IV, fig. 4, pl. V,
xig. 5, pl. V III, fig. 9, pl. IX, fig . 11).
F ig . 2 : Stema mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei de pe verso-ul paginii de titlu a
lucrării «îndreptarea legii» tipărită la Tirgovişte în 1652 (v. B ib i. A c a d . R .S .R ., C.R .V ., n r . 61,
I. B i a n u — N. H o d o ş : B.R.V., I, p . 191 şi fig. 166).
F ig . 3 : Stema lui Petru Movilă ca arhimandrit şi egwmen al mănăstirii Pecerska, tipă

rită pe verso-ul foaiei de titlu a lucrării *învăţături de suflet folositoare ale abatelui Dorothei»,
cpărută la Kiew în 1628 (v. a r h i m . G h e n a d i e E n ă c e a n u : Petru Movilă, B u c u r e ş t i , 1884, pl. I
la p. 91).
F ig.

4 : Stema lui Patru Movilă (tot ca arhimandrit şi egumen al aceleiaşi mănăstiri
din Kiew) tipărită pe verso-ul foaiei de titlu a/ lucrării «imnologii» , apărută de asemenea
la Kiew în 1630 (v. B ib i. A c a d . R .S .R ., I, 401351 ; s t e m a r e p r o d u s ă d e a r h i m . G. E n ă c e a n u ,
o p . cit., pl. n d e la p. 93 şi P . N. B a t i u s k o v : Podolia istoriceska opisanie, St. P e t e r s b u r g ,
1891, p. 87).
F ig. 5 : Stema lui Petru Movilă ca mitropolit al Kiewului tipărită pe verso-ul foaiei de
titlu a unui «Molitvenic» apărut tot la Kiew în 1646 (v. a r h i m . G. E n ă c e a n u , o p . cit., pl. HEI
d e l a p. 95).
F ig . 6 : Stema mitropolitului Antim Ivireanul, desen colorat în peniţă, pe un manu
scris din 1713 (v. B ib i. A c a d . R .S .R ., M ss. o rig . r o m ., n r . in v . 3342 ; v. şi p r e o t N. Ş e r b ă n e s c u 1 :
Antim Ivireanul tipograf, în «Bis. O rt. R o m .» , L X X IV , 1956, n r . 8—9, p. 759).
F ig . 1> : Stema mitropolitului Gavril al Moldovei pe verso-ul foaiei de titlu a «PrăviHoarei«• tipărită la Iaşi în 1784 (v. B ib i. A c a d . R .S .R ., C .R .V ., n r . 478 ; v. şi B i a n u - H o d o ş ,
B.R.V., II, p. 293, fig. 306).
F ig. 8 : Stema lui Costandie Filitti, episcop de Buzău, pe o lespede de piatră din 1804,
dezgropată in curtea Episcopiei din numitul oraş (d e s e n o r i g i n a l e x e c u t a t d e a r h . N . P e t i t ;
v. r e p r o d u c e r e a la P . S. N ă s t u r e l : O stemă a lui Costandie Filitti, episcop de Buzău, î n
S .C .N ., n , 1958, p. 439).
F ig . 9 : Stema sigilară din 1850 a mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei, imprimată în

tuş negru pe adresa metropolitană nr. 711 din 13 aprilie 1860 către Preşedintele Curţii Ape
lative Civile din Bucureşti (în c o le c ţ. d e d o c u m . G u s t a v F i n k e l s t e i n v. r e p r o d u c e r e a s t e m e i
la D. C e r n o v o d e a n u : Ştiinţa şi arta heraldică în România, în a l b u m u l a n e x a t t e x t u l u i , pl.
CXIX, fig. 3, l u c r a r e în c u r s d e p u b l i c a r e la ed. Ş t ii n ţ i f i c ă şi E n c ic l o p e d i c ă ) .
F ig . 10 : Stema mitropoliei Sibiului imprimată ca antet pe hîrtia corespondenţă din
veacul trecut a acestei înalte autorităţi bisericeşti (v. a l b u m u l d e s t e m e , s ig ilii şi ş t a m p i l e
t r a n s i l v ă n e n e d in s e c o lu l a l XEK-lea, f o s t în p o s e s i a lu i A r o n D e n s u ş i a n u , u l t e r i o r în c o le c ţ.
Ş e r b a n F l o n d o r ; v. r e p r o d u c e r e a s t e m e i l a D. C e r n o v o d e a n u , o p . cit., i b i d e m , fig . 4).
F ig . 11 : Stema episcopiei Rîmnicului, gravată pe un sigiliu de bronz din 1850 ce a apar
ţinut episcopului Calinic (v. M u z. Ist. M u n . B u t . , S. M., S ig ilii, n r . in v . 35650, n r . s e c ţ i e
7858/58 ; i n e d i t ) .
F ig . 12 : Stema mitropoliei Moldovei pe o amprentă sigilară în tuş din 1894 a mitro
politului Iosif Naniescu ( a p lic a tă c a e x lib r is p e p a g i n a d e t i t l u a u n o r c ă r ţ i d in b i b l io t e c a
s a o f e r i t e în d a r b ib lio te c ii A c a d e m ie i R o m â n e la d a t a m e in ţio n a tă ; v. B ib i. A c a d . R .S .R .,
C.
N. R e p r o d u c e r e a s t e m e i la D. C e r n o v o d e a n u , op. cit., p l. CXXXI, fig . 6).
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:Amprenta în negru de -fum a sigiliului mitropolitului Filaret I al Ungrovlahiez
aplicat pe un act din 1757 ( d o c u m e n t u l a f l a t în c o le c ţ. G e o r g e D. F l o r e s c u , m e n ţ o n a t la nota.
17. in e d it).
F ig . *14 : Stema episcopului Petru Pavel Aaron de Bistra tipărită pe 'verso-ul paginii de
titlu a lucrării «Votiva apprecatio», apărută în 1760 (v. B ib i. A c a d . R .S .R ., C .R .V ., n r . 323 .
v. şi B i a n u - H o d o ş , B.R.V., II, p. 153, fig. 300).
F ig . 15 : Stema mitropolitului Andrei Şaguna ca episcop al Sibiului, la baza unei lit&~
grafii de V. Katzler reprezentind pe acest înalt prelat (v. B ib i. A c a d . RaS.R., C a b . stiam pe,
G. G. I / K a t z l e r V. — 2, lito g r a f ie , 375 X 300 ; s t e m a r e p r o d u s ă în Enciclopedia României, voL
I, B u c ., 1938, p. 794).
F ig . 16 : Stema mitropolitului Andrei Şaguna reprodusă pe coperta lucrării comemo
F ig .

13

rative apărută la Sibiu în 1909 cu pnlejul centenarului naşterii acestui înalt dregător bise
ricesc (v. d r . I o a n L u p a ş , d r. A l e x a n d r u M o c s o n y , d r . I l a r i o n P u ş c a r i u , V a s ile M a n g r a şi
A u g u s tin H a m s e a : Mitropolitul Andrei baron "Şaguna, S ib iu , 1909, p e c o p e r tă ) .
F ig. 17 : Stema lui ioan Olteanu, episcop greco-catolic de Oradea, pictată pe anunţul
său mortuar din 1877, confecţionat din mătase (v. B ib i. A c a d . R .S .R ., C a b . s t a m p e , G. R.
H / H e r a l d i c ă , f. n r . 520 X 725 ; r e p r o d u c e r e a la D. C e m o v o d e a n u , op. cit., pl. CXXlX, fig. 5).
F ig . 18 : Sigiliul din 1825 al mitropolitului Veniamin Kostaki gravat cu iniţialele şi cu
atributele demnităţii sale ecleziastice (în c o le c ţ. G u s t a v F i n k e l s t e i n ; v. r e p r o d u c e r e a la D.
C e m o v o d e a n u , op. c.it., i b i d e m , fig. 1).
F ig . 19 : Amprenta în ceară a mitropolitului Calinic Miclescu, gravat doar cu iniţialele
sale incluse într-un scut încoronat şi flancat de lambrechini (v. s ig iliu l o c to g o n a l d in o n i x a lb
cu s t r i a ţ i i c a f e n ii — D. 26 X d. 25 X l a t d e c o lţ 6 — c e a a p a r ţ i n u t n u m i t u l u i î n a l t p r e l a t şi
a f l a t în f o s t a c o le c ţie in g . Io n M i c l e s c u - P r ă j e s c u ; i n e d i t ) .
F ig . 20 : Sigiliul de bronz, datat 1824, al lui Neofit Geanoglu ca episcop de Rîmnic, în
semn gravat cu stemele judeţelor Olteniei cuprinse în numita dieceză (v. s ig iliu l o v a l, d33,5 X D. 37, în c o le c ţia p r o f . F r a s i n M u n t e a n u - R î m n i c ; r e p r o d u c e r e a s a la D. C e m o v o d e a n u ,
op. cit., pl. CXXXIX, fig. 1).
F ig. 21 : Sigiliul de argint, datat 1840, al lui Neofit II Geanoglu ca mitropolit al TJngro«

vlahiei,{ însemn gravat cu stema numitei mitropolii înconjurată cu stemele celor 18 judeţe de
la acea dată ale Ţării Româneşti (v. t i p a r u l s i g i la r d in M uz. Ist. M u n . B u c ., S. F ., S ig ilii, a r g in t,
o v a l, d. 25 X D. 27, n r . in v . 77.773, n r . s e c ţ. 11287
r e p r o d u c e r e a la D. C e m o v o d e a n u — I. N. M ă n e s c u
din Republica Socialistă România, în R ev . A r h ., L I,
F ig . 22 : Stema episcopiei Huşilor qlcătuită

în această dieceză, antet pe actele de

; o c o p ie a r g i n t a t ă în c o le c ţ. a u t o r u l u i . V.
: Noile steme ale judeţelor şi municipiilor
vo i. XXXVI, n r . 1—2, p. 23, fig. 34).

din emblemele celor trei judeţe cuprinse
la finele veacului trecut ale numitei Episcopii (v. r e 

p r o d u c e r e a c a i l u s t r a ţ i e la p a n e g i r i c u l
p u 'b lic a t cu p r i l e j u l m o r ţ ii e p is c o p u lu i S i lv e s tr u B ă l ă n e s c u în «Albina»», r e v i s t ă e n c lic lo p e d ic ă p o p u l a r ă , IV , 1900, n r . 11, p. 301).
F ig . 23 : Proiect de stemă alcătuit la 1890 de heraldistul Ştefan D. Grecianu pentru Ar
hiepiscopia şi Mitropolia (primată) a Ungrovlahiei (v. Şt. D. G r e c i a n u : Eraldica română.
Actele privitoare la' stabilirea armerielor oficiale, B u c u r e ş t i , 1900, t a b . I a n e x ă la p. 135, fig . 1).
F ig. 24. : Proiect de stemă alcătuit la aceiaşi dată de către acelaşi heraldist citat pen
tru Arhiepiscopia şi Mitropolia Moldovei şi a Sucevei şi Exarhatului Plaiurilor (v. Ş t. D. G r e 
c ia n u , op. cit, ib id e m , fig. 2).
F ig. 25 : Proiect de stemă alcătuit la aceiaşi dată de către acelaşi heraldist pentru Epis
copia de Buzău (v. Ş t. D. G r e c i a n u , op. cit., t a b . II, a n e x ă la p. 137, fig.
5).
F ig . 26 : Proiect de stemă alcătuit la aceiaşi dată de către acelaşi, heraldist pentru Epis
copia de Huşi (v. ib id e m , fig. 6).
F ig . 27 : Stema Arhiepiscopiei şi Mitropoliei Ungrovlahiei creată
în 1927 de către Co
misia Consultativă Heraldică (v. A r h . S ta t. B u c ., F o n d . C.C .H ., d o s. 87/1928, p r e c u m şi r e p r o 
d u c e r e a d e p e c o p e r t a şi p a g i n a d e titlu a p u b lic a ţie i p e r i o d i c e « G la s u l B isericii., r e v i s t e ofi
c ia lă a Sf. M itro p o lii a U n g r o v la h ie i»
a p ă r u t ă î n c e p î n d d in a n u l 1942).
F ig . 28 : StemaPatriarhiei autocefale a României creată în 1928 de către aceiaşi Co
misie Consultativă Heraldică (v. A r h . S ta t. B u c u r e ş t i , ibidem, p r e c u m şi r e p r e z e n t a r e a a f l a t ă
p e c o p e r t a şi p e p a g i n a d e titlu *a r e v is te i « B is e r ic a o r t o d o x ă r o m â n ă . B u le tin o fic ia l a l P a 
tria rh ie i ro m ân e» ).
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CETATEA

HEL1S

— CONTRIBUŢII LA ISTORIA ORAŞULUI BUCUREŞTI —
S-crierile antice greceşti arată că în anii 300 şi 292 î.d.Hr. Dromichaites — re-,
gele geţilor, care stăpînea 'în Muntenia — a purtat două războaie victorioase contra re
gelui macedonean Lysimah al Traciei, urmaşul la tron al lui Alexandru cel Mare,
care voia să cucerească teritoriile din stînga Dunării. în ultimul război (292 î.d.Hr.).
regele macedonean a fost făcut prizonier, împreună cu întreaga sa armată — se arată
u fi fost 100.000 războinici care, însetaţi şi înfometaţi, nu au mai putut lupta. Se
consideră că lupta s-a dat in Bărăgan.
Lysimah a fost dus în cetatea Helis — centrul uniunii de triburi geto-dacice,
unde aceştia au cerut uciderea lui. Dromichaites însă a convins pe geto-daci că acordîndu-i viaţa, încheierea unei păci le-ar fi fost favorabilă. Prin aceasta, geto-dacii
recapătă cetăţile din dieapta Dunării, pe care le pierduseră anterior
Istoricul Polvbius, în lucrarea sa din secolul II î.d.Hr. îl numeşte pe Dromichaites
rege al «odrysilor». C. (Daicoviciu arată că este vorba de o greşeală strecurată de
copistul acestei lucrări, scriind «odrysilor» în loc de «ordyssilor» sau «ordesilor»
(aceştia fiind geto-dacii argeşeni)2.
Constatarea este de cea mai mare importanţă, deoarece prin aceasta rezultă că
centrul tribal era în regiunea Argeşului. Considerăm că el trebuie căutat în Vlăsia,.
care era foarte populată.
Denumirea cunoscută de Polybius a rezultat, evident din faptul că ieşirea la
Dunăre a geto-dacilor din centrul cîmpiei muntene se făcea pe cursul inferior al A r
geşului. La vărsarea lui în Dunăre şi în sus, pe rîu, grecii făceau schimburi de m ăr
furi cu geto-dacii de pe Argeş şi din alte aşezări situate pe malul Dunării. în secolul
JI î.d.Hr. mărfurile greceşti urcau pînă la aşezarea — nou dezvoltară atunci ve
Argeş (azi Popeşti), comuna Mihăileşti — unde se făcea depozitarea lo r 3. Desigur,
de aici se aproviziona în primul rînd centrul Vlăsiei. Grecii au cunoscut pe această
cale populaţia geto-dacă din Vlăsia si astfel s-a păstrat numele geto-dacilor arge
şeni, cunoscuţi prin comerţul de pe rîul Ordessos — Argeşul de azi.
Luota din anul 300 î.d.Hr. dovedeşte că geto-dacii stăpîneau cîmpia munteană
si anterior acestei date. Rezultă că Dromichaites — regele geto-dacilor arqeşeni —
îşi avea reşedinţa în Vlăsia, începînd de la finele secolului IV î.d.Hr. Săpăturile arheo
logice efectuate pe teritoriul oraşului Bucureşti dovedesc că pe aceste locuri a exis
tat o aglomerare de aşezări tribale începînd încă din cele mai vechi timpuri.
1\ C. C. G iu r e s c u , Istoria Românilor, B u c u r e ş t i , 1935, p. 47—49, istoria României, C o m p e n d iu , (
B u c u r e ş t i , 1971, p. 25 ; 28—29 : 31—32 : D. B e r c iu , Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre,
E d. Ş tiin ţif ic ă , 6 u c . , 1966; I d e m , Izvoare privind istoria României, I. B u c ., 1964. — H e r o d o t, p. 49.
F e l u l d e o s e b i t în c a r e r e g e l e a fo s t t r a t a t d e g e to - d a c i, n e p r i l e j u i e ş t e v e r i f i c a r e a c u v in te lo r
lu i H e r o d o t. c a r e a c o r d ă d e o s e b i tă a p r e c i e r e s t r ă b u n i l o r n o ş t r i : « i a r g eţii... s î n t cei m a i vite.ii
şi m a i d r e p ţ i d i n t r e t r a c i c ; P o l y b iu , p. 167 : D i o d o r d in S ic ilia , p. 193^-197 ; P a u s a n i a , p. 619—621.
şi m a i d r e p ţ i d i n t r e tr a c i» ; P o l y b iu , p. 167 ; D io d o r d in S icilia, p. 193—197-; P a u s a n i a . p. 619—621.
1972, p. 21, 23—34 ; C. D a ic o v ic iu ,
Ţara lui Dromichaites, în « E m l 6 k k o n y v K e le m e n L a;jos*. B u c u r e ş t i —C lu j. 1957, p. 181—182 (H elis n - a r fi d e c ît u n c e n t r u s e c u n d a r , p e c în d a d e - v ă r a t a c a p i t a l ă a r fi A r g e d a v a , s i t u a t ă p e c u r s u l s u p e r i o r al A r g e ş u lu i) .
3. R a d u V u lp e , Aşezări getice în Muntenia, B u c u r e ş t i , 1966, p. 27—38.
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Aceste căutări, care sînt în curs de efectuare, nu au stabilit încă îndestul ur
mele (sec. IV — III î.d.Hr.). Există indicaţii pentru aceste secole la dealul Radu VodăBucur — confirmate de prof. D. Berciu — în Militari, Străuleşti şi Căţelu Nou. Dealul
Patriarhiei, care se arată a fi de cea mai mare importanţă, a fost denivelat în secolul
trecut. S-au găsit totuşi urme din epoca bronzului. Urmele arheologice din epoca fie
ru lu i au fost îndepărtate 4 — ele însă există, probabil, la poalele dealului.
Săpăturile arheologice au dovedit existenţa mai multor «culturi». Poziţii impor
tante au fost descoperite pînă în prezent la Radu Vodă, unde s-au găsit urme începînd din anul 1800 î.d.Hr. şi unde apoi a existat o aşezare puternică şi bogată, în
tărită cu un şanţ de apărare (palisada a fost distrusă — se pare — fără a se putea
•cerceta — ; la Mihai Vodă s-a găsit o aşezare avînd şi o vatră străveche (un altar de
cult, ornamentat), ambele din sec. III— I î.d.H r.5. Sperăm că cercetările viitoare vor
stabili cu mai multă precizie urmele domniei regelui Dromichaites, din sec. IV — III î.d.Hr.
Monezile din aceste secole, găsite la lacul Tei, Căţelu Nou, Străuleşti, Giuleşti
(Crîngaşi), Bucureşti — limita de nod — şi Fundeni indică o arie largă de circulaţie
monetară la acea vrem e6.
Numărul mare da aşezări de-a lungul Colentinei şi Dîmboviţei, pe dealurile
Radu Vodă şi Bucur, Mihai Vodă, Piscului, Ciurel, Văcăreşti, Progresul, Popeşti-Leordeni, Chitila, Străuleşti, Herăstrău, Tei-Toboc, Plumbuita, Pantelimon, Căţelu Nou etc.,
sînt mărturii ale dezvoltării la care se ajunsese în secolul II î.d.Hr. Această aglomerare
ne arată în acelaşi timp că aici a fost şi centrul tribal al unor vechi aşezări, iar în
mijlocul lor exista şi o piaţă străveche. începuturile acestor dezvoltări datează cel
puţin din sec. IV — III î.d.Hr.
Cercetînd hărţile muzeului oraşului Bucureşti cît şi harta «Muntenia getică»
constatăm că acest centru coincide cu mijlocul cîmpiei muntene şi cu cel al Vlăsiei,
unde codrii care-1 înconjurau i-au fost întotdeauna cea mai bună apărare.
Poziţia multimilenară de aşezări tribale aglomerate, unde se impune a fi existat
şi un centru, se datorează poziţiei geografice favorabile — lacurilor din împrejurimi,
Dîmboviţei şi Colentinei, dealurilor, pădurilor şi întretăierii de drumuri. Dintre
acestea, drumul spre Transilvania (Braşov) este cel mai important — drum străvechi,
incontestabil — care dintotdeauna a 'legat Dunărea cu munţii pe ceflea cea mai scurtă,
prin centrul cîmpiei.
Drumul principal pleca de la străvechiul Istru (din dreptul Giurgiului unde,
pe malul drept se continua drumul pe rîul Lom) atingea Bucureştiul, rîul Teleajen
(Ploieşti) şi urca pe valea acestuia spre Transilvania9. Drumul se întretăia cu apa
Dîmboviţei, care constituia calea naturală spre Cetăţeni, Bran, Braşov, precum şi cu
drumurile spre Alexandria, Zimnicea, Turnu-Măgurele, Crăsani, Olteniţa etc.
4. P a n a i t I. P a n a i t , Sondajele arheologice de pe Dealul Patriarhiei, în « C e r c e tă r i a r h e o 
lo g ic e în B u c u r e ş t i » — S .P .C ., M u z e u l d e i s t o r i e a l o r a ş u l u i B u c u r e ş t i , 19G2, . p. 166—170:
VI. Z ir a , G h . C a z im ir, Unele rezultate ale săpăturilor arheologice de pe clmpul Boja din cartierul
Militari, în « C e r c e tă r i a r h e o lo g ic e » , B u c., 19-62, p. 49—77 ; P a n a i t I. P a n a i t , A ris t. Ş t e f ă n e s c u , Mu
zeul Curtea Veche, Palatul Voievodal, c a p . I, II, p. 5—15 — M u z e u l d e i s t o r i e al M u n ic ip iu lu i B u c . 1973.
5. Bucureştii de odinioară, B u c ., 1950. I. I o n a ş c u , V la d Z ir a , Mînăstirea Radu Vodă
şi biserica Bucur, p. 51—53 : G h . C a n ta c u z in o , Cercetări arheologice pe Dealul Mihai Vodă şi
împrejurimi, p. 93—95.
6. M o n e d e : Giuleşti (C rîn g a ş i), o drahmă Alexandru cel Mare. sec. IV î.d.Hr. M u zeu l
d e ist. a l M u n . B u c u r e ş t i ; Lacul Tei, O monedă bronz Cyzicus, sec. III î.d.Hr. G ă s i t ă în
a n u l 1&48 d e D. V. R o s e tti. M u z e u l d e a n t i c h i t ă ţ i . Căţelu Nou, o monedă bronz, colonia Byuan tium, 221 î.e.n. ; L e a h u V a le riu , «Ra'port asupra săpăturilor arheologice efectuate in 1960 la
Căţelu Nou», p. 34, în « C e r c e t ă r i a r h e o lo g ic e » , B u c u r e ş t i , 1962 ; Străuleşti, O monedă argint
(B, 6 g) Filip barbar (scris Filipopoy), sec. III î.d.Hr. G ă s i t ă în a n u l 1925 d e P a u l V o ic u le s c u
-Q uintus, la b a z a s p o r t i v ă « S tă v ila r » ; Bucureşti (lim ita d e n o r d , lîn g ă c a le a f e r a t ă C o n s t a n ţ a ) ,
O monedă tip Filip II, sec. m, î.d .H r. Fundeni, o monedă imitaţie Filip II, sec. 111 î.d .H r.
A c e s t e u l t i m e d o u ă m o n e d e , la C. P r e d a , Monedele geto-ddcilor, B u c u r e ş t i , 1973, p. 29 ; 34.
7. V. n o t a 3 şi M io a r a A i'e tia T u r c u , Cultura geţilor în cîmpia munteană (te z ă d e d o c to 
r a t , m a i, 1975 ; c u p r i n d e o b o g a t ă b ib lio g r a f ie ) .
8. (v. N o ta 3), p. 4—5.
9.
C. C. G i u r e s c u , Istoria Românilor, B u c u r e ş t i , 1935, p. 134. (S e i n d i c ă ş o s e a u a u r m î n d
a c e s t d r u m în v r e m e a r o m a n i l o r — sec. I — î n c î t el c o n s t i t u i e u n a r g u m e n t în r e c o n s t i t u i r e a
d r u m u l u i a m i n t i t la g e to - d a c i) .
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La această întretăiere s-a dezvoltat centrul tribal în epoca bronzului şi mai
mult în perioada a Il-a a fieruiui, cînd prin intensificarea schimburilor de produse 1(1
şi prin aşezarea lui naturală, a devenit popasul principal al acestui drum. Aşezările
-acestui popas, care există din cele mai vechi timpuri — unde în mod normal era
loc de schimburi, de adunare şi sărbătoare al geto-dacilor — cuprindeau un vast
teren, delimitat în epoca feudală 11 de biserica Codţea, biserica «Sfîntul Ioan cel Nou»,
.biserica «Sfîntul Gheorghe-Vechi», şi Sfîntul Răzvan.
Cetatea Helis încă nu a fost identificată. Dar, considerăm că ea trebuie căutată
pe teritoriul Bucureştiului de azi, deoarece aici se afla un centru aglomerat al Vlăsiei.
«Cercetînd originea numeiui H e l i s — denumire geto-dacică — el poate fi
apropiat de latinescul lelix, care înseamnă «fericit», «norocos» — termeni similari
cu «bucuros» şi «bucurie». Aceasta s-ar putea explica atît prin teoria că dacii folo
seau limba latină anterior cuceririi romane — părere care este acceptată astăzi de
mai mulţi cercetători — cît şi prin originea comună indoeuropeană a latinei şi a
daco-geticei. «Helis» ar putea fi comparat şi cu grecescul helisso, care are înţelesul
de «a se învîrti, a dansa în jurul unui altar» ; deci, «a se bucura».
Nume de localităţi însemnînd «plăcut, frumos» sînt cunoscute în mai multe limbi
>(fr. «La Joyeuse», germ. «Schonbrun», şi româneşte «Bucura», «Frumoasa», «Bucureşti»
Originea .oraşului Bucureşti nu este pînă în prezent pe deplin clarificată18.
Evident însă, numele oraşului derivă din aceeaşi rădăcină cu Bucur, bucurie etc.
în situaţia de faţă este posibil că termenul «bucurie» păstrează sensul denumirii
vechii cetăţi Helis şi leagă istoricul ei de cetatea Bucureştiului. Edificator este faptul
că aşezările de azi existau şi în sec. IV î.d.Hr. şi că aici se întilneau din cea mai
mare vechime toate drumurile din cîmpia munteană — deci, numai aici a fost centrul
de totdeauna al ţării.
Părăsit uneori, vremelnic, centrul tribal era alcătuit din mai multe aşezări des
chise, înşirate pe luncile Dîmboviţei şi Colentinei, iar pe o colină, o cetăţuie întă
rită cu palisadă şi şanţ de apărare, forma străvechiul centru al Vlăsiei constituind
inima ţării.
în sec.XIV, cetatea Bucureştilor şi aşezarea actualului Deal al Patriarhiei for
mau centrul oraşului. Aşezările de la M ihai Vodă şi Radu Vodă erau în afară de
Bucureşti 14. (A se vedea p la n ş a : Blidarul — Planul cetăţii comparat cu Planul
Curtea Veche). Propunerea identificării centrului tribal Helis cu aşezarea de la Piscul
Crăsani, pe Ialom iţa 15 este greu de admis.
Ca întotdeauna, tradiţia păstrează o urmă de adevăr. Ea ne-a condus la ce
tatea Helis, centrul tribal în care Dromichaites şi-a sărbătorit triumful asupra ves
titului rege macedonean Lysimah.
în acest fel, istoria scrisă a Bucureştiului începe în urmă cu 2275 şi 2267 ani,
odată cu victoria cîştigată de geto-daci, în frunte cu regele lor Dromichaites.
C a r m e n BOGDAN

10. F l o r i a n G e o r g e s c u , Bucureşti, scurtă istorie, B u c u r e ş t i , 1959, p. 13.
11. Ş t e f a n O lte a n u , Genezaoraşului Bucureşti
in lumina cercetărilor recente, în « M a te 
r ia le d e is t. şi m uzeografie»*, II,
1965, p. 26.
1 2 * * * s u s ţ i n e r e , în c a r e
a m g ă s it a c o r d u l p r e ţ i o s a l p r o f . u n iv . G e o r g e C ic e r o n e
P o g h i r c — ş e f u l c a t e d r e i d e lim b i r o m a n i c e , s p e c i a li s t în l i m b a g r e a c ă şi c u n o s c ă t o r a l lim b ii
s a n s c r i t e la U n i v e r s i t a t e a B u c u r e ş t i .
13. P a u l C e r n o v o d e a n u şi
P a u l S im io n e s c u , Consemnări şi tradiţii privind întemeierea
cetăţii de scaun a Bucureştiului, în « R e v . d e e t n o g r a f i e şi f o lc lo r» , n r . 3/1974, p. 189—206.
14. D o c u m e n t e p r i v i n d i s t o r i a R o m â n ie i, B. Ţ a r a R o m â n e a s c ă v e a c X III—XVI. I n d ic e le
n u m e r e l o r d e lo c u r i p. 87 şi 115. I d e m , v e a c XVII, p . 31 s e i n d i c ă :
— M ih a i V o d ă d in s u s d e B u c u r e ş t i şi
— R a d u V o d ă d in jo s d e B u c u r e ş t i ; c u d o c u m e n t e l e r e s p e c t i v e ; v. şi M u z e u l C u r t e a V e c h e ,
p a l a t u l v o ie v o d a l d e P a n a i t I. P a n a i t şi A r i s t i d e Ş t e f ă n e s c u , fig. 20, v e d e r e a o r a ş u l u i B u c u r e ş t i
l a 16B8 — o b s e r v ă m c ă o r a ş u l m e d i e v a l s - a d e z v o lta t p e c o lin a m a i j o a s ă d e la p o a le le d e a lu lu i
P a tria rh ie i.
15. A s e v e d e a n o t a 3, p. 42—45.

NERSES IV ŞNORHALI (1102-1173)
PATRIARHUL-POET ŞI CATOLICOS AL ARMENILOR
EXEMPLU DE ECUMENIST AL VREMII SALE
Antecedente istorice *). — «Deschide-mi gura fluviului de sînge sfînt
Din coasta Ta ce curge : fă ca eu, aşa cum
Copilul agăţat de sînul mamei suge,
Să sorb din bucurie şi răpit să fiu
De Duhul Sfînt, să pot gusta-ncîntarea din
Potirul dragostelor pure, ne-ntinate».
Cine este poetul care izbuteşte să preschimbe într-o dorinţă inocentă de veseli
delectare a minţii şi simţurilor o imagine, atît de zguduitoare ca aceea a unui «fluviu
de sînge» din care şi-ar potoli oamenii setea ? O măiestrie cu adevărat părtaşă a
«răpirii» invocată stă la originea acestor versuri de o stranie frumuseţe, fragment din
poemul lui Nerses Şnorhali : Iisus, Fiu unic al Tatălui.
Naşterea autorului (1102) are loc sub o zodie cu dublu chip: atît a unor migrări
cu caracter naţional şi religios, migrări, ca întotdeauna, triste dacă nu deznădăjduite,
cît şi a speranţelor, tovarăşe credincioase ale oricărui început nou de viaţă.
în 1045— 1046 turcii selgiucizi încălcaseră pentru întîia oară teritoriul armean.
Originari din regiunea în care înfloreşte astăzi Turchestanul sovietic, încă din 1038—
1040 invadaseră Khorasanul (Persia de răsărit). în <1054 au ocupat Azerbaidjanul. în
acest moment critic, împăratul bizantin Constantin TX Monomahul (1042— 1055), mînat
de o avidă sete de bani, desfiinţează oştile ţărăneşti armene ce apărau hotarele ; im
puse, în locul jertfelor eroice ale luptătorilor,* jertfe pecuniare, sub formă de impozite,
nefolosindu-şi numai visteriei ci şi vechii politici de dezarmare a Armeniei, pe care
o purta Bizanţul de îndelungată vreme. Înţelegem astfel, pe viu, enorma răspundere a
Bizanţului faţă de Armenia şi, putem spune, faţă de creştinătate 1. în 1048 ei sînt totuşi învinşi pe malurile fluviului Stragna. Dar peste un an, sub conducerea lui Ibrahim
Inal, făcură ravagii care costară mult mai mult decît temporara victorie a generalului
4«

bizantin Katakalon.
^
A nul 1021 marcase penibila cedare a Vaspuracanului de către regele armean
Senecherim-Hovhanes împăratului Vasile al II-lea (976— 1025), pe care l-am cunoscut
dintr-o descriere magistrală, demascatoare şi ironică, a unui alt mare poet religios ar
mean, prezentat de noi publicului român, în mai multe rînduri, Grigorie din Nareg 2.
*) M u l ţu m i m şi p e a c e a s t ă c a le D o m n u l u i G e o r g e s T c h a m i t c h c a r e , c u a m a b i l i t a t e , n e - a
p u s la d i s p o z iţie c ă r ţ i l e d e a r m e n 'o lo g ie d in b i b l i o t e c a d o m n i e i sa le .
1. R e n 6 G r o u s s e t, Histoire de VArmenie, P a r i s , P a y o t , 1973, p. 586.
2. L e c t o r M ih a i H ă d u le s c u , Grigorie din Nareg (944 sau 951—1003 sau 1010). Consideraţii
asupra vieţii şi operei, în « G la s u l B is e r ic ii» , XXXIII (1974), n r . 7—8, p. 690—6'96. I d e m , Cultura
şi civilizaţia armeană veche. — Născocirea alfabetului : Mezrob Mastoţ. — Traduceri, cronolo
gii ;geografi şi medici. — individul şi societatea în « Cdrtea Plîngerilor» de Grigorie din Nareg
(sec. XI) ; u l t i m a d in c ic lu l d e ş a p t e c o n f e r i n ţ e c u t i t l u l : « C iv ilizaţii şi c u l t u r i — C u l t u r a a r -
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Această cedare îşi afla compensarea în dobîndirea teritoriului Sebastei, din Capadocia,
înde regele se mută cu 200.000 de supuşi. De fapt, asistăm la o deportare în masă,
irnpunîndu-se victimelor surîsul alianţei şi al recunoştinţei forţate. Intr-adevăr, nu
mai tîrziu decît în 1045, urmaşul său, Gagik II, rege al Aniului, va fi invitat la Constantinopol, de către Constantin Monomahul şi oprit ca ostatec, aşa după cum pairiarhul armean Petros Getadarţ, fu prizonier în cetatea Khaltoiarici, de la nord-ves:ul Erzerumului, în 1045— 1046, iar nepotul său, catolicosul Khacik, fu reţinut patru ani
]n Constantinopol de către împăratul Constantin X Ducas (1059— 1067).
în aceste condiţii de decapitare a conducerii politice şi religioase a armenilor de
către fraţii lor mai mari întru Hristos, bizantinii, ei sînt atacaţi, jefuiţi, schilodiţi şi
ucişi neîncetat de Alp-Arslan (1063— 1072), succesorul lui Toghrul-bek (1038— 1063), ca
sultan al selgiuciziilor, după ce prinţul georgian Ivane îşi potoli şi el foamea de pămînt cu ogoarele armeneşti, în timpul războiului civil din Imperiu, din 1057— 1058, şi,
cînd văzu că nu mai poate singur clădi istoria, apelă la ajutorul turcesc. Munţii
Taurus, care străjuiau din depărtările apusului masacrele din Ani, atrăgeau fugarii
spre Cilicia. în 1080 Armenia Ciliciană constituie o unitate social-politică de sine stă
tătoare. în fruntea ei se aflau principii Rubenizi.
La moartea patriarhului Khacik (1060) intervine o perioadă de cinci ani, în, timpul
căreia biserica armeană fu lipsită de un întiistătător, Bizanţul opunîndu-se cu înd ă
rătnicie să îşi dea consimţămîntul pentru a se trece la alegere. în 1065 Constantin X
Ducas se lasă îmbunat (care vor fi fost sacrificiile necesare ?). E ales Vahram Pahlavuni, fiul mult cunoscutului Grigorie Magistros. Numele său va fi : Grigor II.
Istoria literaturii îl va reţine sub numele de Grigorie Vekaiaser sau Martirofilul,
datorită multiplelor sale scrieri despre vieţile mucenicilor. El se consacră şi unei acti
vităţi publice de mare amploare pentru a îmbunătăţi relaţiile dintre armeni şi greci,
ielaţii cărora regele Gagik II nu izbutea să le creeze un echilibru, deosebirea dintre
un împărat şi un rege în exil fiind principalul obstacol întîmpinat. Curajul nu îi lipsea
însă. Atunci cînd Constantin X Ducas îşi propuse să boteze întru ortodoxia greacă
prinţii armeni Atom şi Abusahl, fostul rege nu se teme să alerge în ajutorul supuşi
lor săi de altădată şi să rupă actul unirii, ca apoi să îşi motiveze gestul în termeni dog
matici. Argumentarea, elocinţa şi înalta cultură a lui Gagik 11 ar ii impresionat teologii
greci şi chiar pe împăratul Constantin Ducas el însuşi3.
Totuşi, tentative de acest gen înmulţindu-se, ex-regele gîndi să primească pro
punerile de vasalitate făcute de Alp-Arslan. Calitatea de frate cu toţi creştinii îl opri
la momentul oportun. După cum comentează Grousset, «încă o dată Armenia se sacri
fică pentru creştinătate fără ca aceasta, simbolizat! prin Imperiul Bizantin, să îi fi ară
tat cea mai mică recunoştinţă» (p. 621). Dimpotrivă, el va fi ucis mişeleşte (1077 sau
1079’ sau 1080).
Patriarhului Grigor II Vekaiaser, Bizanţul îi va opune un anti-patriarh : Sargis de
Honi (1076), căruia îi va succeda Theodoros Alakhosik (1077— 1090). Adevăratul cap
al bisericii, cu chibzuinţă, îl unge pe nepotul său Barsel (Vasile) Pahlavuni episcop
vicar (1074— 1105). Barsel îi urmează pe scaunul patriarhal (1105— 1113). în 1101 Gri
gor II se stabileşte în Armenia Ciliciană, la Mînăstirea Roşie (Karmir Vank). Aici se
m e a n ă » , s u s ţ i n u t e în a u l a « M u z e u lu i d e I s t o r i e a l R e p u b lic ii» , s u b t u t e l a U n i v e r s i t ă ţ i i P o p u l a r e
B u c u r e ş ti, în p e r i o a d a i a n u a r i e - a p r i l i e 1974. I d e m , Grigorie din Nareg (sec. XI), c o m u n i c a r e
ş tiin ţif ic ă s u s ţ i n u t ă în c a d r u l ş e d i n ţ e i d e lu o r u d in l u n a d e c e m b r i e 1974 a A s o c ia ţie i d e S tu d ii
O r i e n t a l e d in R. S. R o m â n ia , în a u l a « M u z e u lu i d e Lstorie al M u n ic ip iu lu i B u c u r e ş t i » .
3. R e n . G r o u s s e t, op. cit., p. 620.
>
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va lega o strînsă prietenie între el şi nepotul său, Apirat, ai căror strămoşi se stabi
liseră mai demult în Cilicia, in cetatea Dzovk, aşezată pe malurile a trei lacuri. Ast
fel el începe să se intereseze de fiii lui Apirat : Grigorie şi Nerses. Murind, în 1105, îi
încredinţează grijii lui Barsel. Cei doi fură aduşi la Mînăstirea Roşie unde primiră o
educaţie monahală dintre cele mai alese.
Cum Grigorie Martirofilul îşi manifestase dorinţa ca nepotul său Grigorie să fie
pregătit pentru răspunderea grea de patriarh, el fu hirotonit preot cînd avea şaisprezece ani (s-a născut în 1093). în 1113, Barsel, pe moarte, propuse sinodului să fie ur
mat de tînărul Grigorie caie fu ales şi luă numele de Grigoris III. Istoria literaturii îl
va înregistra sub numele de Grigorie Martirofilul Minor, deoarece şi el a prelucat
vieţile sfinţilor, în texte scurte, concepute ca să fie citite zilnic.
«*

Răspunderea creşterii şi formării fratelui său Nerses (mai aveau încă doi fraţi:
Vasile şi Sahan zis Zoravar, ca şi o soră : Mariam) căzu pe umerii lui. Dar fu o povară dulce, neocupîndu-se de ei numai cu dragoste frăţească ci şi de cărturar. Iar
cînd Nerses împlini vîrsta de optsprezece ani, fu hirotonit la rîndul său. Nu peste mult
timp deveni secretar al Patriarhiei, apoi episcop, rămînînd pînă în 1166 principalul
sprijin al patriarhului. în 1166, Grigoris III convocă sinodul şi mărturisi membrilor săi
că nu îşi mai simte forţa necesară unui întîistătător. Propuse să fie ales în locul lui
Nerses, ceea ce se şi petrecu. Avu bucuria de a îi înmîna însemnele patriarhale el în
suşi la data de 17 aprilie, acelaşi an. Trei luni mai tîrziu se odihnea întru Domnul.
h

Sarcina proaspătului înscăunat era deosebit de grea. Credincioşii stau risipiţi în
vechea Armenie Mare, în Armenia Ciliciană, prin diferite părţi ale Bizanţului, în Mesopotamia, depinzînd de tot atîtea conduceri politice, ba şi de emiratele musulmane,
ca şi de cruciaţi. Dar începutul păstoririi lor, izbutit cu o enciclică de mari dimensiuni,
text de o rară densitate spirituală 4, nu necesită îndelungate eforturi în continuare căci
la 13 august 1173, adormi, răpus de o viaţă închinată fără răgaz muncii intelectuale
şi eforturilor ecumenice, trăită într-o climă toridă, cu care nu se putea obişnui, şi mă
cinată de malarie.

Activitatea E cum enică. —

Ca să înţelegem cît de important a fost efortul lui
de împăcare a Bisericii Armene atît cu Biserica Romană cît şi, mai ales, cu Biserica
Ortodoxă Greacă, se cuvine să ştim care era situaţia acestei biserici înainte de apa
riţia marelui apostol al ecumenismului, Nerses, pe scena disensiunilor creştine.
Ruperea definitivă de Biserica Ortodoxă a Imperiului avu loc cu prilejul celui
de al doilea sinod de la Dvin, din 551, întrunit sub arhipăstorirea Catolicosului Ner
ses II, cînd se ajunse pînă la adoptarea de către Biserica Armeană a unui nou calen
dar, debutînd cu anul 551 d .H .5. Dar nici un veac nu se scurse că, la îndemnul îm 
păratului Heraclius, în aproximativ 633, Catolicosul Ezras (Ezr) convocă un* sinod la
Garin (Erzerum). Se ajunse la un fel de înţelegere faţă de formula monotelită propusă
de Heraclius şi, evitîndu-se rostirea numelui de Calcedon, discuţiile evoluară pînă la
slujirea unei liturghii comune. Ezr muri foarte curînd, în timpul unui asediu la care
supuseră oraşul arabii şi poporul, profund nemulţumit de stilul schismatic

al acor

dului, se răzvrăti, anulînd totul.
4. I s a a c K e c h i c h i a n , s. j., Introduction l a Nerses Snorhăli — Jesus Fils XJnique du Păre,
I n t r o d u c t i o n , T r a d u c t i o n d e l ’A r m e n i e n e t N o te s p a r —, L e s E d i t io n s c u C e rf, P a r i s , 1973, p . 17.
5. P e n t r u e v e n i m e n t e a n t e r i o a r e şi p o s t e r i o a r e a c e s te i d a t e v e z i : L e c t o r M ih a i R ă d u le s c u ,
Elementul naţional în evoluţia Bisericii Armene, în « B i s e r i c a O r t o d o x ă R o m â n ă » , a n u l XCII
(1974), n r . 3—4, p. 447—451.
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O unire efectivă avu loc în 726, sub Catolicosul Ioan din Odzun (717—728), cu
Biserica Siriană. Caracterul despotic al actului îi submină, însă, trăinicia. Anume, ea
fu impusă de către califul Omar II.
Se pare că în 862 se ţinu un alt conciliu la Şirakavan, la îndemnurile patriarhu
lui Fotie al Constantinopolului. Ne se cunosc bine rezultatele acestuia.
Dar, pînă ce politica imperială de deportare în masă, sub masca găzduirii, nu îmoinse înăuntrul hotarelor locuitori fără număr din oraşe şi sate, nu mai reveni în
prim-plan ideea unificării. Aceasta totuşi ar fi fost mijlocul cel mai sigur de dezna
ţionalizare, fapt pentru care bizantinii nu conteneau a face presiuni. Multiplele călă
torii de studiu ale patriarhului Grigorie II, realizate cu intenţia de a căuta actele mar
tirilor necesare scrierilor sale, creară un climat de apreciere reciprocă, mai mult, el
•încercă să înjghebe o înţelegere cu biserica Constantinopolului, Alexandriei şi Ieru
salimului» 6. Biserica armeană a înţeles întotdeauna unirea în sensul adevărat şi strict
dl cuvîntului. Ea a vrut să o fundamenteze pe o comuniune spirituală a bisericilor, pe
respectul reciproc al situaţiilor lor, pe libertatea fiecăreia între limitele sferei sale şi
oe dragostea creştină care să domine toate. «Nu a suportat nicicînd ca unirea să se
schimbe în dominare, nici să fie confundată cu prozelitismul. Din nefericire, bisericile
greacă şi latină, puternice datorită situaţiei lor politice şi sociale, au fost întotdeauna
rspitite să creadă că unirea bisericilor nu poate fi făcută decît înrobindu-le. Ca să
fim mai precişi în expunerea noastră, se cuvine să adăugăm că spiritul dominării
avea întîietatea la latini, iar prozelitismul la greci»7.
Şi astfel «ţm ajuns în epoca patriarhului Grigoris III, fratele mai mare al (epis
copului pe atunci) lui Nerses Şnorhali. Cei doi fură invitaţi la Conciliul din Antiohia
.1141), întrunit sub conducerea legatului papal, Cardinalul Alberic. Discursurile celor
doi prelaţi armeni fură deosebit ele apreciate 8. Apoi îl însoţiră pe cel din urmă la Ie
rusalim, unde participară la Conciliul de acolo (1143). La sugestia catolică de a săvîrşi unirea, Grigoris III iu destul de abil ca să refuze cu îndemînare propunerea, declannd că cele două biserici nu erau despărţite prin nimic esenţial ft. Momentul deci
siv nu fusese suficient pregătit, scontîndu-se pe efectul psihologic pe care l-ar fi pu
tut stîrni convorbirile din Ţara Sfîntă. Aşa că, pentru a nu se pierde terenul cîştigat,
papa Lucius II (1143— 1144) trimise patriarhului armean daruri. Acesta expedie urma
şului său, papei Eugen III (1145— 1153), o delegaţie. Dar delegaţia ajunse la dispute
doctrinale şi liturgice ; drept care, papa îl îndemnă pe Grigorie, în serios, să fie ferm
in adoptarea catolicismului ; greşeala aceasta împiedică momentan orice alte tratative
căci nimeni nu pomenise pînă atunci de o trecere la catolicism).
în 1165, Nerses, întorcîndu-se către cetatea Hromkla (noua reşedinţă a patriarhiei), în urma unei vizite la cetatea Lambronului in vederea împăcării a doi prinţi ar
meni, hotărî să îşi arate supunerea faţă de guvernatorul imperial al Asiei Greceştii
prinţul Alexis din Mopsuestia, ginerele împăratului Manuel I Comnenul (1143— 1180).
Fu un adevărat regal teologic, ambii dovedindu-se desăvîrşiţi mînuitori ai cuvîntu
lui. Alexis fu surprins să afle că şi credinţa lui Nerses era aceea profesată de Biserica
ecumenică10. Nerses fu îndemnat să îşi expună doctrina într-o lucrare, iar prinţul îşi
asumă sarcina de a o încredinţa personal împăratului. Oare nu cumva succesul de care
_________________________________________________________

l

L’Eglise Armenienne, son histoire, sa doctrine, son regime, sa
discipline, sa liturgie, sa littârature, son prâsent, deuxi&me âdition revue ei annotâe, A n t e l i a s 6. M a l a c h ia

O rm a n ia n ,

L ib a n , I m p r i m e r i e d u C a t h o l ic o s s a t A r m 6 n i e n d e C ilicie, 1954, p. 47.
7. Idem, p. 45—46.
8. I s a a c K e c h i c h i a n , loc. cit., p. 15.
9. M a l a c h i a O r m a n i a n , loc. cit., p. 48.
. 10. I s a a c K e c h i c h i a n .

loc. cit., p. 16.
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se bucura Nerses Şnorhali, interesul pe. care îl arata însuşi împăratul, să fi contri
buit la hotărîrea patriarhului Grigoris III să renunţe la scaunul său în favoarea fra
telui mai mic dar mai apreciat, în nădejdea că se va pune în sfîrşit capăt disensiuni
lor ce fărîmiţau lumea creştină şi la temperarea cărora el nu putuse contribui
eficace, după cum nădăjduise ? Nu o vom şti niciodată cu certitudine, dar lucrul nu
este cu neputinţă. Adevărul este, aşa cum am văzut-o, că, în aprilie 1166 el îl pro
pune ca viitor patriarh, în iulie dîndu-şi obştescul sfîrşit.
O scrisoare a împăratului, prin care prezenţa lui Nerses era solicitată la Constantinopol, în vederea negocierilor premergînd unirea, epistolă adresată lui Grigoris III
ajunse la patriarhul Nerses IV Graţiosul care, bineînţeles, nu îşi putea părăsi proas
petele sarcini administrative şi spirituale. In schimb, insistă ca împăratul să îl viziteze
cu prilejul expediţiei ce o pregătea împotriva tătarilor. Dacă împăratul ar fi fost înso
ţit şi de reprezentanţi de seamă ai bisericii şi ar fi invitat şi delegaţi ai biserici:
apusene, cum patriarhul sirian se şi afla la Hromkla, Nerses vedea posibil un sinoc
ecumenic general care să fi dus la o unire definitivă. Poate că altul ar fi fost viitoru.
creştinătăţii dacă Manuel Comnenul nu ar fi fost împiedicat să pornească expediţie
menţionată. în schimb, arhimandritul Theorianos fu delegat să-l reprezinte în discu
ţiile cu patriarhul armean. Indiferent care este adevărul asupra celor petrecute la
Hromkla, părerile istoricilor fiind împărţite, e limpede că perspectiva nersesiană de
păşea cu mult în amploare, nădejde şi curaj pe cea manueliană care rămîne, nehotârîtă, în limitele nedepăşite ale istoriei anterioare, în limitele discuţiilor, tergiversă
rilor, temerilor, în timp ce Nerses, sigur pe admirabilul său talent şi pe cultura Iu!
creştină de o rară ţinută, îmbrăţişa, în viziunea sa, viitorul însuşi al bisericii univer
sale, nu numai interesele mici ale unei biserici locale, hotărît să ducă la bun sfîrşit
unirea, atunci, pe dată. Dar cum să nu se fi temut biserica greacă cînd, în răspunsul
său, ne informează Malachia Ormanian, Nerses afirma că dacă există puncte pe care
armenii se cuvine să Ie corecteze la propunerea grecilor, aceştia la rîndul lor trebuie
să retuşeze altele în urma observaţiilor armenilor ? n .
t

Theorianos îşi începu misiunea la 15 august 1170. Ea avea să ţină o lună de zile.
Această explicare cinstită îngădui să se risipească prejudecăţile. Căzură de acord sc
admită că grecii nu erau nestorieni (care neagă unitatea persoanei lui Hristos) şi cc
armenii nu erau eutihieni (care refuză dualitatea firilor în Hristos). De ambele părţ:
credinţa era deci ortodoxă. Nu era vorba decît să se interpreteze corect formulele
folosite în cele două biserici, bizantină şi armeană. Pe planul teologic acordul era reuliz a t 12. Fostul patriarh al Constantinopolului, Malachia Ormanian, e de-părerea opusă
«Manuel Comnenul (...) însărcină arhimandriţii Theorianus, grec, şi Ohan Utman, ar
mean, să meargă în preajma patriarhului Nerses (1170), pentru a-l convinge să accepte
condiţiile grecilor. Lucrarea cunoscută sub t it lu l: Disputele dintre Theodorianus ş.
Nerses, scrisă de Theodorianus după întoarcerea sa la Constantinopol, pune pe buzele
«

lui Nerses expresii ce contrazic categoric documentele incontestabile care ne-au par
venit, ceea ce dovedeşte că Theodorianus a voit să îşi mascheze înfrîngerea (loc. cit.,
p. 49— 50). Totuşi, un cercetător apreciat pentru contribuţiile sale la cunoaşterea te
zaurului cultural armean, se acosiază părerii anterioare, aducînd în sprijinul'opiniei
sale citate valoroase din înseşi scrierile lui Şnorhali : Sfîntul Nerses Şnorhali este pe
deplin încredinţat că comuniunea de credinţă există între cele două biserici, deşi au
11. I b i d e m , p. 49.

12. I b i d e m , p. 17.
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modalităţi deosebite de a exprima aceeaşi credinţă 1S. Nu intrăm în amănuntele acestei
vizite a lui Theodorianus, de altfel nici nu avem posibilitatea să cercetăm izvoarele.
Cert este că preaîndelung îşi doriseră împăraţii bizantini asimilarea religioasă ă nea
mului armenilor ca Manuel Comneanul să n a insiste, cunoscînd buna dispoziţie a pa
triarhului ecumenist.
Intr-adevăr, în 1172, Nerses Graţiosul primi următoarele nouă condiţii ale u n irii:
1. Să anatematizeze pe aceia care spun «o natură» a lui Hristos...
2. Să mărturisească două naturi, două voinţe şi două lucrări în Hristos.
3. Să elimine din «Trisaghion» conjuncţia «şi» şi cuvintele «ai fost răstignit».
4. Să celebreze sărbătorile creştine Împreună cu g re cii:
— Bunavestire la 25 martie ;
— Crăciunul la 25 decembrie ;
— Tăierea împrejur la 1 ianuarie ;
— Botezul la 6 ianuarie ;
— întîmpinarea Domnului la 2 februarie ; şi
— Să schimbe sărbătorile duminicale ca şi pe cele ale Slintei Fecioare, Maica
lui Dumnezeu, ale Sflntului Ioan Botezătorul, ale Sfinţilor Apostoli şi ale altor Sfinţi.
5. Să pregătească «Muron» (Sflntul Mir) cu ulei de măsline.
6. Să folosească plinea dospită şi vin Îndoit la Sfînta împărtăşanie.
7. în timpul Sfintei Liturghii şi a celorlalte slujbe să ţină obştea In biserică, exceptlndu-i pe aceia care slnt sub canon.
8. Să accepte canoanele celui de al patrulea, al cincilea, al şaselea şi al şaptelea
Sinod...
9. Să supună alegerea Catolicosului armean Împăratului spre aprobare 14.
Nu trebuie să fie deloc plăcut să*primeşti o astfel de adresă, în care nu se recu
nosc decît greşelile tale, mai ales cum era cazul cu aceasta, ea fiind un document
pregătitor pentru un sinod de la Hromkla, în vederea căruia patriarhul armean, to
tuşi, trimisese invitaţii pentru delegaţi ai bisericilor latină, greacă şi siriană. De aici
se vede marea sa dragoste pentru reînvierea bisericii universale. Din păcate, nu apucă
să asiste la acest sinod ce ar fi putut să constituie, datorită prezenţei sale, un eveni
ment de neuitat în istoria creştinism ului; el s-a îndreptat, după cum am văzut, către
alte meleaguri mai liniştite, în 1173.

Personalitatea şi O p e ra. — Ca să înţelegem mai bine imensa energie care a
fecundat mintea iubitoare de unitate a marelui Nerses IV trebuie să ne apropiem de
opera sa, încercînd să deducem din ea, cît de cît, datele esenţiale ale personalităţii
sale, de pe acum pregnantă prin docilitatea cu care şi-a urmărit scopul, indiferent la
dedesubturile pe care le citea în acţiunile acelora, conlucrînd cu el de pe poziţii opuse,
înşelătoare şi, cîteodată de m înă forte. Om jurat păcii prin votul său monahal, el s-a
dedicat acesteia cu toate puterile sufletului (Alături de cele expuse cu privire la ati
tudinea lui ecumenică, să nu uităm că l-a întîlnit pe prinţul Alexis după ce îi îm pă
case pe Toros II cu prinţul Oşin de Lambron). Dar nu numai aspectul Dumnezeirii de
13. A r c h b i s h o p K a r e k i k S a r k i s s i a n , A Brief Introduction to Armenian Christian Literature,
3 e r g e n f ie ld , N e w J e r s e y , U S A , M ic h e l B a r o t f r P u b l i c a t i o n s , 1974, p. 48.
14. M. O r m a n i a n , National History, I, col. 14*32. C ită m d u p ă : H a g o p A . C h a k m a k j i a n ,
A B., B .D ., T h .D ., A r m e n i e n C h r i s t o lo g y a n d E v a n g e l i z a t i o n o f I s l a m , L e id e n , N e t h e r l a n d s .
S. J . B rill, 1965, p. 18—19. P e n t r u c e le p r i v i n d S f î n t a L i t u r g h i e , a s e v e d e a l u c r a r e a n o a s t r ă .
dteva cuvinte despre Sfînta Liturghie a Bisericii Armene, în « G l a s u l B i s e r i c i i ^ X X X m (1974),
zr. 9—10, p. 917—939.
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Izvorltor al Păcii îl atrăgea ireversibil, ci şi acela de Cuvînt, adică de înţelepciune
desăvîrşită şi lucrătoare, ca şi cel de Părinte al frumuseţii. După cum spune biografa
său anonim, el era plin de darurile Duhului Sfint, ca o mare ce se întinde pretutinder._
necontenit m ilux şi reilux 15.
Pe lîngă operele religioase şi literare menţionate mai jos, se cuvine să se ştie
că, la îndemnul şi cererea fratelui său, patriarhul Grigoris III, el revizui slujbele bisericeşti şi pregăti o tîlcuire a Sfintelor Scripturi. Mai mult, împodobi cîntarea biseri
cească cu imnuri noi, creaţii ale sale. Referindu-se la ele şi ale lui Grigorie din Narec
un profesor englez comentează : «Deobicei pentru voce solo, aceste compoziţii uluiesc
ascultătorul contemporan prin armonia formei lor, profunzimea gîndirii şi varietate!
modală» 18. Totuşi, socotim că o analiză a unor lucrări literare ne va pune mai lesnla îndemînă o oglindire a celor gîndite şi simţite de această personalitate al căre
profil am dori să îl surprindem.
Începînd cu anul 112 1 şi pînă la sfîrşitul vieţii, adică într-o perioadă-mai lung*
cu doi ani decît jumătatea unui veac, el desfăşoară o activitate dintre cele mai bo
gate cunoscute în istoria versului armean : 1590 de stihuri octosilabice alcătuiesc cet
dintîi încercare epopeică de reconstituire a istoriei Armeniei de la creaţie şi pînă Ii
patriarhul Grigoris III, sub numele: «Poemul istoric», datat în 1121. Aproape dublă ci
întindere, «Elegia asupra căderii Edessei», compusă în anii 1145— 1146, numără 213,
de versuri tot octosilabice. Ea reia povestirile unui martor ocular al dezastrului de U
23 decembrie 1144. E concepută ca o plîngere a cetăţii însăşi, adresată celor cinci capi
tale ale creştinismului, adăpostind scaune patriarhale : Ierusalim, Roma, Constant! nopol, Alexandria şi Antiohia. Alături de acestea sînt îndemnate să-i împartă suferin
ţele vechi oraşe armeneşti : Vagharşapad, Ani. Caracteristic unui scriitor creştin, lu
crarea este apoteozată de speranţă : Nădejdea e aceea a reîntoarcerii francilor. în 1151
1504 versuri (tot octosilabice) constituie o mărturisire de credinţă, cu un titlu apropiat
«Poemul asupra credinţei». Această rezumare a Evangheliilor obişnuieşte mîna artis
tului cu subiectul, pregătindu-1 pentru opera vieţii sale «Iisus, Fiu unic al Tatălui», poer
de 4000 de stihuri octosilabice, ale cărui ultime cuvinte au fost aşternute pe hîrtie ix
1152, şi din care am citat la începutul acestui studiu. Prietenul său M kitar Heraci, me
dic şi astronom, îl îndeamnă, zece ani mai tîrziu, să redacteze un nou poem, mult m i
scurt, de 262 de versuri, a cîte 12 şi 11 silabe: «Poemul asupra Cerului şi Podoabei-:
Sale». Urmează o sumă de lucrări poetice a căror dată de redactare nu mai este cu
noscută, care pot fi, deci, anterioare unora dintre cele citate aici. «Panegiricul Sfinte
Cruci» (606 versuri de 12 şi 8 silabe) opinează u n ii 17 că ar pleca de la un discurs
"filozofului armean David Invincibilul. O epistolă de 116 versuri octosilabice, adresaţi
unui prinţ armean cu prilejul pierderii unui fiu. A ltă epistolă de 68 de versuri octos:labice, adresată nepotului său Apirat, la a treizecea aniversare. «Poeme didactice?
peste 300 de «Ghicitori» şi «Alegorii», «Şarakanuri» sau «Imnuri religioase», «Cîntece
religioase», două «Kanjuri» sau «Tezaure», redactate în proză ritmată, unul pe tem*
Schimbării la Faţă, altul a Adormirii Maicii Domnului.
în proză el a scris un «Comentariu al Evangheliei Sfîntului Matei» pînă U
cap. VII, 17. Va fi continuat şi isprăvit în sec. X IV de Hovhanes Erznkaci, cunoscut s.
sub numele de Jorjoreci. Probabil că acesta, ca şi «Comentariu asupra Epistolelor
Universale», au fost compuse la cererea fratelui său. în 1166 rosteşte, ca succesor =tl
*

15. S c r i i t o r a n o n i m , p r i m a j u m ă t a t e a v e a c u l u i XIII, Vie de S. Nersăs Snorhali, Venise.
1854, p. 41. C ită m d u p ă I s a a c K e c h i c h i a n , o p . cit., p . 15.
16. D a v id M a r s h a l l L a n g , Armenia — Cradle of Civilization,
L o n d o n , G e o r g e A llen â
U n w in L td ., 1970, p. 255.
17. I s a a c K 6 c h ic h ia n , o p . cit., p. 31.
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celui din urmă, un «Discurs Sinodal». «Corespondenţa» sa e adresată lui Manuel I
Comnenul, patriarhului constantinopolitan M ihail III (Iil70— 1178) şi celebra «Epistolă
enciclică sau universală». Precum remarcă Isaac Kechichian a cărui lucrare citată a
fost baza informării în această înşiruire de titluri, «Epistola lui Nerses adresată repre
zentanţilor ecleziastici şi căpeteniile temporale ale cetăţii Samosatei» privind trecerea
la creştinism a «fiilor soarelui» 18 e deosebit de importantă pentru cercetările de is
torie a religiilor. Şi, finalmente, următoarea rugăciune de douăzeci şi patru de versete
mchinată celor 24 de ceasuri ale zilei, inclusă de Biserica Armeană in slujba ceasului
al nouălea.
R u g ăc iu n e a u n iv e rs a lă — Cred în Tine cu credinţă vie şi Te ador, Tată,
Fiule şi Duhule Siînt, fire necreată, nemuritoare, Făcător al îngerilor, al oamenilor şi
a toate cîte există. A i milă de făpturile Tale.
— Cred în Tine cu credinţă vie şi Te ador, Lumină de nedespărţit, Unitate sfîntă
în trei persoane : unică Divinitate. Tu, care ai creat lumina şi risipit întunericul, în lă 
tură din sufletu-mi chipurile cu care păcatele şi neştiinţa mea. l-au adumbrit : lum i
nează-mi sufletul din chiar clipa aceasta ; astiel ca rugăciunea mea să fie după voia
Ta şi ca să îmi îndeplineşti dorinţele. Ai milă de mine, că sînt un mare păcătos.
— Ceresc Părinte, Dumnezeu adevărat, care pre Fiul Tău mult iubit trimisu-L-ai
să readucă oaia rătăcită : păcătuit-am împotriva Cerului, şi am jignit cea mai presus
de toate slavă a Ta ; primeşte-mă ca pe fiul risipitor şi mă înveşmîntă în curăţie,
această haină a mea dintru început, de care jefuitu-m-a păcatul. A i milă de făpturile
Tale, şi de mine, că sînt un toarte mare păcătos.
$

— Fiule al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, emanat din sînuî Tatălui, care trup
ai luat din pîntecul Sfintei Fecioare Maria, pentru mîntuirea noastră, şi care ţintuit
ai fost pe cruce, care ai fost îngropat, care ai înviat din morţi şi care ai.urcat la T a tă l:
păcătuit-am împotriva Cerului şi am jignit privirea Ta ; ai milă şi de mine îţi amin
teşte, ca de tîlharul care s-a căit, cînd vei veni să-Ţi iei împărăţia.
— Duhule al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, care ai coborît peste Iordan şi
în cămara Cinei celei de Taină, care asupra-mi ai răspîndit lumină prin apele Sfîniului Botez : păcătuit-am împotriva Cerului, îndîrjitu-m-am împotriva insuîlărilor Tale ;
curăţeşte-mă iar prin Dumnezeiescul Tău foc, după cum ai curăţit Apostolii cu lim 
bile de foc. A i milă de îăvturile Tale şi de mine, că sînt un foarte mare păcătos.
— Fire necreată, păcătuit-am împotriva Ta prin încălcările duhului, prin gîndurile inim ii şi prin a cărnii răzv rătiri; uită-mi
toate greşelile trecute, pentru slava
Prea SIîntuIui Tău nume. Ai milă de făptuiile Tale şi de mine, că sînt un mare pă
cătos.
— Ochi scrutător, căruia nimic nu îi scapă, păcătuit-am împotriva Ta cu gîndurile,
cu cuvintele şi cu faptele : şterge trăsăturile acestea ale morţii, a căror urmă au im 
primat-o în mine nelegiurile mele şi înscrie-mi numele în Cartea vieţii. A i milă de
iăpturile Tale şi de mine, că sînt un mare păcătos.
18. E v o r b a d e o s e c t ă p ă g î n ă , u r m a ş ă a v e c h ii
re lig ii p e r s a n o - a r m e n e , d e î n c h i n ă t o r i l a
s o a r e ş i la p l a n t e s o l a r e ( f lo a r e a s o a r e l u i etc.), c a r e
a v e a u şi u n r i t o r g i a s t i c d e p u r i f i c a r e .
Vezi : L e c t o r M ih a i R ă d u l e s c u , Istoria şi cultura armeană — XJrartu trăieşte, î n « N o r G h ian k » i,
22 f e b r u a r i e şi 1 m a r t i e 1974 (în l i m b a a r m e a n ă ) ; I d e m , Vestigii ale civilizaţiei Urartu : Cine au
fost urartienii ? — Urme arheologice ale civilizaţiei lor. — Folclor modern armenesc în care
se recunosc elemente urartiene ( p r i m a d i n t r e c o n f e r i n ţ e l e c i t a t e la n o t a 2). P e n t r u d o c u m e n t a r e
a s u p r a re lig ie i p e r s a n e - a r m e n e : L e c t o r M ih a i R ă d u l e s c u , Prolegomene la o cercetare a religiei
vechilor armeni, în « G la s u l B is e r ic ii» , a n u l X X X m (1974), n r . 11—12.
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— Scrutător al gîndurilor cele mai tăinuite, păcătuit-am împotriva Ta cu voie
şi fără de voie, cu deplină cunoştinţă şi din simplă neştiinţă : sînt vinovat, dăruie-ml
prin har, iertarea fărădelegilor ; căci de cînd am fost înnoit prin Botez, nu am înceta
pînă azi să Iţi jignesc Dumezeirea prin răzvrătirea simţurilor şi a tuturor membrelor
trupului meu. Ai milă de făpturile Tale şi de mine, că sînt un mare păcătos.
— Doamne care veghezi la nepieirea tuturor fiinţelor, acoperă-mi privirile cl
vălul izbăvitoarei temeri de Tine, ca să nu se aţintească asupra lucrurilor ce le-ar pu
tea is p iti; astupă-mi urechile, să nu fie însetate de-a auzi vorbiri în stare să le smin
tească ; pune frîu gurii mele, să nu rostească vreo minciună ; umple-mi inima cu dra
gostea pentru Tine, să nu se sloboadă pornirilor ei rele ; reţine-mi mîinile, împiedicîndu-le să devină uneltele nelegiuirii, pune-mi piedici picioarelor, să nu îmi îngăduie
a călca pe căile desfrînării, ci potriveşte-le mişcările, astfel încît să nu fie îndreptate
în orice ar face, decît de poveţele Tale. A i milă de făpturile Tale şi de mine, că sin:
un mare păcătos.
— Hristoase, care eşti un foc dătător de viaţă, înflăcărează-mi sufletul cu dra
gostea dumnezeiască pe care ai răspîndit-o pe pămînt ; să îm i prefacă în scrum mur
dăriile din duh, să răspîndească lumină în gîndurile mele, să îm i curăţească trupiL
de întinări şi să aprindă în inima mea făclia ştiinţei Tale. A i milă de făpturile Tale
şi de mine, că sînt un mare păcătos.
— Iisuse, înţelepciune a Tatălui, îngăduie-mi darul ca în tot ceasul să nu gîndesc
decît Ia bine, să nu rostesc decît binele, să nu făptuiesc decît binele, sub privirile
Tale ; şi să nu îngădui râul în gîndurile, vorbele şi faptele mele. A i milă de făpturile
Tale şi de mine, că sînt un mare păcătos.
— Doamne care iubeşti binele, care mînuieşti voinţele, nu îm i da să urmez stri
căciunii din inima mea ; ci întotdeauna îndreaptă-mă în cărările arătate de sfînta Tc
voie, care nu are alt ţel decît binele. Ai milă de făpturile Tale şi de mine, că sînt ur.
mare păcătos.
— Tu, care domneşti în ceruri, dă-mi un loc în îm părăţia T-a, a cărei stăpînire
ai făgăduit-o bine-plăcuţilor T ă i; întăreşte-mi inima, întru ura păcatului, fii singur:,
scop al dragostei mele şi fie voia Ta călăuza ei. A i milă de făpturile Tale şi de mine
că sînt un mare păcătos.
— Tu a cărui providenţă se întinde asupra tuturor creaturilor, prin vrednicul de
adorare semn al Crucii Tale, apără-mi duhul şi trupul de mrejele păcatului, de lovi
turile diavolului, de necinstea oamenilor şi de toate primejdiile ce îmi ameninţă su
fletul şi trupul. A i milă de făpturile Tale şi de mine, că sînt un mare păcătos.
— Hristoase, Tu care ţii în viaţă toate fiinţele, fie-mi apărarea Ta sprijin zi r.
noapte, că şed în 'casa mea, că sînt pe drum, că dorm, că veghez, ca să nu mă clatin
A i milă de toate făpturile Tale şi de mine, că sînt un mare păcătos.
— Dumnezeule căruia mă închin, care deschizînd mîna covîrşeşti toate creatu
rile cu comorile milei Tale, sufletul meu îl încredinţez mîinilor Tale ; îngrijirile Tale
atente să vină înaintea nevoilor sufletului şi trupului meu, în viaţa aceasta trecătoare
şi în veci de veci. A i milă de făpturile Tale şi de mine, că sînt un mare păcătos.
— Păstoiule grijuliu care aduci îndărăt oile rătăcite, întoarce-mă de la obice
iurile mele rele, pentru a-mi da îndemnuri mai bune ; ţine-mi trează în suflet cumplitc
amintire a zilei morţii, insuflă-i teama de chinurile cele veşnice, fă ca dorul de Patrie
cerească să fie necontenit prezent în el, astfel ca, doborît de durere la vederea cri
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melor mele, să nu mă îndepărtez nicicînd de dreptatea Ta. A i milă de făpturile Tale
şi de mine, că sînt un mare păcătos.
— Izvor al nemuririi, fă să ţîşnească în inima-mi un izvor al lacrimilor care să
uducă în sinea mea o căinţă la fel de sinceră ca şi aceea a păcătoasei, astfel încît să
iiu curăţat de întinările sufletului meu, mai înainte de a pleca din lumea aceasta. Ai
milă de făpturile Tale şi de mine, că slnt un mare păcătos.
— Tu, care cu o m înă darnică, răspîndeşti comorile milei Tale, îngăduie-mi ha
rul de a păstra credinţa ortodoxă, de a nu conteni în făptuirea lucrărilor celor bune
şi de a fi părtaş la împărtăşirea cu Trupul şi cu Sîngele Tău, înainte de a zbura către
pieptul Tău. Ai milă de făpturile Tale şi de mine, că s'mt un mare păcătos.
— Doamne, risipitorule de binefaceri, încredinţează-mă pazei unui înger îndrep
tător, care să îm i ţină sufletul în pace, care să mă slobozească din capcanele pe care
mi le întind diavolii la fiecare pas şi care împut întinderea aerului. Ai milă de făp
turile Tale şi de mine, că sînt un mare păcătos.
— Hristoase, lum ină adevărată, fă ca sufletul meu să ajungă vrednic să contemple,
In sînul bucuriei, strălucirea slavei Tale, în ziua ce ai scris-o ca să mă cheme la Tine
şi ca, în aşteptarea zilei celei mari a venirii Tale din urmă, să odihnească, cu n ă
dejdea blînzilor, în cerurile drepţilor. A i milă de făpturile Tale şi de mine, că sînt
un mare păcătos.
— Judecătorul negrăit de drept cînd, înveşmîntat în slava Tatălui, veni-vei să
judeci viii şi morţii, nu chema la judecată pe robul Tău, ci slobozeşte-mă de focul cei
veşnic şi fă-mă să aud cîntările armonioase ale drepţilor în veşnica împărăţie. A i milă
de făpturile Tale şi de mine, că sînt un mare păcătos.
— Doamne, milele Tale nu au margini, rev ar să-le asupra tuturor celor care cred
în Tine, asupra alor mei şi asupra străinilor, asupra viilor şi a morţilor ; iartă vrăş
maşilor mei şi acelora cate mă urăsc, toate jignirile ce mi-au adus ; risipeşte unel
tirile lor împotriva mea, ca vrednici să fie de mila Ta. A i milă de făpturile Tale şi
de mine, că sînt un mare păcătos.
— Doamne străluminat de slavă, primeşte smerita rugă a robului Tău şi îm pli
neşte, spre binele meu, cele ce Te-am rugat, prin mijlocirea Prea Siintei Maici a lui
Dumnezeu şi a Sfîntului Ioan Botezătorul, a Sfîntului Ştefan, întîiul mucenic, şi a
Sfîntului Grigorie, Lumina-ne strălucitoare, a Sfinţilor Apostoli, a Proorocilor, a Doc
torilor şi a Sfinţilor Mucenici, a Patriarhilor şi a Pustnicilor, a Sfintelor fecioare şi a
tuturor Sfinţilor care se ailă în ceruri şi pe pămînt. Iar Tu, Treime Sfîntă, şi de ne
despărţit, fii slăvită şi adorată, în veci de veci. Amin.
Această «Rugăciune universală» ni se pare una dintre capodoperele genului, ţinînd seama că genul este pretenţios; el solicită atît o prezentare dogmatică rigu
roasă, cît şi o într-aripare a verbului, greu de izbutit atunci cînd scriitorul nu se con
topeşte cu fiinţa însăşi a dogmelor, dacă ne este îngăduită această licenţă logică.
Citind textul de mai sus simţi că Nerses «a văzut Ideile» şi le-a reconstituit, din
slove, într-un spirit clasic, temperat (nu este acelaşi cu al Psalmilor lui Malherbe ?),
pe care nu îl dezice întreaga sa operă. Să nu uităm că o privire fugară asupra titlu
rilor menţionate aduc imediat în fluxul gîndirii termenul «didactic».
Nerses Graţiosul, nici cînd se adresa lui Dumnezeu nu uita că este urmărit de
cugetele păstoriţilor săi şi că se cuvenea nu numai să le fie pildă, ci şi sfătuitor f?i
*
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chiar dascăl. Totuşi, aceştia nu au ezitat să îi atribuit titlul cu care i-am însoţit nu
mele, aplaudînd prin asta farmecul cu care a ştiut să lunece de la o învăţătură la
alta, fără să fie obositor, greoi, stereotipic. El nu e original. E un om al bibliotecii şi
al altarului. Chiar şi trăirile sale sînt livreşti, dar lăsînd un gust plăcut al cărturărie;
de preţ, al gustului pentru simplitate, ordine şi armonie. Tocmai într-aceasta stă si
giliul personalităţii sale : Nerses e un degustător nicicînd sătul al frumuseţilor biblice,
la care revine necontenit, rearanjînd cuvintele, să le dea o metrică, un sens ritmic,
o muzicalitate nouă, repet, clasică (deşi e socotit un vestitor al Renaşterii armene, ş.
este, cronologic vorbind f* noi, însă, discutăm atmosfera scrierilor sale).
Din punctul de vedere al numărului de strofe, «Rugăciunea universală» ar intra
în categoria condacelor (Ca structură, conclacul, se întăţişează ca un poem alcătuit din
18— 24 strofe sau tropare 19). Dar, să nu uităm că ea are 24 de versete şi nu de strofe,
că strofele condacului au o formă fixă, similară irmosului, că iniţialele troparelor al
cătuiesc un acrostih. Refrenul e o altă trăsătură comună cu condacele ; şi, parţial şl
conţinutul Rugăciunii : Condacul este chiar definit, astăzi, ca o «predică poetică» şi
anume ca o «predică lirică», ca o poezie în care s-a transpus dogm a20. M ai curînd,
ţinînd seama de neîntreruptele solicitări prezente în frazele ei, Rugăciunea se asea
mănă cu un acatist. Cert, Nerses Şnorhali era la curent cu toate eforturile artei reli
gioase bizantine şi va fi avut de unde să se inspire, deşi ne întrebăm dacă nu con
tinuă o tradiţie locală străveche. «Critica nouă s-a silit a dovedi că elementele esen
ţiale premergătoare acestui nou gen de imn, au existat în chip izolat în unele producţii
ale literaturii creştine mai vechi (Partheneion al lui Metodiu t 312), dar mai ales in
unele genuri ale literaturii siriace din veacul IV şi V» (modrasha şi sogitha)21. Indi
ferent de ce natură sînt influenţele în cazul operei lui, mai important ni se pare a se
cerceta în ce măsură refrenul prezent în lucrările religioase constituie zodia sub care
se va naşte refrenul baladei laice a Evului Mediu, în care a excelat Franţois Villon.
%

4

Şi pentru că am vorbit de tradiţie, socotim util a pune la îndemîna cititorilor un
crîmpei din Cartea Plîngerilor, scrisă în 1002, de Grigorie Naregaţi. E deosebit de inte
resant de comparat aceşti doi mari poeţi religioşi, cu atît mai mult cu cît ambii s-au
dezvoltat sub semnul culturii greceşti şi şi-au dorit o apropiere de Biserica Bizan
tină. Din punctul de vedere al istoriei literare ne aflăm, punîndu-i alături, în faţa unei
imposibilităţi cronologice : Grigorie în plin ev-mijlociu este un romantic şi, mai mult.
simultan, un m odern; Nerses, aşa cum am mai spus-o, două secole mai tîrziu, îmbracă
straiele clasicismului. O imposibilitate, dar nu mai puţin o realitate.
Păcătuit-am împotriva bunătăţii Tale fără margini, eu, om murdar, păcătuit-am ./Păcătuit-am împotriva sursei Tale de lumină, eu, bezne-adînci, păcătuit-am ; / Păcă
tuit-am împotriva binefaceriloi nesfîrşite-a harului Tău, cu adevărat păcătuit-am ; ,
Păcătuit-am împotriva milei, dragostei cereşti, vădit păcătuit-am ; / Păcătuit-am îm
potriva Ta, Tu care din nimica zămisli tu-m-ai, da, sigur că păcătuit-am; / Păcătuit-am
împotriva mîngîierilor căldurii Tale fără margini, la nesfîrşit păcătuit-am ; / / Păcă
tuit-am împotriva celei fără de sfîrşit şi dulci lum ini a Tale, eu, viclean, păcătuit-am;
/ Păcătuit-am împotriva-mpărtăşirii cu atît de negrăita-Ţi viaţă, — ades păcătui
t-am ; / Păcătuit-am împotriva harului şi darurilor Tale de neînchipuit, mereu păcă19. P r e o t u l P s t r e V in tile s c u . Despre Poezia imnografică din cărţile de ritual şi cîntare bi
sericească, B u lcu reşti, E d i t u r a « P a c e a » , p . 83.
20. Ibidem, p. 84.
21. Ibidem, p. 83.
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iuit-am} j / Păcătuil-am împotriva Trupului Tău binecuvîntat, o Dumnezeule, de
moarte eu păcătuit-am; / Păcătuit-am împotriva Sîngelui Tău lăudat, o Ziditorule,
cu-adevărat păcătuit-am; / / Ce binecuvîntate-s vorbele acestea: «păcătuit-am» / în
inimă lung coborlnd n ă d e jd i; etc. (Rugăciunea 27, II).
Şi la Grigorie din Nareg întîlnim o doctrină specifică a Divinităţii, dar accentul
cade pe ruperea omului de aceasta, şi nu a oricărui om, ci a sufletului chinuit pe care
poetul îl strigă de pe vremea Psalm istului: «Suflete al meu ...». De la prăbuşirea byroniană din stihurile de mai sus asistăm, turburaţi, la o minuţioasă şi înspăimântă
toare introspecţie beckettiană în care fiecare strat al suferinţei este cîntărit,
examinat, într-o paralizantă voinţă de a coborî tot mai adînc către ceţurile
îmbibate în miasme ale zonelor furnicate de conştiinţa p ăc a tu lu i: Şi îndoit
sînt cotropit de o cumplită întristare-a d u h u lu i: / Din voie slobodă încredinţatu-m-am pierzaniei şi decăderii. / Departe sînt de orice cale-a revenirii, / Din liu
ajunsu-m-am v răjm a ş ; // M-am prăbuşit dintr-un înalt de ceruri, / Am grămădit în
mine spinii făr-de-legilor! II Adăugit-am la acestea gemete şi p lîn s ; / M-am necinstit
pe mine însu-mi, / M -am preschimbat în templul celui ce ne duce la pieire. // C altă
grea mîhnire îmi apasă inima : / Sînt luat drept ceea ce nu sînt, / Eu, un pocal mur
dar, pe dinafară înfrumuseţat, / Eu zid părăginit şi proaspăt văruit ; / Eu, om învestmîntat cu o deşartă slavă, / Eu ce am fost lumină şi-s schimbat în întuneric, / Eu, ti
călos, cu bîrna-niiptă-n ochi, / Eu, candelă-a slăvirii, stinsă. // ( . . .) Mare e mirarea
mea şi minunarea, / îngrijorarea ce mă roade, / Şi multe sînt neliniştile mele fără
leac, / Mulţimea liotei de gînduri / Şi hotărîrile ce iau, nedîndu-le urmare, smeririle
ce n-au tem ei; // Şi disperările ce-mi sînt măsura, / Dojenile ce-ajung la ţintă, / Batjocurile-atît de drepte, J Afuriseniile cuvenite, / Blestemurile care-mi preţuiesc pacatele cu vrednicie (idem, III).
i

Dar senina pocăinţă a lui Nerses Şnorhali, care deseori alunecă în didacticism,
nu înseamnă că nu cunoaşte, şi ea, hăul, cu un dramatism comparabil aceluia al mo
nahului din Nareg. Iată un fragment din descrierea Parusiei (în finalul poemului :
«Iisus Fiul unic al T atălui»): Şi elementele acestei lumi se clatină, / Cutremurate-s
temeliile de leagăn, / Precum talazurile mării se îndeasă / în clocotirea fierbetului ca-n
ceaun! II Pămîntul cît e de întins, cuprins de tremur, / Se mişcă în adîncurile-atît de
dense / Şi-acestea se înfruntă, unul după altul, I Abia ţinute-n ivăre încet palpită, if
Din rădăcină munţii sînt scurmaţi de groază I Şi tună, trupurile mult înalt izbindu-şi, /
Topite-s steiurile, duie de la fire, / Materiile toate se aprind în flăcări, U Cînd flu
viile incendiate se revarsă / Cu viitura potopind ţinuturi largi, / în urlet însoţind ur
gia viscolirii, / împleticindu-şi apa-n ceţuri cum mai m u g ; // Cu chipuri de-ntunerict
se preschimbă-n pară, / De pretutindeni pretutindeni pătrunzînd : / Ca prin frunzare
moarte, v îlv ătăi cuprind / Substanţele a toată fiinţa pămîntească • // Dîmb, deal şi
piscuri, împreună curg topite. I Pămîntu-i bărăgan cît gîndul hăt te duce ; / V al val
de-a fost şi marea mare-se usucă / Şi dobitoace pier cu zile, fără suflu.
Dar, curînd, poetul patriarh coboară iarăşi în litera Cărţii Sfinte. E prea copleşit
de cuvîntul citit pentru a mai auzi glasul Cuvîntului. Aripile sale sînt intelectualizate,
ele s-au dezvăţat să îşi smulgă avîntul din inimă. Şi poate că şi altele să fie prici
nile acestei scăderi a tensiunii poetice. în «Memorialul autorului Poemului», încheiere
frecvent folosită de poeţii armeni ai epocii, după ce îşi laudă fratele, pe patriarhul
Grigoris III şi calităţile sale, constată cu amărăciune : Dar eu departe sînt cu sufletul
de-acestea I Şi nu profit chiar de trupeşte-i sînt aproape / Că nu m-am îndreptat prin
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scrierile mele, / Nici cu-ale altora pe care le-am citit. Jl Păream că-s treaz şi cu încetu-am adormit l Cuminte arătam şi-s împrăştiat acum, / De s-a crezut că sînt lu
mină, acum sînt beznă, I Ca soarele-n zenit treptat întunecat. // Luminător numitu-m-au pe mine toţi / Cînd eu sălaşul mi-am găsit în bezne dense. / Şi desemnat am
fost ca doctor pentru alţii — / Adînc eram cuprins de bolile păcatului. // (...) Cu-adevărat asemenea cu lampa care j îi luminează pe aceia ce-o privesc; / Dar ea se înne
greşte de luningine / Şi la nimic nu-i foloseşte-a ei lumină. // Ori poate semănînd
acestor ochi ai noştri : I Ei sînt deschişi pentru-a vedea pe ceilalţi, / In schimb nimic
nu pot să vadă din ei înşişi, 1 Astfel defectul propriu ignorîndu-şi-1. H La iei, eu în
Poemul încontinuu / Rostit-am slovele acestor Rugăciuni. / Deşi asupra mea nu are
vreo putere, / El tot îi va purifica pe-aceia treji.
Foarte interesantă mărturisire. Cu prilejul ei distingem recunoaşterea publică a
lui Nerses, în tinereţe, ca o mare nădejde a Bisericii Armene, lucru de care el era conştient, şi apoi simţămîntul său de a nu se fi dovedit la înălţimea acestor speranţe
(nu ştim de ce anume motivat). Scriind, nu trăieşte un sentiment tragic, ci acela al dez
amăgirii de sine însuşi (echivalent, într-o oarecare măsură, sentimentului ratării, de
scris de literatura realismului critic). Nu numai că întrezărim un sentiment cunoscut
doar epocii moderne dar, complexitatea psihologică a patriarhului îl face ca, în pofida
inuţilităţii efortului propriu pe care o resimte cînd meditează la destinul autodesăvîr£irii sale, să nu îi scadă optimismul privitor la utilitatea socială a literaturii lui.
Din fragmentul următor al aceluiaşi Memorial vom înţelege şi mai bine această cre
dinţă : Şi sufletul ce s-a întunecat şi-i negru / Căzut în glodu-acesta al materiei, t
Poemul va să-l schimbe în lumină' lină / Şi să-l unească ceţei celor fără trup. H Iar
spiritul impur, vorbesc de cel lumesc I Ce este frămîntat ca valurile mării, I Poemul o
să-l nalţe cum se înalţă focul, / Conform cu firea-i ce de nalturi ţine. II Rănitul su
flet, pătimit de grijă multă, / Din orişcare pricină de întristare, / Poemul îl va-nstăpîni în bucurie / Eliberîndu-1 de durerea pămîntească. Nu trebuie să se confunde cer
titudinea autorului cu îngîmfarea : răpit de tema înaltă a lucrării, Iisus, El are siguîanţa că oricine se va lăsa la rîndu-i furat de frumuseţea fără margini şi de adevărul
celor spuse va izbuti să se învingă pe sine însuşi, prin harul transmis de cuvînt. Con
statările sale asupra evoluţiei proprii l-au dus la concluzia amară că el e numai un
transmiţător neutru al acestui har, de care nu s-a putut folosi personal.
Am afirmat, mai sus, că Nerses Şnorhali ni se impune ca un clasic. Concluziile
paragrafului precedent n i -1 definesc ca pe un observator obiectiv al eului său şi ca
pe un entuziast admirator al darurilor operei sale ; cea dintîi e caracteristica omului
modern, introdus de eseiştii Renaşterii în lumea lăuntrică psihologică; cea de a doua
pare a ţine mai curînd de romantism (şi acela puţin copilăresc). Dar autorul studiat
mai are o trăsătură care îl scoate mult în evidenţă în raport cu premergătorii şi con
temporanii săi, făcînd din el un promovator al unei estetici noi, un popularizator al
frumosului şi un experimentator. Armenii nu ignorau nimic din cîte se petreceau în
lumea arabă, ca şi în lumea bizantină. ( ...) Grigorie Magistros (990— 1058) (...) este
cel dintîi ce împrumută de la arabi procedeul prozodiei rimate • şi monorime (...).
Nepotul său, suavul catolicos Nerses Şnorhali (f 1173) este acela care va adopta şi
va generaliza acest procedeu, căci el se va elibera de piedica tradiţională, dînd drept
de cetăţenie lim bii vulgare, ca limbă scrisă. Ceea ce îi va permite să introducă fo
losirea rimei şi chiar al procedeului aceloraşi rime repetate indefinit, fie în poezia
profană, redactată în limba vulgară, fie chiar în poezia liturgică, compusă, după
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cum e firesc, în limba veche. El, Nerses, va face cu adevărat şcoală 22. Şi, deodată,
perspectiva se schimbă iar : plecînd de la un cuminte clasicizant dăm peste un mare
înnoitor ce a ştiut prelua elemente formale de la un alt popor fără a deznaţionaliza
conţinutul lucrărilor sale (pentru că forma nu are altă patrie decît Frumosul). Îşi dă
perfect seamă că dorinţa sa de a pune frumosul în slujba ideii ar putea lesne fi inter
pretată greşit: Şi faptul că acesta este pus în versuri J Să nu aducă la smintire pe
vreunul / Care-ar putea să creadă să-i poem profan / Cum sînt de pildă cîntecele
Afroditei, II Că dacă şi minciuna cînd se deghizează / Prin asta dobîndeşte-atîta fru
museţe, / Cu cît se-mbogăţeşte în subtilitate J Cuvîntul adevărului cuprins aici. Ca
să fie lucrurile limpezi <într-o foarte timpurie încercarea de critică literară) el îşi în 
cadrează poemul în genul ce include Cîntarea Cîntărilor şi Psalmii lui David.
t

Personalitate cu vaste interese religioase, umane şi culturale, Nerses Şnorhali
se impune mai curînd ca un teoretician care îşi aplică estetica în versuri decît ca
un poet ce impune teoreticienilor o estetică (aşa cum e Grigorie Naregaţi). Cu atît mai
fascinantă, însă, ni se pare această figură de cărturar meditativ oriental, premer
gător al marilor personaje ale umanismului apusean, atît de cunoscute nouă, deşi el,
înaintaşul, a rămas, pînă de curînd, un străin straniu,, tăinuit de manuscrise inacce
sibile.

Lector Mihai RĂDULESCU

22. J e a n M 6 c 6 ria n , s. j., Preface la « G r 6 g o i r e d e N a r e k , Le Livre de Pri&res», I n t r o d u c t i o n ,
tra d u te tio n d e l ’A r m e n i e n e t n o t e s p a r I s a a c K e c h i c h i a n , s. p., L e s E d itio n s d u C e rf, P a r i s ,
1961, p. 15.
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CONSIDERAŢII PE MARGINEA UNUI VOLUM DE ARTĂ ARMEANĂ:

Khatchkars Armeniens (Crucile memoriale armene). Album editat prin
grija Sanctităţii Sale Vazken If Catolicosul tuturor armenilor. Ecimiadzin, 1973, 31 p. 'text şi 214 pl. culori şi alb-negru/ 32 X 22 cm.
Intre numeroasele albume de artă publicate în ultima vreme sub auspiciile Catolicosatului armean din Ecimiadzin, prin grija Sanctităţii Sale Vazken I, Patriarhul tutu
ror armenilor, se distinge, prin condiţiile excepţionale de superioară tehnică tipogra
fică în care apare, volumul-album despre monumentele de artă numite în armeană
«khatchkar», adică crucile memorabile sculptate în piatră.
Dintre obiectele şi simbolurile sfinte ale cultului creştin, crucea s-a bucurat la
armeni de o preţuire şi cinstire deosebită, atît în cultul divin public cît şi în cel par
ticular, nu numai pentru semnificaţia ei religioasă, ci şi ca simbol al îndelungatului
martiraj colectiv al poporului armean de-a lungul întregii sale istorii. Una dintre for
mele de expresie artistică ale acestei cinstiri este şi marea răspîndire, pe întreaga arie
a puternicului stat armean de odinioară, a crucilor sculptate în piatră, pe care armenii
Ie numesc «khatchkar» şi pe care ni le prezintă albumul cu titlul de mai sus.
Utilizînd lucrări anterioare de specialitate, scrise în limba armeană, savantul
Levon Azarian ne dă, în textul introductiv al albumului (p. 11— 31), în limba armeană,
franceză şi engleză, scurte informaţii despre istoria, evoluţia şi răspîndirea acestui gen
al artei armene a sculpturii în piatră, din care reproducem esenţialul, adăugind, unde
va fi cazul, observaţiile, completările şi adaosurile noastre, privind mai ales ecourile
şi paralelele acestei arte pe păm întul românesc.
Monumentele sub formă de cruci sculptate în relief pe blocuri de piatră, pe care
armenii le numesc «khatchkar», constituie una dintre cele mai interesante forme de
expresie originală ale artei medievale armene, care, prin valoarea ei, a intrat de mult
în patrimoniul obştesc al artei universale. Răspîndite pretutindeni pe teritoriul Arme
niei mari de odinioară — şi mai ales în regiunile muntoase — crucile acestea îşi
trag originea îndepărtată din vechi tradiţii de artă cultivate la poporul armean cu
mult înainte de era creştină, sub forma de menhire (blocuri monolitice fixate vertical
în pămînt, ca cele din fotogr. nr. 2 ), ori sub forma de construcţii megalitice cunoscute
sub denumirea de vichab (vishap), localizate în munţii Ghegham şi pe coastele mun
telui Araghadz. Acestea din urmă, avînd înfăţişarea de peşti uriaşi, sînt legate de
cultul zeiţei apei (Astghik Derceto), răspîndit în Armenia preistorică. Pe suprafaţa lor
se păstrează urme de execuţie artistică sub forma de ideograme şi gravuri; un astfel
de exemplar provenind din mileniul al treilea dinainte de era noastră, a fost descoperit
în jurul muntelui Araghadz (fotogr. nr. 1, p. 18).
Mai apropiate de crucile memoriale creştine, din epocile următoare, ca funcţie
şi structură, sînt însă monumentele monolitice din perioada «urarlu» a istoriei armene
(sec. V III— V II a.Hr.), cu forma de stelă dreptunghiulară aşezată pe un soclu şi purtînd inscripţii cuneiforme, ca cea din fotografia nr. 3, provenită din mileniul al treilea
înainte de era creştină. Pe unele dintre aceste stele monolitice precreştine s-au săpat
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ulterior, în era creştină, cruci de diverse forme, cum este cazul celor trei stele idreptunghiulare dela Yeghegnatzor Areni, pe suprafaţa cărora s-au săpat în relief cruci sim
ple, cu mai multe braţe transversale, dintre care unele avînd capetele terminate în
coadă de rîndunică (planşa nr. 7).
Se pare însă că sursa de inspiraţie a celor mai vechi cruci memoriale armene —
şi anume cele sub forma de stele dreptunghiulare purtînd o cruce în relief — o con
stituie acei stîlpi monolitici de bornă (similari cu miliarii romani indicatori de distanţe),
presăraţi de-a lungul marilor drumuri care legau oraşele şi cetăţile Armeniei vechi
în toată perioada precreştină şi în epoca paleocreştină, pînă prin secolele IV — V
(două exemplare din timpul regelui Artachehs I se pot vedea în fotografia nr. 4 din
album).
Cele mai vechi cruci memoriale, ridicate în diferite locuri, de-a lungul drumu
rilor ori pe lîngă cele mai vechi biserici creştine îndată după adoptarea oficială a
creştinismului în Armenia (prima jumătate a secolului al IV-lea), erau din le m n ; în 
cercări de a le transpune în piatră s-au făcut în tot cursul secolelor IV — V II, de cînd
datează aşa numitele «cruci înaripate», de felul celor descoperite în săpăturile de
la Dvin, care constituie punctul de plecare al unei noi arte armene originale. Cele
mai vechi cruci memoriale în piatră, care se păstrează, datează din secolele IX — X.
Ca un prototip interesant poate fi considerată o stelă triunghiulară gigantă de lîngă
Herkin Talin — probabil anterioară secolului al IX-lea — pe care a fost sculptată o
cruce simplă cu două braţe transversale (cel superior mai scurt), iar sub cruce a fost
scobită o nişă patrată, destinată probabil păstrării de relicve ori pentru aprinderea de
luminări şi arderea de tămiie în cinstea crucii (planşa nr. 8) ; o asemenea nişă găsim,
de altfel, şi în soclul unor exemplare evoluate, de mai tîrziu, ca cel din 1286 de la
Achtarak (planşa 61), ori cel de la mausoleul familiei princiare IJkan, din 1220 (planşa
73). Primele «khatchkar»-uri sigur datate sînt : unul înălţate de regina Katranide la
879 în satul Garni (localitate istorică cu monumente din epoca romană), «ca mijlocire
pentru persoana ei», şi altul de la Tekor din anul 964 ; amîndouă au forma de stele
rectangulare ori trapezoidale, fiind înfipte direct în sol, fără soclu, şi avînd latura su
perioară rotunjită sub formă de arc.
Astfel de monumente comemorative au fost creiate în tot cursul secolelor IX şi
X, ca) cele ridicate în cimitirul oraşului Medz Mzra la 881 de prinţul Grigor Amirnerseh,
de prinţul Siunik şi de Aghvan lîngă Nerkin Talin, sau cele din paraclisele cu hramul
sfintelor muceniţe Gaiani şi Hripsima lîngă satul Martiros în regiunea Vayots Tzor.
Crucile sculptate pe ele, încadrate de obicei în chenarul marginal al pietrei, simplu ori
ornamentat, sînt decorate cu motive ornamental vegetale (palmete, ciorchini de stru
guri, fructe de rodii), mai sărace la început, dar dispuse într-o ordine liberă pe supra
faţa netedă a pietrei, cu un remarcabil simţ de simetrie şi armonie, care dă impresia
de monumentalitate şi măreţie (fotografia nr. 9— 1 1 ).
De la sfîrşitul secolului al IX-lea înainte, ideea fundamentală pe care o exprimă
ctitorii (comanditarii) şi artiştii creatori ai acestor monumente este totdeauna mîntuirea
sufletului, ele devenind simboluri săpate în piatră, pe de o parte ale Răstignirii şi
mîntuirii lumii prin Hristos, iar pe de alta ale rezistenţei eroice a poporului armean
de-a lungul martiricului său destin istoric. Exprimînd permanent această ideie, cru
cile memoriale sînt înălţate cu scopul de a nota şi păstra amintirea unor diferite eve
nimente ori personaje importante din istoria naţională, religioasă ori culturală a po
porului armean : victorii militare, sfinţiri de biserici, construcţii de fîntîni, de poduri
ori de diferite edifici monumentale, decese în condiţii anormale, etc. Aşa, de exemplu,
în 1202 fraţii Zakarian notează, în inscripţia de pe o astfel de cruce monumentală de
lîngă Amberd, victoria lor împotriva regilor persani di,n dinastia selgiucizilor ; regina
Vaneni ridică, după 1192, o cruce memorială în amintirea soţului ei, regele Abas, mort
prematur, iar monumentul de la Imirzek din 1233 (azi la Ecimiadzin) prezintă, în rozeta
de sub cruce, înfăţişarea ecvestră a eroului Grigor Khaghbakian (planşa 68— 70); un
chip asemănător de luptător vedem şi pe monumentul din 1279, adus din* regiunea
Ararat la Ecimiadzin (planşa 85— 86). Acestea amintesc chipul antic al cavalerului
trac, pe care şi artiştii de la noi l-au luat ca model pentru chipul voievodului de pe
piatra de mormînt a lui Radu de la Afumaţi din mînăstirea lui Neagoe de la Curtea
de Argeş (1529), ca şi pentru chipul boierului Albu Golescu (1574) de pe piatra lui
mormîntală din Mînăstirea Vieroşi-Muşcel.
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Un mare număr de asemenea cruci comemorative îl formează cele inserate în
zidurile unor biserici, consemnînd zidirea ori restaurarea acestora şi numele unor do
natori şi binefăcători, ca în pisaniile din vechile noastre biserici. Nu mai puţin nu
meroase sînt crucile care au îndeplinit funcţia de pietre tombale, completînd astfel
arhitectura bisericilor — mausolee, cum sînt cele două încadrate pe faţa de apus e
capetei funerare, cu două etaje, a mînăstirii Tsaghats-kar, din 1041 (planşele 20 şi 21).
ori cele de la mausoleul cu trei altare al familiei princiare Ukan din mînăstirea de la
Haghbat, datate 1211— 1220 (planşele 73— 75). în aceste cazuri, arhitectura bisericilor
influenţează structura şi arta decoraţiei sculpturale a crucilor memoriale respective;
legătura dintre arhitectură şi sculptură îşi găseşte expresia cea mai reuşită în super
bele cruci din biserica Sf. Hovhannes din 1041 de la Tsaghats-kar (planşele 20— 22).
din biserica Sf. Garabet tot de acolo din secolele al Xl-lea (planşele 23— 24), cele din
secolele X III şi X IV din cimitirul de la Saghmosavank, încadrate în construcţii arhitec
turale de o artă fină (planşele 48— 54), în monumentul din satul Karmrachene, regiu
nea Azizbekov, datat 1291 (planşele 126— 127), cel din satul Alaiaz în regiunea Yeghegnatzor, datat 1340 (planşa 151), cele de la mausoleul familiei princiare Ukan de la
Haghbat din 1211— 1220 (planşele 74— 75), ş.a. Alte cruci din această categorie sînt
suprainălţate pe socluri şi postamente, dintre care unele simple şi masive (planşele
28— 29, 48, 65, 70, 141), iar altele ornamentate (planşele 32,. 44— 45, 55, 66), care le
dau o înfăţişare impunătoare.
Un grup aparte, care a jucat un rol important în viaţa religioasă a poporului ar
mean, îl alcătuiesc crucile monumentale de tipul «amenaprkitch» (Sfîntul Mîntuitor),
reputate ca făcătoare de minuni şi devenite locuri de pelerinaj şi de cult. Acestea se
deosebesc de altele prin aceea că, pe suprafaţa lor de vest, crucea simplă e înlocuită
cu Crucifixul (icoana Răstignirii). încercăm să descriem unul dintre cele mai repre
zentative exemplare ale acestei categorii, şi anume cel încadrat în partea stîngă a mi
cului nartex al bisericii din Haghbat din 1273 (planşele 76— 79 din album). Panoul
principal are ca motiv central o mare cruce, pe care M întuitorul e înfăţişat răstignit,
gol, cu capul înconjurat de nimb şi aplecat spre dreapta, avînd coapsele înfăşurate
într-un «linteum» cu falduri şi picioarele sprijinite pe un suppedaneum mai lat decit
braţul vertical al crucii, sprijinit şi el pe un trilob ornat cu împletituri de ramuri şi
frunziş, care umple partea inferioară a panoului. La picioarele lui lisus strejuiesc
Iosif şi Nicodim, îngenunchiaţi în atitudine de adorare ; deasupra lor, sub braţul
transversal al crucii, de o parte şi de alta, apar în relief Maica Domnului şi Evanghe
listul Ioan, iar capătul superior al braţului vertical al crucii, care suoortă tabla cu
inscripţia, e încadrat de reprezentările soarelui şi lunei, de îngeri în atitudine de ado
rare şi de alte două figuri umane. împletituri de ramuri' şi frunze (entrelacs) decorează
suprafaţa liberă a pietrei dintre chipurile umane, iar marginile panoului de sub braţul
transversal al crucii sînt bordate pe ambele laturi de un chenar mai lat, divizat pe
verticală în panouri mai mici, patrate, în care sînt sculptate în relief alte chipuri
sfinte (probabil apostoli), şi ele înconjurate de un rămuriş decorativ în motive şi îm
pletituri, diferite de la un panou la altul. Un panou mai îngust, deasupra crucii, are în
mijloc un medalion oval cu chipul lui Dumnezeu-Tatăl, susţinut de doi îngeri înge
nunchiaţi, şi de alţi doi în picioare ; partea superioară a panoului constituie o cornişă
protectoare purtînd o inscripţie continuă.
întregul bloc sculptat, de forma unui monolit dreptunghilar, e supraînăltat pe
un soclu mai îngust şi un postament înalt, a cărui suprafaţă dinspre intrarea bisericii
este şi ea ornată cu cruci mai mici şi cu motive decorative vegetale.
Un exemplar asemănător, din aceeaşi categorie, datat din 1279, a fost adus din
regiunea Ararat în incinta catolicosatului din Ecimiadzin (planşele 85— 86). Un altul,
de mai tîrziu (secolele X V I— XVII), executat într-o manieră mai rudimentară, deca
dentă, se află lîngă mînăstirea de la lacul Sevan (planşele 162— 163). Credincioşii nu
tresc convingerea că aceste cruci (şi mai ales cele cunoscute sub denumirea de tsasman)
au darul vindecării de boale, ele devenind simbol al forţelor neutralizatoare de cala
mităţi naturale şi de nenorociri, oprind seceta, grindina, cutremurele, epidemiile, ş.a.
Privite în totalitatea lor, crucile acestea memoriale constituie şi izvoare de in
formaţie pentru istoria armenilor, cuprinzînd, în inscripţiile săpate pe ele, informaţiuni
despre datele şi împrejurările în care au fost realizate, numele ctitorilor (comanditarilor)
şi ale meşterilor cioplitori în piatră, ş.a.m.d. (vezi, de exemplu, planşa 35). Cît priveşte
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modul de executare, ele sînt sculptate de regulă pe stele (bucăţi monolitice) de forme
regulate (patrate, dreptunghiulare şi trapezoidale), dintre care unele sînt încastrate pe
suprafaţa interioară ori pe cea exterioară a zidurilor bisericilor (vezi, de exemplu,
planşele 105— 106, 130), altele sînt aşezate lîngă portalurile de la intrarea unor biserici
(planşele 60, 104). De un aspect particular şi straniu sînt cele situate în diferite com
plexe mînăstireşti rupestre, ca cel de la Ghegart, unde unele, de mai mici dimen
siuni, sînt săpate direct pe peretele neted al stîncii de piatră (ca cele din secolele X III
şi XIV , planşele il07 şi 116), altele sînt sculptate pe blocuri aşezate în nişe scobite
în stîncă (ibidem, planşele 113— 116), fie izolate, fie în grupe mai mari sau mai mici
(planşele 56, 63— 64, 71, 84, 137, 140, 144). Cele de pe lîngă biserici sînt aşezate de
regulă pe cite un soclu, cele din cimitire, foarte numeroase, sînt înfipte direct în sol ;
unele sînt fixate în vîrful unor blocuri uriaşe de piatră, desprinse din stîncă, profilîndu-se pe azurul albastru al cerului cu o măreţie impresionantă (planşele 124, 131).
în ceea ce priveşte arta acestui gen de monumente ale sculpturii armene în pia
tră, ea a traversat diferite epoci de dezvoltare. Se consideră în general secolele IV — V II
ca epocă de început sau de formare a genului, secolele IX — XI ca epocă a fixării
formelor şi structurii lor, iar secolele X II— X III şi începutul sec. al XlV-lea ca epocă
de maximă dezvoltare a acestui gen de artă. în general, arta sculpturii acestor cruci
memoriale a evoluat paralel cu arhitectura armeană medievală, reflectînd în formele
ei de expresie, ideile religioase care au inspirat pe ctitori şi pe meşterii sculptori,
ecouri ale vieţii sociale, din diferite epoci ale istoriei poporului armean, gusturile
artistice ale epocii, personalitatea artistului creator, ş.a.m.d. Faţa dinspre apus a
blocurilor de piatră care constituie suportul material al acestor cruci este totdeauna
sculptată, iar faţa opusă rămîne cîteodată netedă, alteori este acoperită cu inscripţii,
de regulă incizate în adîncime, pe suprafaţa netedă a pietrei (planşa 33). Centrul
ansamblului decorativ de pe suprafaţa sculptată îl constituie crucea, sprijinită pe o
bază de trepte ori pe o rozetă (mai rar sînt sculptate două cruci paralele şi de
aceeaşi mărime, pe suprafaţa aceluiaşi bloc monolit, cum e cel de la Zod-Vardenis
din 1274, (planşa 120). Restul compoziţiei este în întregime acoperit de motive
decorative complicate şi fine, vegetale ori geometrice. întreg ansamblul decorativ
al feţei sculptate este de regulă brodat cu împletituri şi chenare formate din mici
rozete de forme variate (patrate, poligonale, stelate), care adună oarecum motivele
decorative, risipite în aparenţă, dînd ansamblului compoziţiei unitatea sa de stil.
Pe latura superioară, aceste stele crucifere sînt în general încoronate de o cor
nişă protectoare, uneori destul de proeminentă (planşele, 61, 66), sub care sînt sculp
tate uneori chipuri sfinte (Pantocratorul, Sfînta Fecioară, îngeri, apostoli şi diferiţi
sfinţi), ori scene din istoria sfîntă (Buna-Vestire, Botezul lui Iisus, învierea, ş.a.).
Prin sculptura fină şi delicată a acestui gen de monumente arta medievală ar
meană a sculpturii în piatră a atins apogeul ei şi a creat capodopere neîntrecute, spe
cifice geniului artistic al poporului armean. Opere de mare iscusinţă artistică, de m i
gală şi de răbdare, acestea excelează prin fineţea execuţiei celor mai mici şi mai
neînsemnate amănunte, prin siguranţa şi eleganţa liniilor şi a tăieturii desenului, prin
ingeniozitatea şi varietatea infinită a combinaţiilor de motive ornamentale, prin sim
ţul superior al compoziţiei şi unităţii de ansamblu, prin fineţea şi complexitatea sa
vantă a împletiturilor de motive lineare, geometrice şi vegetale, care umplu supra
faţa liberă a pietrei şi care dau impresia unor broderii sau a unor filigrane în piatră.
Reprezentative pentru aceste calităţi stilistice sînt mai ales cele trei exemplare din
biserica Sf. Garabet de la Noravank-Yeghegnatzor din secolul al XlII-lea (planşa 87—
88), cel din 1308 adus de la Noravank la Ecimiadzin, operă a măiestrului Nomik (plan
şele 89— 91), cel de la Goşavank din secolul al XlII-lea, operă prezumptivă a măies
trului Poghos (planşa 103), cel din secolul al XlV-lea, adus de la Ghegarth la Ecimi
adzin (planşa 108), cel din acelaşi secol, adus tot acolo de la Garabagh (planşa 148—
150), ş.a.
Cu toate că, cel puţin din secolul al Xl-lea, se constituie un fel de canon artistic
al compoziţiei tematice şi ornamentale care împodobeşte faţa sculptată a pietrelor,
totuşi, el se realizează într-o varietate infinită de exemplare, diferite de la unul la
altul prin amănuntele inspiraţiei artistice şi cele de tehnica execuţiei, încît se pot
stabili chiar şcoli sau direcţii artistice. Astfel, linia curbă, care constituie elementul de
bază al ansamblului decorativ şi crează o imagine geometrică concretă, nu se întrerupe
niciodată, evoluînd la nesfîrşit în noi forme geometrice, circulare ori patrate. Succe
siunea şi legătura acestor motive care încadrează tema centrală a compoziţiei — crucea
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simplă ori Răstignirea — crează un fel de ritm, care este propriu acestui soi de mo
numente. «Trecînd uşor de la o formă la alta în cursul evoluţiei sale, pare că împle
titura (frînghia) lineară nu are nici început nici sfîrşit, devenind astfel simbol al idei.
de infinit şi eternitate» (p. 23).
Farmecul acestor graţioase opere ale sculpturii în piatră rezidă în armonia care
leagă varietatea, multiplicitatea şi complexitatea motivelor decorative în unitatea an
samblului. în perioada de maximă dezvoltare a acestui gen de artă, împletiturile li
neare devin, cu timpul, din ce în ce mai fine şi mai minuţioase, încît ansamblul deco
rativ sculptat pe piatră, 'care seamănă cu o bijuterie sau dantelărie în piatră prin
frumuseţea şi fineţea sa, nu lasă niciodată impresia de ceva greoi sau încărcat. împle
titura vegetală fină, care se adînceşte progresiv în masa de piatră, nu turbură as
pectul echilibrat şi majestuos al monumentului. Dimpotrivă, subţiind şi dematerializînd piatra, se pare că motivele decorative nu fac decît să accentueze expresivitatea
operei de artă. Din punctul acesta de vedere sînt socotite ca realizări de culme ale
genului : monumentul lui Tuteordi de la Sanahin din 1184, operă a măiestrului Mkhitar
(pl. 32), aşa numitul Sirun-Katch din Dsegh, crucile memoriale de la biserica din
Goşavank din 1291, opera măiestrului Poghos (planşele 94— 98), crucea sculptată de
meşterul Momik de la Noravank din 1308, adusă la Ecimiadzin (planşele 89— 91), ş.a.
Şi pentru că am pomenit numele cîtorva din marii maieştri creatori ai acestor
monumente (arhitecţi, sculptori, desenatori, săpători, cioplitori), ca şi la noi, ele nu
ne sînt cunoscute decît în parte, începînd din secolul al XH-lea înainte. Cel mai ce
lebru dintre maieştrii din secolul al Xll-lea a fost M khitar, amintit şi mai înainte, care
lucra cu ucenicul său, Aveciis. Cei mai mulţi dintre aceşti iscusiţi sculptori erau în
acelaşi timp şi celebri arhitecţi, ca Momik, care era nu numai un genial arhitect ş:
sculptor, ci totodată un neîntrecut copist şi miniaturist, cum vor fi la noi, ceva ma:
tîrziu, unii dintre marii ierarhi multilateral înzestraţi, ca mitropolitul Anastasie Crimca
al Moldovei, ori vlădica Antim Ivireanul în Muntenia. Momik a activat în Vayots
Tzor (regiunea Siunik) între 1289 şi 1321, a construit biserica din Areni şi probabil ş:
biserica-mausoleu din Noravank şi a sculptat crucile memoriale de la Amaghu (Nora
vank), dintre care una, datată 1308, a fost adusă la Ecimiadzin (planşa 89—91). Arr.
pomenit, de asemenea, de meşterul Paghos (planşele 94— 98). Crucea de la Ghegarth
(în nartexul bisericii), operă a lui Timotei şi a lui Mkhitar, din 1213 (planşele 111— 112).
ca şi crucile din categoria «Amenaprkitch» de la Hagbat şi de la Dsegh, sculptate de
măiestrul Vahram, pot fi şi ele considerate ca realizări de apogeu ale artei armene în
acest domeniu, la care putem adăoga operele meşterului arhitect Galtzak de la Ghe
garth din secolul al XlII-lea (planşele, 109, 117), ale lui Şnorhavor (monumentul din
1283 în satul Martiros din Azizbekov, planşa 128), ş.a. Cunoscut ne mai este, de ase
menea, numele meşterului Vartan, prin monumentul din 1310 (planşa 155).
Invaziile persane, mongole şi turceşti întrerup evoluţia naturală a artei armene
în general şi a celei a crucilor memoriale în special. Un nou avînt recapătă această
artă după împărţirea definitivă a Armeniei între Turcia şi Iran (secolele X V I— X V II) ;
se crează şi acum numeroase «khatchkar»-uri, care îndeplinesc mai ale£ funcţia de
lespezi funerare, dar ele nu mai ating nivelul artistic al celor din perioada medievală.
Nu pentru că s-ar fi secătuit inspiraţia şi posibilităţile artistice ale meşterilor armeni,
ci pentru că posibilităţile economice reduse ale poporului armean nu mai permit acum
opere arhitecturale şi sculpturale de importanţă naţională. De aceea, motivele decora
tive ale crucilor memoriale sculptate devin din ce în ce mai simple şi mai sărace.
Cîteva sute de exemplare din această perioadă de decadenţă artistică se găsesc în
marile cimitire din Kamo (pl. 182— 192), Vardenis, Martuni, vechiul Djulfa şi Noraduz;
mai ales în acesta din urmă se păstrează exemplare din secolele X — X V II, pe baza
cărora se poate stabili evoluţia experimentală a acestui gen de artă în tot cursul celor
peste şapte secole de creaţie (a se vedea, de exemplu planşele 12— 14, 100— 103, 164—
174). Unul dintre ultimii mari maieştri care au creat în această epocă finală este
Kiram, care a activat între 1550 şi 1010, semnînd opere aflate acum în cimitirele din
Noraduz, Martuni, Kamo şi Achtarak (a se vedea, de exemplu, planşa 172). Contemporan
cu el au fost cei doi artişti colaboratori Arakel şi Melikset, care au realizat opere de
bună calitate, din cimitirul Kamo, dintre care una singură, datată 1577, poartă sem
năturile ambilor autori (planşele 192— 193, 194); alta, de la Bdjni, e semnată numai
de Melikset, în 1580 (planşele 194— 195). Mai e cunoscut numele meşterului Grigor,
%
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pe un exemplar din 1602, adus la Egimiadziîi de la Djulfa (planşele, 196— 198), şi cel al
lui Anania, pe o grupă de trei exemplare de la Vardenis-Daşkend din 1649 (planşa 204).
Operele lor prezintă încă o mare siguranţă în desen şi în ingeniozitatea împletiturilor
ornamentale, dar decoraţia devine în general stereotipă şi schematică, dînd impresia
de uscăciune. Forme decadente ale acestei arte, executate cu mijloace mai modeste
şi de meşteri mai rudimentari, întîlnim, de altfel, încă mai de mult, în unele monu
mente pe care atît crucile cît şi motivele ornamentale şi inscripţiile nu mai sînt să
pate în relief, ci numai incizate sau scobite în adîncime, pe suprafaţa netedă a pietrei
(a se vedea, de exemplu, planşele 18 şi 19 cu crucile de la Yegegnatzor, datate 1001
şi 1199).
Unele dintre exemplarele tîrzii ale acestei epoci manifestă tendinţa de a îmbo
găţi decorul sculptural al pietrei cu figuri de personaje sfinte şi cu compoziţii diverse
(Naşterea Domnului, Botezul, învierea), care încadrează motivul central al crucii pe
latura ei superioară şi pe cea inferioară, executate într-o manieră naivă, ca în exem
plarul de la Ecimiadzin, din secolul al XVII-lea (planşele 209— 211).
Ultimele exemplare remarcabile ale acestui gen de artă, în număr de cîteva mii,
s-au păstrat în marele cimitir din Djulfa şi provin din secolele X V I— X V III. Prin re
laţiile ei comerciale cu răsăritul şi cu apusul, această localitate, bogat populată şi cu
o intensă viaţă comercială în secolul al XVI-lea, suferă o evidentă influenţă persană
în arta monumentelor ei funerare, vizibilă nu numai în modificările de decor, ci şi în
structură şi volum : stelele monolite devin mai înguste, ca un fel de coloane masive
şi elansate în înălţime, crucea centrală fiind încadrată pe latura superioară de arcuri
în acoladă, proprii arhitecturii orientale, iar pe cea inferioară de mari rozete sculptate
(a se vedea, de exemplu planşele 196— 203, 206).
Datorită rezistenţei pietrei în care au fost săpate, aceste preţioase monumente ale
artei armene s-au păstrat, cu rari excepţii, într-o stare destul de bună, pînă astăzi, fie
că au rămas în locurile lor de origine (in situ), fie că au fost transportate în muzee şi
colecţii de artă, bisericeşti sau de stat (ca cele aduse la Ecimiadzin, din diverse lo
curi). «Partea inseparabilă a artei sculpturii armene, crucile memoriale sînt expresie
a credinţei creştine, a civilizaţiei şi patrimoniului artistic al poporului armean şi ca
atare merită un loc aparte în tezaurul.artei universale» (p. 25).
*
*

*

Monumente similare cu cele armene prezentate aici sînt la noi Crucile memoriale
sau Troiţele de lemn şi mai ales cele de piatră. Cele mai frumoase exemplare ale
acestor cruci de piatră de la noi — ca de exemplu cea adusă din Sălătruc-Argeş,
datată 1587 (azi pe dealul Patriarhiei din Bucureşti), cea a serdarului Mogoş din 1719
(încadrată în altarul bisericii Oborul-Vechi din Bucureşti), cea a clucerului Cîrstea de
la Răzvad-Dîmboviţa, din timpul lui Matei Basarab (la N. Ghika-Budeşti, Evoluţia
arhitecturii din Muntenia şi Oltenia, partea IlI-a, Bucureşti, 1933, planşa CCCXXV III),
ne duc cu gîndul la exemplare mai vechi ale artei armene, prin fineţea, bogăţia şi
varietatea decorului sculptural săpat pe ele. Deosebirea de căpetenie dintre crucile
româneşti şi cele armene constă în aceea că, pe cînd cele armene sînt săpate în
blocul (stela) de piatră, care constituie suportul lor trainic, cele româneşti sînt des
prinse din blocul de piatră, constituind unităţi artistice independente. De asemenea,
în cele armene, deşi crucea constituie motivul central al feţei sculptate a blocului
monolit, accentul principal al preocupărilor artistului şi al privitorului trece pe an
samblul ornamental care decorează crucea însăşi şi întreg spaţiul liber al suportului
ei dreptunghiular, pe cînd crucile româneşti de lemn sau de piatră, lipsite de un
astfel de suport şi spaţiu decorativ, se profilează libere pe fondul albastru al zărilor
sau pe cel verde al naturii înconjurătoare.
Dar ecourile cele mai vizibile, deşi îndepărtate în spaţiu şi timp, ale superbei
arte armene a crucilor săpate în piatră se vor face simţite, mai tîrziu, pe căi ocolite,
în alte opere ale sculpturii în piatră de la noi, ca de exemplu splendidele rozete
traforate de la Cozia (sec. XIV ), fermecătoarele panouri decorative rozete şi cornişe.
care împodobesc faţadele exterioare ale bisericii lui Neagoe de la Curtea de Argeş
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(sec. XVI), ori minunata broderie a împletiturilor de piatră care acoperă parţial su
prafaţa exterioară a zidurilor mînăstirii Dragomirna şi integral pe cele ale biserici:
Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi (sec. XVII), toate acestea fiind considerate în general de
către istoricii noştri de artă ca opere ale unor artişti de origine ori de formaţie ş:
influenţă armeană. Am putea adăoga la acestea motivele ornamentale şi chenarele
pietrelor de pe mormintele voievozilor noştri din secolele X V — XV II, ale cadrelor de
uşi şi de ferestre sculptate în piatră de la bisericile de stil brîncovenesc (unde vechile
influenţe orientale se amestecă cu cele mai noi, de provenienţă renascentistă), ca cele
de la Stavropoleos din Bucureşti (sec. X V III), precum şi înfloriturile geometrice şi flo
rale ale celebrelor miniaturi, chenare şi frontispicii care împodobesc vechile manus
crise de evangheliare, liturghiere şi molitfelnice, ca cele scrise de Gavriil Uric (sec. XV
sau de vlădica Anastasie Crimca (începutul secolului al XVII-lea), înflorituri pe care
le păstrează şi cele mai vechi tipărituri de la noi, ca cele ale lui Macarie, de la înce
putul secolului al XVI-lea. Comparînd, de exemplu, împletiturile din panourile şi rqzetele decoraţiei exterioare a mînăstirii lui Neagoe de la Curtea de Argeş, ori cele de
pe piatra de mormînt a lui Radu de la Afumaţi din aceeaşi mînăstire şi de pe piatra
funerară a lui Ieremia M ovilă de la Suceviţa (1606), cu cele din chenarele care bro
dează crucea lui Sarkis de la Sanahin din 1215 (în album, planşele 38— 39) sau cea de
la Hagardzin din secolele X III— X IV (planşa 42), vom descoperi surprinzătoare cores
pondenţe similitudini, forme comune ori chiar amănunte identice, în inspiraţia, moti
vele decorative ori în tehnica de execuţie a unor opere realizate de artişti atît de
îndepărtaţi întie ei ca timp şi loc.
Iată cîteva din constatările şi consideraţiile pe care ni le prilejuieşte splendidul
volum de artă prezentat aici şi care pot constitui un imbold pentru o cercetare apro
fundată a realizărilor artei sculpturii noastre bisericeşti în lemn şi în piatră.
*

Precum se vede, volumul-album prezentat aici are meritul de a pune la îndemîna
iubitorilor şi cercetătorilor de artă un admirabil mijloc de cunoaştere a uneia dintre
cele mai originale şi mai specifice ramuri ale artei armene : aceea a sculpturii în piatră,
meşteşug pe care artiştii armeni l-au ridicat la maxima lui dezvoltare artistică, creînd.
mai ales în secolele X — X IV , capodopere incomparabile în acest domeniu, ale căror
ecouri îndepărtate se resimt şi în cele mai bune realizări ale artei sculpturii în lemn
şi în piatră de la noi. Tipărită de Editura «Erebuni» din Erevan, în excelente condiţii
tehnice şi tipografice, pe hîrtie cretată de cea mai bună calitate (Kunstdruckpapier),
cartea a apărut, ca atîtea alte volume de artă, din iniţiativa Sanctităţii Sale Vazken I.
Catolicosul tuturor armenilor, în redacţia generală a savantului armean Varazdat Hariutinian şi sub auspiciile Fundaţiei Galust Gulbenkian din Lisabona. Tuturor iniţia
torilor şi ostenitorilor se cuvin omagiile cititorilor pentru acest act de cultură, de o
excepţională utilitate şi importanţă pentru popularizarea unui sector al artei armene,
puţin cunoscut, care face cinste nu numai culturii armene, ci îmbogăţeşte patrimoniul
artei şi culturii universale, în general.
Pr. Prof. Ene BRANIŞTE
4

s

G. M i h ă i 1ă, Dicţionar ai limbii române vechi (sfîrşitul sec. X — înce
putul sec. XVI), Bucureşti, 1974r 348 p.
După lucrarea lui C. Dimitriu, Romanitatea vocabularului unor texte vechi ro
mâneşti, edit. «Junimea», Iaşi, 1973, Dicţionarul lim bii române veche (sec. X — XVI), în
tocmit de prof. G. M ihăilă, de la Universitatea din Bucureşti, vine să documenteze
adevărul permanenţei latine a limbii române.
Dicţionarul este alcătuit din 628 de cuvinte româneşti, atestate în documente sla
vone şi latine medievale, cu precădere din Ţările Române, de la sfîrşitul sec. X pînă
la primul text redactat integral în limba română, Scrisoarea Iui Neacşu din Cimpulung
(1521).

Cruce sculptată din Yeghegnatzov-Noravank, sec. XIII.

(Album pl. 92).

Cruce numită «Sîrun thatoh» din Tumanian Dsegh,sec. X III
(Album, pl. 58)

Cruce din Kamo, 1577, opera meşterilor Arakel şi Melikseth.

(Album, pl. 193)
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Cruce din Goşavank, din 1291, opera meşterului Poghos.
(Album, pl. 98)
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După originea lor, cuvintele dicţionarului se grupează în ordinea descrescîndă,
astfel :
1.
Latine: 207; 2. Derivate româneşti: 185; 3. Vechi slave (populare): 59; 4.
Slavone : 43 ; 5. De origine necunoscută : 30 ; 6. Maghiare : 26; 7. Autohtone, tracodace : 24; 8. Bulgare: 17; 9. Turceşti (şi vechi turcice): 11; 10. Greceşti (bizantine
şi neogreceşti): 6 ; 11. Vechi ruse şi ucrainiene : 6 ; 12; Creaţii onomatopeice şi ex
presive: 5; 13. Săseşti: 3; 14. Polone: 2; 15. Tătăreşti : 2 ; 16. Mediolatine sau ita
liene :1 ; 17. Sîrbocroate :1.
Din prezentarea statistică se constată că cele mai multe cuvinte sînt moştenite
din latină (207), cărora li se adaugă elementele autohtone traco-dace, pătrunse în la
tina daco-moesică (24), în total 231, ceea ce reprezintă mai mult de o treime din toate
cuvintele atestate înaintea primului document românesc datat (1521). Urmează îndată
derivatele româneşti (185), care împreună cu creaţiile onomatopeice şi expresive (5)
alcătuiesc aproape o altă treime (190); adunate cu primele, dau în total 421 de cuvinte,
respectiv peste două treimi din cuvintele atestate de la sfîrşitul sec. X pînă la 1520.
Restul de aproape o treime (207 cuvinte) se repartizează între cuvintele împrumutate
din limbile slave (în total, 128) şi cele pătrunse din alte limbi, inclusiv de origine ne
cunoscută (în total, 79), atestate în documentele slavone şi latine în formă româ
nizată.
Pentru a putea urmări structura vocabularului românesc din epoca veche, în cla
sificarea celor 17 grupe cuprinse de autor, prezentăm cuvintele cu valoarea onomasiologică, în anii atestaţi de documente.
1. Cuvinte moştenite din latină : 207
A. Substantive : 145.
a)
—
—
—
—

O m u l şi p ă r ţ i l e c o r p u lu i o m e n e s c :
O m u l : bărbat (1471), făt (1465), fecior (1348).
C a p u l : barbă (1436), faţă. (1519), gură (1498—1499), limbă (1433), ureclelurăchie (1407).
T r u n c h i u l : cur (1517), foaie (1507), pîntece (1449).
M e m b r e l e : mădular (1505), picior (1410).

b) F a m ilia , r a p o r t u r i d e r u d e n i e :
— R u d e d e s în g e : mătuşă (1507), nepot, -oa'tă (1428), soră (1487), văr (1505).
— R u d e p r i n a l i a n ţ ă : cumătră (1517), cumnat (1469), fiastru (1471), fiin (1480).
c) S o c i e t a t e a :
— E t n o n i m i e : g r e c (1465) ; rumăr (
rumân) (1489), şcheau (1455).
— C a te g o r ii şi f u n c ţii s o c ia le : doamnă 01462), jude (1490), judeţ (1431), martor/ -ur (1448),
şerb (1471), vecin (1482).
— P r o f e s i i : faur (1467), fur (1448), păcurar (1505).
d) L u m e a a n i m a l ă :
— A n i m a l e d o m e s t i c e (şi p ă r ţ i a l e c o r p u l u i a n i m a l e l o r , p r o d u s e a n im a le ) : berbece (1443),
bou (1470), capră (1425), porc (1443), purcel (1495), taur (1475), .viţel (1499), corn (1436), floc (1467),
lapte (1517).
— P ă s ă r i d o m e s t i c e : găină (1507), pui (1453), găinaţ (1510).
— A n i m a l e s ă l b a t i c e : bour (1479), iepure (1502), leu (1519), lup (1490), urs (1318), vulpe (1495).
— P ă s ă r i s ă l b a t i c e : corb (1456), păun (1438), porumb (1514—1519).
— R e p t i le şi i n s e c t e : şarpe (1501), purece (1491).
e) L u m e a v e g e t a l ă :
— A r b o r i şi a r b u ş t i n e c u l t i v a ţ i (şi f r u c t e l e lo r) ; p ă d u r e a : arbure (1471), corn (1428), fag
C1519), jireapăn (1410), măstachtn / măsteacăn / măsteacăr (1455), pa'ltin (1411), păducel (1436),
plop (1411), salce (1495), soc (1492), sorb-soarbă (1470), spin (1471), tei (1517), ulm (1478), ghindă
-1497), pădure (1515), runc (1486), tufă (1512—1513), frăsinet (1502), nucet (1400).
—- L e g u m e , p o m i f r u c t i f e r i , c e r e a l e : ceapă (1492), prun (1436), secară / săcară (1479).
— F lo r i, i e r b u r i : floare (1506), laur (1443).
— C iu p e r c i : burete (1509).
f) O b ie c te c a s n ic e , i n s t r u m e n t e , h r a n ă , d i v e r s e m a t e r i i etc. : ac (1508), bucată (1452), bu
cium (1456),bwcşe (1489), căpăstru (1508), cheie (1517), ciur (1508), cui (1508), cumpănă (1509), dzeamă
'1419), fir (1508), furcă (1496), marmure (1467), mătasă (1428), păcură (1440), petec (1451), roată
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(1512—1521), rugină / -ră (1490), sac (1482—1492), săcure (1509),
scîndură (1508), scut (1501—1515.
toartă (1508).
g) L o c u in ţ ă , c o n s t r u c ţ i i , a g r i c u l t u r ă , i n d u s t r i a etc. : arsură (1451),bae (1520), cărare (143E.
cetate (1411), curte (1458), falce (1470), fîntînă / -ră (1426), murmint (1512—1513), poartă (1470).
h) N a t u r ă î n c o n j u r ă t o a r e , r e lie f : coastă (1463), culme (1475), mun(t)cel (1403), munte (147£.
parîng (1470), pămînt (1517), piatră (1400—1418), rîpă (= rîp ă ) (1428), şes (1521), ţeară
(1515).
— A p e : albie (1443), cursură (1517), genune
(1415), lac (1468), rîu (1520),
vad
(1478),
(1428), vîlcea (1.519).
S p a ţ i u : dos (1519), fund (1462), margine (1452), mijloc (1504), unghiu (1462).
i) C o r p u r i c e r e ş ti , t i m p u l : lună (1467), august (sec. X—XI. 1500), maiu (1509), vară (I3 lt
j) R e lig ie : crăciun (1414), cruce(1504), drac (1452).
B. Articole : 1
A r tic o l h o tă rît. : (a) lu (1425).
C. Adjective : 32
a) D e t e r m i n ă r i c a n t i t a t i v e , d u p ă f o r m ă şi c o n ţ i n u t :
greu (144S), larg (1469), lat (1505), lung (1510), mic (1222—1228), rotund (1476), scurt (14**
strimt (1486), strimb (strimb) (1428).
b) A s p e c t e x t e r i o r şi i n t e r i o r : frumos / fromos (1411), gras (1455), neted (1392), putrex.
(1505), rece (1493), sec (1436), turbure (1460).
c) C u lo ri : alb (1415), galbin / en (1456), negru (1403), roş(i)u (1465), verde (1513).
d) G u s t : amdr (1430), dulce (1433).
e) D e t e r m i n ă r i a le o m u l u i (şi, în g e n e r e , a le v i e ţ u i t o a r e l o r ) — fizice, d e v îr s t ă , d e f e c t e etc
flămînd (1448), geamăn! -ăr (1446), june (1510), mut (1520), orb (1495—1508), surd (1348).
f) D e t e r m i n ă r i p s i h i c e : blînd (1519), bun. (1222—1228), rău (1510).
g) D iv e r s e î n s u ş i r i : repede (1512—1513), singur (1222—1228).
D. Pronume : 2
a) P r o n u m e p e r s o n a l : 61 — ei (1504).
b) P r o n u m e d e m o n s t r a t i v : cest (1431).
E. Verbe : 16
a) A t e s t a t e la p a r t i c i p i u l t r e c u t , c u v a l o a r e a d j e c t i v a l ă ( e v e n tu a l) s u b s t a n t i v a t e : afume
(1510), giurat (1496), lăudat (1492), lepădat (1511), luminat (1448), ras (1494), săpat (1404—1406), sdrs:
(1434), spăr(i)et (1429), tuns (1453), turbat (1441), urit / urit (1490), uscat (1439).
b) A t e s t a t e la i n f i n i t i v (în r o m â n ă s a u în s la v o n ă ) şi la i n d i c a t i v p r e z e n t : bea (1418), caş*
(1318), pati I păfî (1462—1473).
F. Adverbe : 2

Mai (1400), vare (oare) (1404—1406).
G. Prepoziţii : 7

De (1498), în (1499), intre (1451), la (1471), pre (1514), spre (1519), supt (1463).
2. Cuvinte autohtone, traco-dace : 24
A. Substantive : 21
O m u l şi c o r p u l o m e n e s c : moaşă (1480), budză / buze (1492), grumadz (1499).
L u m e a a n im a lă :
A n i m a l e d o m e s t i c e : mîndz (1443).
V ie tă ţi s ă l b a t i c e şi f a n t a s t i c e : bălaur (1517), şopirlă (1483), viedzure (1492).
L u m e a v e g e t a l ă : brad (1490), copaciu (1491).
N a tu ra în c o n ju ră to a re :
R e lie f : groapă (1520), mal (1445), măgură (1411).
A p e : baltă (1505), pârău /pîrîu (1466).
L o c u i n ţ ă , i n d u s t r i e , o b ie c te , m ă s u r i : carîmb (1497), gard (1488), jumetate j jumăi^.i
(1403), şteadză (1473).
f) P ă s t o r i t : brîndza (1490), stină (1451), strungă (1475—1476).
a)
b)
—
—
c)
d)
—
—
e)

4

B.

Mare (1490), mîn(d)zat (1434), murg (1462).

Adjective : 3
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3. — Cuvinte de origine necunoscută : 30
A. Substantive : 26

a) O m u l, p r o f e s ii : baci (1293—1302), bade (1428), copil (1318), slugear / iu
(1482—1487).
b) L u m e a a n i m a l ă : cîrlan (1429), jder (1422).
c) L u m e a v e g e t a l ă : brînduşe (1494), brustur (1518), buştean
(1483), mălai
(1489), s t e j a r (1515).
d) R e lie f : glod (1425), grun (1485), pisc (1425).

(1456), tîlhar

(1507),

rediu

e) O b ie c te c a s n ic e , i n s t r u m e n t e , î m b r ă c ă m i n t e : chivără (1509), cioarec (1505), ciucur (1510),
cîrlig (1389), dăleg (1508), măciucă (1439), sculă (1481), stinghie (1508), şt(i)ubei(u) (1486), ţîţînă
(150«).

Adjective : 3

B.

Ciung (1400), creţ (1421), dolofan (1481).
C. Verbe : 1

Socoti (1475—1476).
4. — împrumuturi vechi slave (populare!) : 59
A. Substantive : 49
a) O m u l şi p ă r ţ i l e c o rp u lu 'i o m e n e s c : babă (1520), crec (1520).
b) E t n o n i m i e : neamţ (1395).
c) P ă s ă r i : vrabie (1483).
d) L u m e a v e g e t a l ă :
— P l a n t e c u l t i v a t e ; lo c u r i c u l t i v a t e : bob (1482—1491), eimbru (1462), laz (1497), sad (1514).
— I e r b u r i , a r b u ş t i , p ă d u r e : driznă (1488), răchită (1517), trestie (1519), crîng (1495), dum
bravă (1483).
e) N a t u r e î n c o n j u r ă t o a r e , re lie f, a p e :
— N a t u r e î n c o n j u r ă t o a r e , r e lie f : bolovan (1501), cremene (1491), dea'l (1514), grind (1507),
luncă (1514), moghilă (1479), plai (1504), poiană (1400), preslop / prislop (1451), prund (1506), răspîntie (1495), vîrh (1517), virtop (1493), zăvoagă (1513), zăpodie (1425).
— A p e : bahnă (1459), iaz (1519), iazer (1518),
izvor (1486), obîrşie / ubîrşie (1493), şipot
(1441), topliţă (1493).
f) O b ie c te c a s n ic e , i n s t r u m e n t e , î m b r ă c ă m i n t e etc. :
— blid (1508), cleiu (1509), c o ş (1504 s a u 1507), obadă (1496—1507), penten (1509), stîlp (1517),
ţese(a)lă (1508), ţintă (1508), vadră (pl. vedre) (1500), verigi (1508).
g) C u v in te a b s t r a c t e : ciste (1474), nevoie (1499), svat (1491—1492), veste (1507—1508).
B. Adjective : 6

Cîrn (1494), drag (1377), mîndru (1502), scump (1492), sprinten (1477), svînt (1512).
C. Verbe : 4
A t e s t a t e la p a r t i c i p i u l t r e c u t , c u v a l o a r e a d j e c t i v a l ă
(1418), opărit (1348).

(şi) : cirpit (1500), clădit (I5i5), liubit

5. — împrumuturi slavone (culte) : 43
A. Substantive : 43
a) R a n g u r i şi f u n c ţii în o r î n d u i r e a f e u d a l ă :
— craiu (1457), voievoda / voivoda (1368), boiar / boieri (1475), cliucear (1490), comis (1453)
logofet (1413), postelnic (1468), spatar / spătar (1435), stolnic (.1486), vistier / iu (1484), visternic
(1499), (d)vornic (1397).
b) P r o f e s ii, s t ă r i s o c ia le etc. : birciu (1489), pribeag (1460), tălmăci (1503), tîrgoveţ (1514—
1516).
c) R e lig ie : arhiereu (1500), călugăr (1428), căliughariţă /
călugăriţă (1493), protopop (1499),
cîrje (1495), monastire (1463), nedeie (1520).
d) C a n c e l a r i e : chinavariu (1508), gramatic (1490), hârtie (1528), hrisovol /
hrisovul (1505).
e) N u m e d e lu n i : februarie (1502), aprilie (1480), iunie (1472), ohtom,vrie (1512), noe(m)vrie

(1508).
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f) T e r e n u r i a g r ic o le , a ş e z ă r i o m e n e ş t i , l o c u i n ţ ă : branişte (1454), gradişta / grădişte (1464),
jilişte (1492), selişte (1385), ocină (14i91), cărămidă (1508), camară (1508).
g) A lţi t e r m e n i : aspru (1502), prădalnică (1499), soroc (1478—1484), tipar (1517).
6. — împrumuturi bulgare : 17
A. Substantive : 13

Bujor (1490), ciubăr ( p r o b a b i l d in m a g h . ; 1509), comarnic (1501), girlă (1448), leucă ( p r o 
b a b i l ; 1479—1480), livadă (1498), morun (1466), pogon (1502), seciu (1501), tipsie (1509), toporişte
(1509), voinic (1495), Zemnic (1504).
B. Adjective : 2
Gîrbov (1440), mîrşav (1502).
C. Verbe : 2
A t e s t a t e la p a r t i c i p i u l t r e c u t (cu v a l o a r e a d j e c t i v a l ă ) şi la : pîrlit (1478), spoit (1509).
7. — împrumuturi sirbocroate : 1
E tn o n im

( n u m e le p o p o r u l u i r e s p e c tiv ) : sh'b (1418).
8. — împrumuturi vechi ruse şi ucrainene : 6

A. — Vechi ruse (slave răsăritene comune) : l
E t n o n i m ( n u m e le p o p o r u l u i r e s p e c tiv ) : rus (1507).
B. — Ucrainene (în nord-estul ţării) : 5

Substantive
Cuhn(î)e (şi m a g h . : 1482), cut (1468), holtei (1487), leah (1495), medelGan (1496).
9. — împrumuturi poloneze : 2

Substantive
Camhă (1462—1463), şoltuz (1434).
10. — împrumuturi greceşti : 6
A. Substantive : 4

Fanariu (1508), frinc (1468), pirostie (1508), za (pl. zale, 1509).
B. Adjective : 1
Spin (sp îr) (1503).
C.

Verbe : 1

A t e s t a t la p a r t i c i p i u l t r e c u t : părăsit.
11. — împrtimuturi mediolatine sau italiene : 1

Nastar (e)

nastur (e) (1462—1463).
12. — împrumuturi turceşti (şl vechi turcice : 11
A. Vechi turcice : 1

Gorgan (1517).
B . Turceşti : 10

Substantive : 10
\
a) E t n o n i m ( n u m e l e p o p o r u l u i r e s p e c tiv ) : turc (1436).
b) î m b r ă c ă m i n t e , s to f e : bogasiu (1508), caftan (1509), cof(e)tărie (1509), dulamă (1508), meşi
(1508), ţol (1509).
c) D iv e r s e : astariu (1508), cadie / cadiu (1509), hamalîc (1508).
ft

13. — împrumuturi tătăreşti : 2
a)
b)

E tn o n im (n u m e le p o p o ru lu i
A r m e : buzdugan (1446).

r e s p e c tiv ) : tătar (1418).

14. — împrumuturi maghiare : 26
R a n g u r i , f u n c ţii, s t ă r i s o c ia le e tc. : ban (1409), birău(1470—1476), chezaş(1495—1508).
măcău (1493), megiaş (1446), pîrcălab (1438—1444), pîrgar (1413),vamă (1418—1420), vameş
(1418—
1420).
a)
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b) E t n o n i m ( n u m e le p o p o r u l u i r e s p e c tiv ) : sacui/secui (1460).
c) I m p o z ite , d ă r i, d a n ii etc. : chelciuc (1432—1437), dijmă (1428), iliş (1446), mertic (1500),
uric (1400).
d) î m b r ă c ă m i n t e , h a r n a ş a m e n t : nadragi (1508), guler (1509), cizmă
(1508), bobou (1421),
ham (1512—1521).
e) A ş e z ă r i o m e n e ş ti, t e r e n e tc. : dimb (1517), hotar (1473), ocnă (1502), oraş (14241—1431^.
f) P ă s ă r i d e p r a d ă şi d e v i n ă t o a r e : şoi(u)m (1467), uliu (1448).
15. — împrumuturi săseşti : 3

Lat (1496—1507),

şindrilă

Substantive : 3
(1496—1507), ştreang (1512—1521).

16. — Creaţii onomatopeice şi expresive : 5
A. — Substantive (de origine, probabil, expresivă onomatopeică)
: 4.
Bulboacă (1428), cioară ( s a u ), p o a t e a u t o h t o n — 1511), ciocirlie (1468), peperig (1473).
B. — Interjecţii : 1 .
Vai (1498).
17. — Derivate româneşti : 185
A. Substantive : 140

De la substantive :
a) -« D ife re n ţie re o m o n i m i c ă » 1 : ban ( m o n e d a , 1413), d e la ban (titlu ).
b) D e r i v a t e r e g r e s i v e : moş (1411), scorus (1510).
c) S u f. — e a : cetăţea (1455), fîntinea (1506), pietricea (1519).
d) S u f. m o ţ i o n a l - d ; slujnică (1482).
e) S u f .- ic d : bădică (1462).
1
f) S u f . - m ă (inâ) : căpăţină (1505), ciochină (?—1507), stupină (1502).
g) S u f .- io a r d , -işoară : căşcioară (1469), curtişoară (1497).
h) S u f. m o ţio n a l — easă : băneasă (14%).
i) S u f. — uşă : căldăruşă (1492), munuşe (mînuşă) (1508),vîlceluşă
(1519).
j)
S u l. — eaţă : fîntîneaţă (1469).
k)
S u f. — iţă : dumbrăviţă (1447), fetiţă(1506),
fîntiniţă (1471), poeniţă (1473), soriţă (1489).
1) S u f. — uţă : băşicuţă (1517), obrejiuţă (1514).
m ) S u . — ic : C^>-ig) : tălpig (1403).
n)
S u f. — nic : hotarnic (1406), paharnic (1415).
o)
S u f. — ice : găurice (1452).
p) S u f. — ie : ma(i)storie (1509), mărturie (1433—1437).
q) S u f. — ărie : bălărie (1519), căşărie (1498).
>
r) S u f. — oa'ne — oaie : făuroane (1455), lupoane / lupoaie (1473), zlăţăroane (1467).
s) S u f. — ărici(u) : vinărici(u') (1428).
ş) S u f. — oi : răţoi (1487).
t) S u f. — el : bradel (1348), brădăţel (1456), buorel (1483), comişel (1507), copăcel (1473),
corneţel / cornăţel (1493), curpinel (1512), dvornicel (1428), făgeţel (1475), făurel (1459), gorgănel
(1515), măscurel. (1507), muşcel ( p r o b a b il, v a r i a n t a f o n e tic ă a lu i a lu i muntcel, 1510), păhăr nicel (1437), săicel (1480), spătărel (1472), stejerel (1455), la pl. măgurele (15*10—1512), mălurele
(1506).
ţ) S u f. — an : jugan (1496).
u) S u f. — ean : buorean (1454), curtean (1464),
moldovean (1431—1433), muntean (1480),
orăşan (1439), susean (1436), ungurean (1409).
v) S u f. — a r( iu ) : n o m i n a a g e n tis ' — aurariu (1484), blidariu (1459), braniştear / braniştar (1400), brumăr(iu) (1447), senuşar (1437), circi(u)mar (1509), dijmar (1464), găinar (1482—
1496), ilişar (1446), morar(iu) (1520), osluhar (1453), pătrunichăr (1445), pitar(iu) (1476), ploscar
(1443), porcar / purcar (1473), portar(iu) (1436), pripaşer (1438), puşcar (1486—1494), surlariu (1495),
şătrar (1511), uşăr(iu) (1482), văcar (1515), voştinar (1488), vulpar(iu) (1502), brănicer (1508).
w) S u . — şor : plopşor (1519), rîuşor (1435), tîrgşor (1413).
x) S u f. — aş : camaraş (1431), armaş (1456—1459), trimbiţaş (1508), ţermuraş (1519), vrăjmaş
(1421).
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y) S u f. — iş : aniniş (1392), păltiniş (1410), răchitiş (1452).
z) S u f. — et : brădet (1498—1499), ceret (1400), cornet (1512—1513), spinet (1421)
a a ) S u f. — eţ; uleţ : brăduleţ (1491), fâguleţ (1473), grueţ (1451), noureţ (1454).
b b ) P r e f i x u l răs : răspopă (1493).
cc) P r e f i x u l , p r o b a b il , a — şi s u f. ariu : amnariu (1508).

De la odjective
a) S u f.
b) S u f.
c) S u f.

ură : strimtură (1428),
is : slobo(d)zie (1456).
an : lungan (1439).

De la verbe
a) P o s t v e r b a l e : leagăn (1482), oglendă (1477).
b) S u f. — eală : bîrfeală (1482). opinteală (1497), tocmeală (1453).
c) S u f. — ură, -ătură, -ilură : cîrligătură (1426), curmătură (1517), furcitură (1505), înfun
dătură (1428), ruptură (1422).
d) S u f. — eadză : căcăradză (1487).
e) S u f. — ie : judecie (1434).
f) S u f. — ătoare, -itoare : cheotoare (1508), cingătoare (1508), ieşitoare (1508).
is ?) : clocotici (1519).
g) S u f. — ici (
h) S u f. — eotn : toăşan (1509).
i) S u f. — itor (iu) : croitor (1448), neguţătoriu (1493), păzitor (1481).
isş (iş) : pîriş / pîrîş (1503).
j) S u f.
k) S u f.
ez : huhurez (1497).
De la adverbe :
S u f. — ean : gioşan (1486).
B. Adjective : 34

De la substantive sau adjective substantivate
a) S u f. — esc : călugăresc (1496), creţesc (1510), domnesc (1472), neburesc (1448), popesc
(1425), preţuesc (1502), sirbesc (1456).
b) S u f. — aci : stîngaci (1426).
c) S u f. — an : bălan (1348).
d) S u f. — ean : bîrsean (1429), cimpean (1456), mărginean (1440).
e) S u f. — in : albin (1428).
bărbos (1418), căpăţînos (1503), găunos (1448), părăginos
f) S u f. — os : a'ninos (1437),
(1484) ,T)ăros (1509), pietros (1503), puturos (1493), stirminos (1439).
g) S u f. — eş : gureş (1467).
at bu(d)zat (1470), gogoşat (1487).
h) S u f.
i) S u f.
eţ : pădureţ (1408).
j. S u f.
iu : mieriu (1495).
De la adjective
a)
b)
c)
d)
e)

el (?) : mitutel (1491).
S u f.
işor : strimtişor ('1486).
S u f.
S u f.
at : muşat (d in frumuşat ?
S u f.
uţ : drăguţ (1502).
V a r i a n t ă (?) : ciunt.

1373)

De la verbe
a) S u f. itor : bilbiitor (1517).
b) S u f. — iu : luciu (1409).
I

C. Verbe : 9
a) A t e s t a t e la p a r t i c i p i u l t r e c u t : bălţat (1426), mohorV (1495), cirligat (1409), deochiat (1473),
vrîstat sau ' vîrstat (1491).
\
b) A t e s t a t e la p r e z e n t u l s l a v o n : (a se) nevoi.
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De la adjective
(a) slobozi (1482—1492).
D. Adverbe : 2
A t e s t a t e la p a r t i c i p i u l t r e c u t : împuţit (1495), pitulat (1483).
D. Adverbe : 2
S u f. — iş : boldiş (1517), curmeziş (1508).
C o n s t a t ă m c ă d i n t r e v e c h ile c u v i n t e r o m â n e ş t i lip s e ş te o n o m a s t i c u l Petre, î n s c r i s p e u r 
c io ru l d e la C a p i d a v a d in v e a c u l a l \ - l e a , d e s c o p e r i t în v a r a a n u l u i 1967.
P r e z e n t a r e a v o c a b u l a r u l u i lim b ii r o m â n e v e c h i (sec. X—XVI), c it n e e s te c u n o s c u t p în â
:n p r e z e n t d in d o c u m e n t e l e s l a v o n e şi l a t i n e m e d ie v a le , d o v e d e ş t e u n a d e v ă r n e t ă g ă d u i t , că
lim b a r o m â n ă e s te e s e n ţia l l a t i n ă , a t i t p r i n s i s t e m u l g r a m a t i c a l , c it şi p r i n v o c a b u l a r u l ei.
T e z a lu i A l e x a n d r u C h ia c , d in c u n o s c u t u l s ă u d i c ţ i o n a r d e e tim o lo g ie d a c o - r o m â n ă , c ă în
lim b a r o m â n ă v o c a b u l a r u l d e o r i g i n e la t i n ă n u r e p r e z i n t ă d e c ît o c i n c im e d in t o t a l u l c u v i n 
telo r, i a r r e s t u l d e p a t r u c in c im i s î n t d e o r i g i n e s la v ă , t u r c ă , m a g h i a r ă etc., e s te c o m p l e t i n 
firm a tă . D e f a p t , l u c r u l a c e s t a l- a d e m o n s t r a t şi M ir c e a S e c h e , în Schiţă de istorie a lexico
grafici române, I, 1966, d o v e d i n d c ă s t a t i s t i c a lui C h ia c a f o s t g r e ş i t ă , f ii n d c ă d in c e le 16.645
de c u v i n t e î n r e g i s t r a t e în d i c ţ i o n a r , 8.038 s î n t d e o r ig in e l a t i n ă s a u d e r i v a t e a le a c e s t o r a , 6.141
de o r i g i n e s l a v ă şi d e r i v a t e , 1.250 d e o r ig in e t u r c ă şi d e r i v a t e etc.
U n a lt a d e v ă r p e c a r e îl d e m o n s t r e a z ă Dicţionarul limbii române vechi (sec. X—XVI) e s te
a p r o p i e r e a lim b ii r o m â n e v e c h i d e l i m b a r o m â n ă c u r e n t ă şi, în a c e la ş i tim p , d i c ţ i o n a r u l d o 
v e d e ş te u n i t a t e a lim b ii r o m â n e , p e n tr u ' t o a t e ţ i n u t u r i l e lo c u ite d e r o m â n i , c h i a r şi c în d ei e r a u
d e s p ă r ţ i ţ i p r i n h o t a r e p o litic e i m p u s e a r b i t r a r , f iin d c ă în D i c ţ i o n a r c u v i n t e l e s î n t î n r e g i s t r a t e
din t o a t e ţ i n u t u r i l e r o m â n e ş t i .
Pr. Prof. I. IONESCU

D. G. K i r i a cf Pagini de corespondenţă, Ediţie îngrijită, prefaţată şi
adnotată de Titus Moisescu, Editura Muzicală a Uniunii Compozi
torilor, Bucureşti, 1974, 358 p.
La ceea ce s-a scris pînă acum — din păcate nu prea mult — despre complexa
personalitate muzicală a lui Dimitrie Georgescu-Kiriac se adaugă acum o nouă lu 
crare conţinînd scrisori «către» şi «de la» eminentul muzician român. Este prima lu 
crare de acest fel din literatura muzicală, căci la foarte puţin timp s-a adăugat pri
mul volum de corespondenţă a lui George Enescu (ediţie îngrijită de muzicologul
Viorel Cosma).
Scrisorile cuprinse în volumul de faţă sînt datate între anii 1892— 1928, iar se
lecţionarea lor s-a făcut foarle judicios, adică după interesul pe care-1 prezintă pen
tru muzica românească. Este o carte care interesează şi relaxează, mai ales că
D. G. Kiriac avea un stil epistolar academic ; nimic de prisos în exprimarea lui, ceea
ce dovedeşte încă o dată
caracterul său integru,
măiestria sa în problemele de
muzică şi muzicologie, precum şi 'în cele de organizare, munca sa fără preget pen
tru afirmarea acestei arte, atît în ţară cît şi peste graniţe, ataşamentul său sincer,
de părinte şi prieten, faţă de ucenicii săi, pe care i-a sprijinit şi moral şi material
să se cultive, să se afirme şi să ducă mai departe opera începută de el.
El a fost un adevărat deschizător de drumuri noi în muzica şi muzicologia ro
mânească, numai dacă ne gîndim, spre exemplu, la armonizarea cîntării bisericeşti
de strană şi a celei populare, sau la culegerea sistematică şi ştiinţifică a folclorului
muzical românesc etc.
La aceasta stau mărturie atît ediţia postumă a Cîntărilor Sfintei Liturghii, adu
nate şi selectate din vraful de manuscrise rămase de la Kiriac, de către compozitorul
Gh. Cucu şi muzicologul C. Brăiloiu, cît şi cîntecele populare armonizate de el sau
chiar corespondenţa sa cu personalităţi marcante ca Bella Bartok — mare folclorist
maghiar — din care se desprinde preocuparea sa intensă pentru culegerea sistema
tică a folclorului românesc — atît religios cît şi laic.

1000

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Nu mai vorbim do activitatea sa pe tărîm concertistic, prin înjghebarea socie
tăţii corale «iCarmen» (la 1900), care va deveni celebră, atît în ceea ce priveşte reper
toriul abordat, cît şi scopul propus, acela de culturalizare muzicală a maselor.
Autorul volumului de faţă, ţinînd seama numai de corespondenţă şi făcînd abs
tracţie de alte documente, schiţează exact şi succint biografia lui D. G. Kiriac, care
s-a născut în Bucureşti la 8 martie 1866.
Absolvent al Conservatorului din Bucureşti, unde avusese profesori pe G. Brctianu, Gh. Ştephănescu, Eduard Wachmann, precum şi «bacalaureat în litere şi şti
inţe» şi «licenţiat în drept» la Universitatea din Bucureşti, D. G. Kiriac ia drumul
Parisului, unde 'îşi aprofundează cunoştinţele muzicale la vestita «Schola Cantorum»
şi la Conservatorul naţional din Paris cu profesorii renumiţi ai timpului : Vincent
d'Indy, Paul Vida] şi alţii.
A fost ajutat moral şi material de cîţiva prieteni devotaţi, printre care poetul
Alexandru Vlahuţă din a cărui corespondenţă se desprinde marea lui dragoste şl
devotamentul său pentru «Kirică» cel drag. Iată ce spune Vlahuţă într-o scrisoare
către Kiriac : «Contează pe noi. La nevoie vom da concerte, serate literare, von
scoate bani din piatră seacă şi-ţi vom asigura liniştea şi putinţa de a lucra acolc
(la Paris). .. Om mai cînta, om mai juca ; dar nu te lăsăm — vrem s-avem şi noi
un muzicant m a re » ... Sau altădată îi poruncea prieteneşte: «Nu-ţi dau voie să te
descurajezi . . . Eu nu te las — slab aşa cum oi fi, dar te urmăresc cu toată dragostea,
şi cînd ai un prieten bun, poţi suferi cu el uneori, dar nu pici...» etc.
Scrisorile cuprinse în acest volum sînt împărţite în trei capitole mari :
I. Alexandru Vlahuţă către D. G. Kiriac (15 scrisori datate între anii 1892— 1896
exact perioada în care muzicianul a studiat la Paris);
II. Diverse alte scrisori «de la» şi «către» D. G. Kiriac (162 scrisori dintre anii
1893— 1927).
Printre expeditorii sau destinatarii acestor scrisori găsim p e : G. Ştephănescu,
Eduard Wachmann, Alex. Podoleanu, Ion Vidu, Bazil Anastasescu,
George Dimi.
Matei Voileanu, Timotei Popovici, Tiberiu Brediceanu, Elena «Theodorini, Bella Bartok, I. Şt. Paulian, Augustin Bena, Guilelm Şorban, Pr. Nicolae M. Popescu, Ion
Bianu, George Enescu, Diac. Mihai I. Chiriţă, Iosif Velceanu, I. U. Soricu, Episcopul
Visarion Puiu al Argeşului, Emil Riegler-Dinu, Teodor Castrişanu, Nicolae Oancea,
Gh. Cucu, George Breazul, Jean Athanasiu, Elena Drăgulescu-Stinghe, Gh. PopescuBrăneşti, M ihail Gr. Posluşnicu, Umberto Pessione, C. I. Baciu, Alfred Alessandrescu.
Vasile Popovici etc. "
Alte scrisori tot din capitolul II sînt adresate cu diverse ocazii unor autorităţi
ca : Preşedintele Academiei Române, Ministrul de Interne, Ministrul Instrucţiunii pu
blice etc.
III. Capitolul acesta cuprinde scrisori către cel mai apropiat discipol al său
Ioan D. Chirescu (41 scrisori) şi numai două de la acesta către maestrul său Kiriac;
aceasta, pentru că au fost distruse de un incendiu întîmplat la biserica Domniţe
Bălaşa, în a cărei arhivă se aflau.
De remarcat că toate scrisorile adresate lui I. D. Chirescu sînt străbătute, ca de
un fir roşu, de grija maestrului pentru ucenicul său drag pe care îl trimisese la Paris
pentru studii şi pe care îl cheamă adesea în ţară să preia conducerea societăţii co
rale «Carmen», precum şi catedra de Teorie şi Solfegii la Conservator, Kiriac simţindu-se destul de slăbit fizic.
Altele sînt pline de sfaturi prieteneşti şi părinteşti, lăsînd chiar impresia co
respondenţei între doi prieteni foarte apropiaţi, sau, dacă nu exagerăm, între un
tată şi fiul său.
Cartea mai cuprinde o Anexă în care sînt incluse cîteva scrisori oficiale, pre
cum şi memoriile lui D. G. Kiriac către Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor,
anunţul morţii maestrului (de C. Brăiloiu către B£Ila Bart6k), interviul luat lui Kiriac
de către criticul de artă Petre Comarnescu, în legătură cu mişcarea muzicală din
România şi importanţa cîntecului popular şi' religios.
Memoriile sale cuprind, pe lîngă date biografice şi activitatea desfăşurată ca
profesor, compozitor, folclorist, organizator, propuneri cu privire la studierea cîn
tecului popular şi a celui oriental (bisericesc), schiţe de plan de o rară claritate şi
competenţă pentru sfîrşitul secolului al XIX-lea, în care el trasează liniile călăuzi-
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toare în culegerea şi prelucrarea c'intecului popular ca şi în armonizarea cîntării
bisericeşti psaltice. Intr-un alt memoriu adresat Ministrului
Cultelor şi Artelor de
atunci, D. Kiriac se angaja «cu alcătuirea repertoriului şcolar pentru cintarea la bi
serică şi cu organizarea corurilor religioase şcolare de toate gradele» .. . căci «şcoala
are nevoie de cîntece şcolare potrivite cu cîntarea noastră românească . . . ».
Tot aici mai sînt redate cîteva scrisori ale lui George Enescu către direcţia zia
rului «Universul», în care marele muzician ia atitudine fermă cu privire la rezerva
pe care o manifesta acest ziar în legătură cu sărbătorirea unui sfert de veac de
existentă a societăţii corale «Carmen».
A ltă scrisoareeste adresată de către Kiriac ziarului«Epoca», în care pune
deschis problema criticii muzicale competente.
‘în memoriul către preşedintele Societ. Corale «Carmen», maestrul se plînge că
sănătatea sa nu-i mai permite eforturi, dar nu lasă treburile baltă, ci dă sfaturi
concrete şi competente cum să se desfăşoare în continuare programul şi activitatea
societăţii.
,
! t
,
j
|
Cartea este însoţită de portretele unor personalităţi muzicale româneşti, sepa
rate sau în grup, precum şi de un tabel cronologic al scrisorilor cuprinse aici, lucru
foarte util pentru o asemenea lucrare.
Autorul Titus Moisescu a realizat, prin întocmirea acestui volum, un lucru foarte
frumos şi vrednic de toată lauda.
S-ar părea poate cuiva că astfel de cărţi cuprinzînd corespondenţă sînt uşor
de alcătuit, dar lucrurile, credem, nu stau tocmai aşa. Ca să scoţi de sub colb din
te miri ce depozite publice sau particulare documente, mărturii ale unor stări de
lucruri de acum 70— 80 de ani, necesită o muncă migăloasă şi multă răbdare.
Şi apoi, «aceste scritsori stau mărturie de felul cum şi-au dus viaţa înaintaşii
noştri, aceia care, cu jertfe nemăsurate, au pus temelie artei şi culturii româneşti»,
cum e cazul în speţă cu Dimitrie Georgescu-Kiriac, acest mare folclorist, compozitor,
interpret, organizator şi pedagog desăvîrşit, care a slujit arta muzicală timp de trei
decenii, într-o vreme cînd totul trebuia adus pe un făgaş trainic şi durabil, pur
românesc.
!
*

D iac. Lector tm iv. Nlcu M OLDOVEANU

REVISTA REVISTELOR MITROPOLITANE
«GLASUL BISERICII», revista oficială a Mitropoliei Ungrovlahiei, an.
XXXIII (1974):
Numărul 9— 10,
pe lunile septembrie— octombrie, cuprinde :
în rubrica
«îndrumări omiletice şi pastorale» :
— Pr. Conf. Ştefan A 1 e x e, Predică la Duminica
a XUI-a după Rusalii (p. 813—816) ;
— Ierom. Prof. Veniamin M i c 1 e, La înălţarea
Sfintei Cruci (p. 816—819);
— Pr. Simion R a d u , Sfînta Cruce — puterea
lui Dumnezeu (p. 820—824) ;
— Diac. P. I. D a v i d, La Sfintul mare mu
cenic Dimitrie (p. 824—827) ;
— Pr. David P o p e s c u, La Duminica a XXIV-a
după Rusalii (p. 828—829);
— Pr. Vasile N a r t e a, Despre adevărul creştin
(p. 830-831) ;
— Pr. Al. N. C o n s t a n t i n e s c u, Despre
adorarea lui Dumnezeu, venerarea şi invocarea în
gerilor şi a sfinţilor (p. 831—837).

în rubrica
«Pentru pacea a toată lumea» :
— R e d a c ţ i a , Acţiuni în slujba păcii (septem
brie—octombrie) (p. 838—843).
— Diac. Prof. O. B u c e v s c h i ,
«ice (p. 844—847).

Ştiri ectime-

în rubrica «Articole şi studii» :
Învăţătura
dogmatică a Sfîntului Ioan Damaschin despre Durnnezeu-Fiul cel întrupat (p. 848—856) [— urmărind
— Diac.

Doctorand

Marin

Pană,

să înfăţişeze aspectele valabile încă şi astăzi — mai
ales în perspectiva dialogului teologic între confe
siunile creştine — a felului cum a înfăţişat în Dog
matica sa Sfîntul Ioan Damaschin învăţătura creş
tină despre Dumnezeu-Fiul cel întrupat, autorul se
străduieşte să înfăţişeze pe scurt : 1. «Pregătirea
credincioşilor pentru primirea lui Iisus Hristos» ;
2. «Cauza întrupării Logosului» ; 3. «întruparea» ;
4. «Efectele întrupării» ; 5. «Sfînta Fecioară este
Născătoare de Dumnezeu»].
— Pr. C. C r o n ţ, Din istoricul Muntelui Atos
(p. 856—860) [ — prezentarea unor date despre or
ganizarea mînăstirilor şi schiturilor din Sfîntul
Munte, stăruind îndeosebi asupra ajutoarelor româ
neşti acordate de domnitorii şi boierii din ţările
române pentru întreţinerea vieţii monastice de la
Muntele Atos].

Vasile
Pârvan, concepţia sa în domeniul istoriei geto-daci
lor văzută prin prizma noilor descoperiri arheologice
— Doctorand

Laurenţiu B ă r b u l e s c u ,

(p. 860—868) [— înfăţişînd pe scurt datele privitoare
la viaţa şi activitatea ştiinţifică a lui Vasile Pârvan,
autorul subliniază faptul că în cercetările şi studiile
sale Vasile Pârvan a înţeles că nu trebuie să se
ocupe numai de civilizaţia greco-romană, ci şi de
orînduirea comunei primitive pe teritoriul României
de azi, pentru a putea pătrunde cît mai adînc în
problemele legate de originea poporului român. Prin
săpături sistematice în staţiuni care îngăduiau cu
noaşterea orînduirii comunii .primitive, Vasile Pârvan
a ajuns să precizezc cultura geţilor din a doua
epocă a fierului. Rezultatele acestor cercetări stau
la baza operei sale Getica, în care încearcă să în
făţişeze o cît mai completă şi fidelă preistorie a
poporului român.
în lumina cercetărilor şi a lucrărilor rămase de
la Vasile Părvan, autorul înfăţişează aspectele so
ciale şi culturale ale vieţii strămoşilor noştri în
«perioada getică» şi îndeosebi datele esenţiale des
pre «religia geto-dacilor»].

în rubrica «Documentare» :
— Omiliile catehetice ale lui Teodor de Mopsuestia. Explicarea Sfintelor Taine (p. 869—895) [— conlinuînd publicarea Omiliilor catehetice ale lui Teodor
de Mopsuestia (în traducerea făcută de Paraschiv
V. Ion), sînt publicate acum ultimele două o m ilii:
a cincisprezecea şi a şasesprezecea, care explică
Sfînta Taină a Euharistiei].
— Lector Sebastian B a r b u-B u c u r,
Manu

scrisele psaltice în notaţie neobizantină care conţin
propedii, aflate în Biblioteca Academiei Republicii
Socialiste România (p. 896—911) [— lucrarea consti
tuie o «anexă» la studiul Elemente teoretice in
arta lui Pilotei sîn Agăi Jipei, Catavasierul şi Gra
matica muzicală, şi analizează cele 33 de propedii
aflate în cabinetul de manuscrise din Biblioteca
Academiei R. S. România].
— Pr. Sandu T u d o r, Un manuscris cu impli
caţii paisiene (p. 912—916) [— autorul cercetează
în chip multilateral manuscrisul aflat în comuna
Minzăleşti, judeţul Buzău. 1 Manuscrisul cuprinde
Cuvintele pustniceşti ale Sfîntului Efrem Şirul, care
«s-au tîlmăcit din limba cea elinească şi s-a scris
de ieroschimonahul Atanasiie, în Schitul Robaia».
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După descrierea materială (hîrtie, cerneală, grafie,
eşătură) a manuscrisului şi a cuprinsului lui pe file
a după confruntarea cu alte trei manuscrise ale
’avintelor pustniceşti ale Sfîntului Efrem Şirul (unul
ăn 1775 păstrat la Biblioteca Academiei, al doilea
şâstrat la Mînăstirea Neamţ şi al treilea la Mînăsirea Antim din Bucureşti), autorul afirmă că ma
nuscrisul de la Mînzăleşti este : singurul care arc
semnătura celui ce l-a scris ; singurul împodobit cu
nniete, litere iniţiale, o poartă desenată şi chipul
Sfintului Efrem Şirul ; singurul scris de aceeaşi
nină (în afară de fila 9 şi chipul Sfîntului Efrem
?irul).
în partea ultimă, autorul, pornind de la faptul
-i stareţul Paisie Velicicovschi a terminat, la 1787,
: «traducere definitivă» a cuvintelor pustniceşti ale
sfîntului Efrem Şirul (avînd la îndemînă şi ca ghid
Manuscrisul de la 1775), face unele incursiuni asu
pra vieţii, activităţii şi a caracterului stareţului
*aisie].
— Lector Mihai R ă d u l e s c u , Citeva cuvinte
iespre Sfînta Liturghie a Bisericii Armene (p. 917—
*39) [— după scurte informaţii despre felul cum s-a
iefinitivat, între 956 şi 1177, textul actual al Sfintei
Liturghii folosit în Biserica Armeană, este publicat
n întregime în traducere, cuprinsul Sfintei Liturghii
x Biserici^ Armene].
— Dr. Ion V. M a i 1 a t, Minăstiri şi biserici pe

«Palatul voievodal de la Mînăstirea Negru-Vodă
din Cîmpulung-Muscel» ; «Curtea domnească din
Bucureşti şi legăturile ei cu conacul moşiei Floreşti
de pe Răstoaca-Ilfov» ; «Palate voievodale din epoca
lui Matei Basarab» (— palatul voievodal cu mînăs
tirea de la Brebu, Jud. Prahova ; — palatul de la
Brîncoveni, Jud. Olt) ; «Palate voievodale din epoca
Iui Constantin Brîncoveanu» (— palatul voievodal de
la Potlogi; — palatul voievodal de la Mogoşoaia ;
— palatul voievodal dei, la Obileşti, Jud. Ilfov (1792);
— palatul voievodal de la Doiceşti, Jud. Dîmboviţa],
— Doctorand Nicolae S t o 1 e r u, Datorii morale
faţă de semeni (p. 953—961) [— urmărind să sinte
tizeze preocupările teologiei morale, care ia în con
sideraţie pe credinciosul creştin în mediul său con
cret de existenţă, autorul analizînd intensitatea le
găturilor ce unesc pe credincioşii creştini cu semenii
lor din comunitatea omenească, precizează îndea
proape : — «Caracterul moral al omului credincios
şi relaţia individ-societate» ; — «Direcţia comunitară
a vieţii creştine. Iubirea şi solidaritatea, manifestări
cardinale» ; — «Problema însinguraţilor şi ajutorul
ce trebuie dat lor» (analizînd : Motivaţia afectivă a
însingurării ; cauzele însingurării ; acţiuni de interes
civic în sprijinul însinguraţilor; remedii creştine
pentru cîştiganea însinguraţilor pentru viaţa comu
nitară].
— Mihai B ă d i u ţ e a n u , Reglementarea drep

ingă palate voievodale şi curţi sau conace boiexşti in Ţara Românească (p. 939—953) [— pornind
ie la constatarea că arhitectura civilă românească
r-a născut în urma unei evoluţii îndelungate în ridi
carea de palate voievodale şi curţi sau conace boie-eşti, alături de mînăstiri şi biserici, folosind ele-nente tradiţionale româneşti (care s-au păstrat prin
noştenire şi în construcţia caselor ţărăneşti), autorul
Trezintă întemeiat pe documente, lucrări de speciaitate şi cercetări la faţa locului, mai multe con
strucţii civile de acest fel.

turilor de asigurări sociale ale personalului clerical
al cultelor, al membrilor asociaţiilor religioase şi al
salariaţilor acestora (p. 961—965).
După rubrica « Viaţa bisericească in cuprinsul Mi
tropoliei» : — «Arhiepiscopia Bucureştilor» (p. 966—
978); — «Episcopia Buzăului» (p. 979—983) ; —
«Episcopia Dunării de Jos» (p. 984—988), revista se
încheie cu rubrica «Recenzii şi note bibliografice»
(p. 989-1004).

.MITROPOLIA ARDEALULUI», revista oficială a Arhiepiscopiei orto
doxe române de Alba Iulia şi Sibiu, a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi a Episcopiei Oradiei, an. XIX (1974) :
Numărul 7— 9,
oe lunile iulie— septembrie, cuprinde:
«Toată ţara în sărbătoare» :

«Manifestări sărbătoreşti de 23 August» :
— Şedinţa solemnă a Sfîntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române (p. 378—379) ;
— Slujitori bisericeşti distinşi cu Ordine şi me

Pr. Prof. Dr. Grigorie M a r c u, Treizeci de dalii la împlinirea a 30 de ani de la eliberarea
Patriei (p. 380-382) ;
mi de la eliberarea României de sub dominaţia
— Aniversarea împlinirii a 30 de ani de la eli
•ascistă (p. 371—377) [ — articol festiv în care sînt
—

Trezentate înfăptuirile măreţe care în timpul celor
rei decenii de la eliberare au ridicat Patria noastră
«cialistă pe culmi nebănuite, care-i deschid per
spective noi şi luminoase de viitor].

berarea Patriei noastre la Centrul arhiepiscopcsc
Sibiu (p. 583-589).

în rubrica «Studii» :
— f V a s i 1<e, Episcopul Oradiei, Slujirea invă-

ţătoreascâ a Bisericii în zilele noastre. însemnătatea
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sluyirii Invăţătoreşti in Biserică (p. 390—403) [— por
nind de la adevărul că în vremea în care se naşte
o lume nouă predicarea cuvîntului lui Dumnezeu
trebuie să folosească mijloace şi metode noi, ţinînd
seama de condiţiile în care trăieşte omul credincios
astăzi şi de năzuinţele lui ; pentru ca adevărul re
ligios să poată avea ecou şi să prindă rădăcini în
sufletul lui, P. S. Episcop Vasile al Oradiei pre
zintă în studiul său unele deziderate pentru promo
varea unor căi noi pentru propovăduirea creştină
din vremea noastră.
Aceste deziderate sînt demonstrate în următoarele
capitole ale studiului : — 1. «Predica biblică» ; —
2. «Actualizarea în predică» ; — 3. «Despre ciclurile
de predici» ; — 4. «Legătura între cuvînt şi faptă.
Apostolatul social»].
— f E m i 1 i a n Răşinăreanul, Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Sibiului, îndrumări cu privire la ilu
minatul in biserici (p. 404—408) [— consideraţii în
legătură cu iluminatul electric în biserici, cane tre
buie să se armonizeze cu atmosfera specifică de
pietate a sfintelor locaşuri].
— f I u s t i n i a n Maramureşanul, Episcop vicar
al Arhiepiscopiei Clujului, Din istoricul Mînăstirii
«Sfinta Ana» de la Rohia. începuturile (p. 409—413)
[— scurte date monografice despre această cea dintîi
mînăstire construită în Transilvania după Unirea la
1918 cu pâtria-mumă, în locul celor peste 150 de
mînăstiri şi schituri distruse total din ordinul îm
păraţilor habsburgi în lupta lor pentru introducerea
uniaţiei întne românii ortodocşi din Transilvania.
Mînăstirea a fost construită între 1923 şi 1925
de preotul Nicolae Gherman, parohul din comuna
Rohia, aşezată în Maramureş, aproape de Tîrgul
Lăpuş.
In cadrul articolului este publicat actul de fun
daţie păstrat în arhiva Arhiepiscopiei Clujului].
— Doctorand Pr. Liviu S t r e z a, Chipuri ctitoriceşti in pictura bisericească din Transilvania (p.
414—425) [— sînt prezentate picturile murale care
înfăţişează chipuri de ctitori mai ales în aşa-numitele tablouri votive din bisericile vechi de piatră
păstrate din veacurile XIV —XV.
După precizarea înţelesului termenului «ctitor» şi
după precizarea că în urma luptelor împotriva tăta
rilor (1241—1243) cnezii şi voievozii români din
Transilvania, pentru vitejia lor în lupte, au obţinut
dreptul de a construi pe moşiile lor biserici de
zid, în ciuda hotărîrii Sinodului catolic de la Buda
din 1279 care interzicea ortodocşilor să zidească
paraclise sau biserici de zid.
Din această epocă datează cele mai vechi bise
rici româneşti de zid din Transilvania, cum sînt
cele din părţile Hunedoarei, Sfînta Maria Orlea,
Densuş, Gura Sada, Crişcior, Rîbiţa şi altele. După
jumătatea veacului XIV influenţa Ţării Româneşti şi
Moldovei "asupra cnezatelor din Transilvania duce
la construirea de biserici de zid de către voievozii

şi boierii din cele două ţări române în care »
păstrează tablouri votive unde apar chipurile ctito
rilor boieri ori voievozi. în schimb, în biscricik
construite cu contribuţia cnedincioşilor în tablou
votiv apare preotul care păstorea obştea ctitorilcr |‘
anonimi. Tablourile votive sînt aşezate în locur :
care diferă de la o biserică la alta.
Autorul trece apoi la prezentarea tablourilor vctive păstrate pînă azi în bisericile româneşti d r
Transilvania de la cele mai vechi pînă la cele zi
dite în veacul XIX 1. Biserica Sfînta-Maria Orlea
2. biserica din Leşnic ; 3. biserica din Crişcior
4. biserica din Strei-sîngeorgiu ; 5. biserica din R>
biţa ; 6. biserica din Roşcani ; 7. biserica Mînăstir:
Rîmeţ ; 8. biserica din Bîrsău ; 9. biserica Mînăstrea Brîncoveanu din Sîmbătă de Sus-Făgăraş ; 10. bi
serica din Mărgineni.
Autorul încheie cu «Cîteva cuvinte despre impotanţa tablourilor ctitoriceşti din bisericile transilvinene» pentru istoria Bisericii şi a neamului roma
nesc de pe aceste meleaguri, ca şi pentru iston*
artei, «descoperind legăturile culturale artistice din
tre românii din Principate şi cei din Ardeal, cît s
pe cele întreţinute de toţi românii cu arta bizastină ortodoxă în general»].

In rubrica «îndrumări omiletice» :
Predică la sărbătoare<
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (p. 426—427);
— Pr.

D.

A b r u d a n,

— f N i c o l a e , Mitropolitul Ardealului, Cwn>
tări ocazionale — la aniversarea împlinirii a 30 os
ani de la eliberarea Patriei, în aula Institutului t«v
logic de grad universitar, în ziua de 17 august
1974 (p. 385—387) ; — predică rostită în catedraii 1
din Oradea, în ziua de 21 iulie 1974 (p. 437 —441)
— la încheierea anului şcolar 1973—1974 la Semina
rul teologic spccial din Curtea de Argeşi (p. 441—445c
— la sărbătorirea hramului Mînăstirii Brîncoveam
de Ia Sîmbătă de Sus-Făgăraş, în ziua de 15 augusr
1974 (p. 454—458) ; — în timpul viz’itei făcute it
Centrul arhiepiscopesc de la Sibiu de către Epis
copul Londrei de Sud, Mervyn Stockwood, în zioi
de 22 septembrie 1974, în cadrul Liturghiei (p
463 -464).
— f V a s i l e , Episcopul Oradiei, Cuvîntare oca
zională : — în timpul vizitei făcute la Oradea dt
către I.P.S. Nicolae, Mitropolitul Ardealului, în ca
drul Liturghiei, în ziua de 21 iulie 1974 (p. 434—456:
— la înmormîntarea mamei Arhiepiscopului Teofi
al Clujului, în ziua de 14 septembrie 1974 (p
476-478).
După rubrica «Recenzii» (p. 428—432) şi dup»
rubrica «Viaţa bisericească» : — «Arhiepiscopia Sbiului» (p. 433—468); — «Arhiepiscopia Clujului»
(p. 472—480) ; — «Episcopia Oradiei» (p. 468—472
480—485), revista se încheie cu rubrica «însemnări
(p. 486-492).
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«MITROPOLIA OLTENIEI», revista oficială a Arhiepiscopiei Craiovei
şi a Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului, an. XXVI (1974) :
Numărul 9— 10,
pe lunile septembrie— octombrie, cuprinde :
în rubrica «Aniversări» :
350 de ani de la naşterea mitropolitului
Dosoftei al M o ld o v ei:
Arhiepiscop şi Mitropolit, Me
sajul mitropolitului Dosoftei (p. 715—717) [— sub
liniind faptul că sărbătorirea mitropolitului Dosoftei
în cadrul aniversărilor UNESCO constituie supre
mul omagiu adus nu numai persoanei lui, pentru
că preţuirea ce se acordă activităţii lui trece din
colo de el, acoperind cu cinste şi Biserica şi limba
şi cultura românească pe care mitropolitul Dosoftei
le-a slujit cu aleasă rîvnă, I.P.S. Mitropolit Teoctist
sintetizează astfel taina mesajului pe care-1 consti
tuie pentru noi mitropolitul Dosoftei însuşi : «Sfînta
lui rîvnă şi năzuinţele care îl ridică mai presus
de lumea veacului său purced din dumnezeieşti în
demnuri, păzite de el ca lumina ochilor. «Păsto
rul cel bun pune sufletul său pentru oi, apărîndu-le
ca David şi priveghindu-le ca Iacob şi pornindu-le
la păşuni bune şi la ape sănătoase» (spune el în
predoslovia la Dumnezeiasca Liturghie). O asemenea
singură mărturisire din atîtea pe care ni le-a lăsat
in paginile scrise de el, este de ajuns nu numşii
pentru a-1 defini, dar şi pentru a-1 înţelege. Ca şi
la Varlaam, ca şi la Antim Ivireanul, duhul cucernic,
afierosirea şi vibrante chemări morale şi cărtură
reşti răzbat din fiecare rînd, din fiecare imagine şi
expresie pornite din inimă. Truda «tîlcovaniilor»,
prinosul psalmilor, «întorşi» în stihuri populare,
toată tipăritura lui bisericească în româneşte îşi lă
muresc şi obîrşia şi ţelul prin aceste revelatoare
împărtăşiri».
De aceea este datoria cercetătorilor să aşeze pe
mitropolitul Dosoftei la locul cuvenit în rîndul ma
rilor figuri ale culturii româneşti şi universale. Iar
acest cuvînt al I.P.S. Mitropolit Teoctist este în
mare măsură înfăptuit prin studiile cuprinse în ru
brica pe care cuvîntul I.P.S. Sale o deschide].
— f N e s t or Vornicescu-Severineanul, Scrieri pa
— f Teoctist,

tristice şi postpatristice in preocupările mitropoli
tului Dosoftei al Moldovei (p. 718—731) [— studiul
demonstrează în chip bine documentat, faptul că
mitropolitul Dosoftei a cercetat timp îndelungat
scrierile Sfinţilor Părinţi, a citat din operele pa
tristice în precuvîntări şi în textul cărţilor tipărite,
a tradus — în întregime sau parţial — şi a publicat
opere patristice sau postpatristice.
Iată titlurile paragrafelor acestei demonstraţii :
— 1. «Imnul Sfîntului Niceta de Remesiana
«Te
Deum laudamus» la sfîrşitul Psaltirii în versuri» ;
— 2. «Simbolul Sfîntului Grigore Taumaturgul în
«Molitfelnicul de-nţeles» şi în «Viaţa şi petrecerea
Sfinţilor» ; — 3. «Epistola Sfîntului Ioan Gură de

Aur către episcopul Chiriac»*^ în «Viaţa şi petrece
rea sfinţilor» ; — 4. «Viaţa Sfintei Maria Egipteanca»
în «Viaţa şi petrecerea sfinţilor».
Traduceri din greceşte în limba rusă : — 5. «Epis
tolele Sfîntului Ignatie Teoforul» ; — 6. «Istoria bi
sericească şi privirea mistică a Sfîntului Gherman
al Consantinopolului» ; — 7. «Tratatul Sfîntului Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului asupra tuturor dog
melor credinţei noastre ortodoxe» ; — 8. «Consti
tuţiile Sfinţilor Apostoli» ; — 9. «Mărgăritare din
opera Sfîntului Ioan Gură de Aur şi ale altor Sfinţi
Părinţi» ; şi întocmirea unei : — 10. «Scurte antolo
gii patristice cuprinzînd texte privitoare la epicleză
şi la prefacerea Sfintelor Daruri»].
— Pr. Ilie D. B r ă t a n, Dosoftei, mitropolitul
cărturar (p. 732—737) [— de la Psaltirea în versuri
şi pînă la cele din urmă scrieri ale lui, mitropo
litul Dosoftei a închinat din cei 70 de ani, cît a
trăit, 25 de ani cărţii originale sau traduse. în
această activitate cărturărească, el s-a dovedit a fi
«deschis patristicii şi slujitor al dreptei credinţe»,
pînă dincolo de limitele româneşti, în cîmpul larg
al Ortodoxiei susţinînd permanent unitatea de cre
dinţă].
— Prof. Dr. docent Dan S i m o n e s c u , Mitro
politul Dosoftei al Moldovei (p. 738—746) [— după
ce înfăţişează pe scurt momentele principale din
viaţa şi activitatea mitropolitului Dosoftei, autorul
se opreşte pe larg asupra laturii scriitoriceşti a lui,
analizînd pe larg în special «Psaltirea în versuri»,
«Cronologia domnilor moldoveni», «Viaţa şi petrece
rea sfinţilor».
Autorul subliniază îndeosebi faptul că activitatea
literară a lui Dosoftei prezintă o importanţă mare
pentru îmbogăţirea lim bii literare române. în adevăr,
ca luptător pentru introducerea limbii române în Bi
serică, fie ca poet ori prozator, mitropolitul Dosoftei
se dovedeşte un scriitor nou, cu multe elemente de
progres faţă de înaintaşii şi contemporanii săi. Şi cu
toate că misiunea lui clericală şi mentalitatea feu
dală au făcut din el un scriitor bisericesc, totuşi în
operele lui elementele laice îşi găse6C locul şi forma
de expresie corespunzătoare.
De aceea autorul vede particularitatea caracteristică
a mitropolitului Dosoftei în faptul că în plină constrîngere feudală de a se rezuma la prezentarea dog
melor religioase, «el a avut curajul să introducă în
opera sa numeroase elemente laice, profane, însem
nări autobiografice, istorice, geografice şi etnogra
fice»].
— Prof. univ. C. D. P a p a s t a t e , Consideraţii

în legătură\ cu opera poetică a mitropolitului Dosoftei
(p. 747—752) [— după ce înfăţişează cadrul istoric al
veacului XVII, în care se înscrie opera (îndeosebi
poetică) a mitropolitului Dosoftei, autorul analizează
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unele părţi din operele lui, urmărind să evidenţieze
în ce măsură omul de cultură şi poetul Dosoftei a
contribuit la dezvoltarea limbii literare şi a poeziei
noastre culte.
In încheiere, autorul arată că, ţinînd seama de
condiţiile economice, politice, sociale şi culturale în
care a scris, mitropolitul Dosoftei a contribuit în chip
imens la dezvoltarea culturii româneşti. In lupta lui
tenace pentru limba poporului, el a îmbogăţit consi
derabil lexicul cu o seamă de cuvinte din limbile
străine pe care le poseda, a valorificat în chip
creator elementele vorbirii populare şi creaţiile artis
tice ale poporului, supunînd mlădierii ritmul şi rima
versului românesc. De aceea mitropolitul Dosoftei
reprezintă un moment de seamă în dezvoltarea lite
raturii şi a limbii române].
— Diac. Petru I. D a v i d, Mitropolitul Dosoftei,
apărător luminat al Ortodoxiei (p. 753—764) [— au
torul anunţă de la început că va insista numai asu
pra activităţii apologetice a mitropolitului Dosoftei.
Şi după ce în primul paragraf demonstrează că Mi
tropolitul Dosoftei «a fost român adevărat din stră
vechi vetre moldovene», deja în paragraful următor,
intitulat «Visul de a fi la înălţimea înaintaşilor», au
torul trece la înfăţişarea acţiunii lui Dosoftei de
organizare sistematică a muncii de apărare a Orto>
doxiei.
In adevăr, cunoscut încă din tinereţe ca vajnic
apărător al dreptei credinţe, mitropolitul Dosoftei, so
cotind că apărarea Ortodoxiei în faţa propagandei
eterodoxe nu se poate face fără cultură, pregăteşte
activitatea sa apologetică organizînd tipografie nouă
şi capabilă să poată de la lumină operele (în limbile
română şi greacă) care să constituie izvoarele unei
rodnice activităţi^ apologetice.
în continuare, autorul înfăţişează această activitate
apologetică a mitropolitului Dosoftei în paragrafele
fundamentale ale studiului : «Răspuns la propaganda
catolică» şi «Reprezentant al întregii Ortodoxii».
In ultimele) paragrafe : «Şi iarăşi în pămînt străin»
şi «Activitate controversată» sînt analizate diferitele
ipoteze emise, în legătură cu activitatea mitropolitului
Dosoftei în Polonia şi în Rusia după plecarea din
Moldova.
Autorul încheie cu afirmaţia că «mitropolitul Do
softei, pe lîngă aportul său literar şi cultural, a fost
un slujitor desăvîrşit şi unul dintre primii apologeţi
ortodocşi români, înscriindu-se între primii iniţiatori
ai teologiei sistematice în Ortodoxie»].
—
Ştefan B a z i 1 e s c u, Mitropolitul Dosoftei sus
ţinător al conştiinţei naţionale (p. 764—774) [— după
ce conturează, lai început, climatul cultural al epocii,
caracterizat prin străduinţele înaintaşilor săi de a
înlocui limba slavonă cu cea română, autorul urmă
reşte să prezinte din operele lui Dosoftei dovezile
care demonstrează aspectele activităţii lui pentru
formarea conştiinţei naţionale în poporul român.
Citatele aduse dovedesc că mitropolitul Dosoftei
a fost convins şi a afirmat originea comună a nea
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mului românesc şi unitatea lui de limbă ca şi idee*
romanităţii limbii române.
Insă principalul moment al activităţii mitropoltului Dosoftei constă în preocuparea lui de a di
conaţionalilor săi posibilitatea de a folosi limb.
română în scris, demonstrînd în operele sale că ii
limba română se pot exprima sentimentul patn_tic, ataşamentul faţă de popor, legarea de. aspir*
ţiile poporului şi afirmarea conştiinţei de nera
şi de unitate naţională.
Autorul încheie cu afirmaţia că alături de Grgore Ureche, Udrişte Năsturel, Varlaam, Miron Co±
tin, Simion Ştefan, de cronicarii munteni şi alţ..
mitropolitul Dosoftei a fost un ctitor al sufletulromânesc, care a intuit uriaşele prefaceri ce aştectau lumea, le-a admis şi le-a încurajat].
— Ion P o p e s c u, însemnări bibliografice de:
pre mitropolitul Dosoftei (p. 775—777).
— Teodor N. M a n o l a c h e , Manifestări c.

memorative la 350 de ani de la naşterea mitrop:litului Dosoftei (p. 778—787) [— după ce sintetizeari
în ce a constat comemorarea de către diferite bstituţii de cultură şi publice la 350 de ani de te
naşterea mitropolitului Dosoftei, autorul publică in
teresante Contribuţii bibliografice la Bibliografia
Dosoftei întocmită de Biblioteca Centrală Univers
tară din Bucureşti cu acest prilej comemorator.
Sînt astfel prezentate : «îndreptări şi adaosuri
(3); «Completări» (25); «Completări şi adaosun
(1); «Bibliografie curentă» asupra vieţii lui Dosofit
(22 de lucrări însoţind indicarea lor de scurte cornertarii)].

In rubrica «Vizite» :
— Pr. Ilie D. B r ă t a n, Vizita Sanctităţii Sa*

Elias IV, Patriarhul Antiohiei şi al
întreguia.
Orient, împreună cu Prea Fericitul Patriarh Jusnnian al Bisericii Ortodoxe Române la Craiova (j
788—808) [— o dezvoltată dare de seamă asupri
momentelor principale ale vizitei; în darea de searai
sînt inserate şi cuvîntările ocazionale rostite cx
acest prilej.
Textul este ilustrat cu redarea în fotografii altnegru a diferitelor momente din timpul vizitei].

în rubrica «Articole şi studii» :
— Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Aspecte ecumenice în viaţa ş i . opera Sfinilor Atanasie cel Mari
şi Efrem Şirul (p. 809—813) [— prima parte a sta
diului a fost publicată — sub titlul Aspecte umz

nistice în viaţa şi opera Sfinţilor Atanasie cel Mari
şi Efrem Şirul — ; în nr. 5—6 (p. 381—393) al re
vistei.
In partea a doua sînt analizate elemente drr
viaţa şi opera acestor sfinţi, care au contribuit ii
promovarea sau la intensificarea ecumenicităţii. «Sensul morţii logosului pe Cruce», — «Har, corcorporalitate, deofiinţime» ; — «Dragostea şi înţeie
gerea ca puteri ale unităţii».
In partea finală a studiului sînt înfăţişate trăsi
turile caracteristice ale omului, pe care creştinul a:
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tual le poate afla la Sfinţii Atanasie cel Mare şi
Efrem Şirul].

şi 69 de diaconi), au fost supuşi la acelaşi regim
de asuprire ca şi ţăranii clăcaşi, cunoscînd ace
laşi mod de viaţă.
De aceea mulţi clerici din acest judeţ, ca şi
din alte judeţe ale ţării, au fost receptivi la idea
lurile revoluţiei de la 1848 şi au participat la
revoluţie].

în rubrica
«Pagini de antologie patristică» :
— Sfîntul Vasile cel Mare, Cuvint la Sfînta Mu-

ceniţă Iulita şi completare la Omilia rostită mai
înainte : despre mulţumire (p. 814—823) l — traducere,
după textul din Patrologia greacă, făcută de Pr. Prof.
D. Fecioru].
— Sfîntul Gherman al Constantinopolului, Tîlcuirea Sfintei Liturghii (p. 824—832) [— prezentare,
traducere şi note de Pr. Prof. Niculae Petrescu].

în rubrica
«în sprijinul activităţii pastorale» :
— f T e o c t i s t , Arhiepiscop şi Mitropolit, Cuvîntul vieţii (p. 833—836) [— cuvîntare rostită la
deschiderea anului şcolar 1974—1975, la Seminarul
teologic din Craiova].
— Pr. Dr. Leon I f t o d i,
Predica în
zilele
noastre (p. 837—844) l — materialul a fost susţinut
drept «conferinţă de orientane»].

în rubrica «Drumar omiletic» :
— Pr. Ion L. B ă j ă u, Predica la Înălţarea Sfintei
Cruci (p. 845-847) ;
— Pr. D. S t a m a t o i u , Predică la Duminica
XX-a după Rusalii (p. 847—850) ;
— Ierom. Veniamin M i c 1e, Predica la Dumi
nica a XXl-a după Rusalii (p. 850—854) ;
— Pr. I. I o r d a c h e, Predică la sărbătoarea

Sfintului mare mucenic Dimitrie izvorîtorul de mir
(p. 854-857).
— f T e o c t i s t , Arhiepiscop şi Mitropolit, Cuvîntări ocazionale — în timpul vizitei Sanctităţii Sale
Elias IV al Antiohiei şi întregului Orient, la Cra
iova, la Liturghia din ziua de 26 octombrie 1974 (p.
797—799) ; — la «agapa comuniunii» oferită în cin
stea înaltului oaspete, în ziua de 26 octombrie 1974
(p. 802).

în rubrica «Documentar» :
— N.

privind
judeţul

Mărturii
documentare
situaţia social-economică a preoţilor din
Doij în epoca Regulamentului organic
Davidescu,

(p. 858—863) {— citînd documente, dintre care două
sînt publicate integral în anexă, precum şi unele
lucrări istorice, autorul demonstrează că în epoca
Regulamentului organic clericii din jud. Dolj, în
deosebi cei ce nu se aflau în slujbă (90 de preoţi

în rubrica «însemnări» :
— Vasile C ă r ă b i ş, Morile şi pivele mînăstireşti din Oltenia în secolele XIV—XIX (p. 864—871)
l — după ce arată rolul important economic pe
care l-au avut morile de apă şi pivele cu roată
în cadrul relaţiilor sociale, autorul se ocupă, în
temeiat pe documente, de morile şi pivele a 16
mînăstiri din Oltenia].
— Pr.
Gh.
P o p e s c u-Ţ î n ţ ă r e n i, Ciopli
tori de cruci (p. 871—873) [— prezentarea m eşte
şugului cioplirii de cruci în lemn care constituie
de totdeauna munca specifică a locuitorilor din
satul Pietriş (la 7 km de oraşul Balş), angajînd
întreaga populaţie a satului : bărbaţii ciopleau cru
cile, iar de zugrăvit le zugrăveau numai femeile
şi fetele].
— M. V a 1 e r i u, Contribuţia preoţimii oltene
la tipărirea «Cronicii» lui Gheorghe Şincai (p. 873—
874) l — prezentarea datelor importante din studiul

Istoricul tipăririi şi difuzării Cronicii lui Gheorghe
Şincai de G. Potraşi şi V. Curticăpeanu (în «Anua
rul Institutului d<e istorie şi arheologie din Cluj»
XVI (1973), p. 77-135)].

în rubrica «Actualităţi teologice» :
— I. B., Opinii în legătură cu revizuirea cata
logului de teme stabilite de Conferinţa I panortodoxă de la Rodos pentru viitorul Sinod ecumenic
(p. 875).

în rubrica
«însemnări pe file de cronică» :
Acţiuni şi înfăptuiri din Patria
noastră şi din alte ţări ale lum ii: iulie—august
1974 (p. 876-883).
După rubrica «Cronică bisericească» : — «Mitro
— T.

N.

M.,

polia Olteniei» (p. 884—876) ; — «Arhiepiscopia
Craiovei» (p. 876—905); — «Episcopia Rîmnicului
şi Argeşului» (p. 905—908); — «Bisericile Ortodoxe
surori» (p. 908—911) ; — «Mişcarea ecumenică»
(p. 911—912) ; — «Organizaţii bisericeşti» (p. 912),
revista se încheie cu rubrica «Recenzii şi Revista
revistelor» (p. 913—918).

«MITROPOLIA BANATULUI», revista oficială a Arhiepiscopiei Timi
şoarei şi Caransebeşului şi a Episcopiei Aradului, an. XXIV (1974) :
Numărul 7— 9,
pe lunile iulie— septembrie, cuprinde :

cistă. Editorialul trece în revistă cele mai importante
momente din istoria ţării noastre, momente care au
—
R e d a c ţ i a , Conştiinţa unităţii (p. 387—389) m arcat adîncirea procesului de form are a naţiunii
române şi a conştiinţei naţionale, de desăvîrşire a
I — editorial închinat sărbătoririi celei de a XXX-a
aniversări a eliberării Patriei de sub dominaţia fas
unităţii poporului român şi de constituire a statului
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său modern socialist. Momentul determinant parcurs
de ţara noastră pe acest drum prestigios îl consti
tuie data de 23 August 1944].
— R e d a c ţ i a , Întregul popor unit în slujba
Patriei (p. 390—410) [— o dezvoltată dare de seamă
asupra lucrărilor primului Congres al Frontului Uni
tăţii Socialiste, care s-au desfăşurat la Bucureşti, în
tre 23 şi 24 mai 1974. Sînt prezentate, în sinteza
lor, lucrările şi hotărîrile Congresului, precum şi
Statutul Frontului Unităţii Socialiste aprobat de Con
gres.
In lucrările congresului s-a manifestat unitatea
desăvîrşită a întregului popor român. Darea de sea
mă subliniază în chip deosebit participarea la lu
crările Congresului a conducătorilor tuturor cultelor
religioase, precum şi încadrarea clerului şi credin
cioşilor acestor culte în Frontul Unităţii Socialiste.
Darea de seamă scoate în evidenţă importanţa
acestui eveniment istoric în viaţa politică a ţării,
care a consfinţit unanimitatea poporului în spriji
nirea programului acestui for — cel mai larg şi
mai reprezentativ din istoria noastră.
Congresul Frontului Unităţii Socialiste a consti
tuit încoronarea tuturor eforturilor colective depuse
de întregul popor în ultimele trei decenii şi a des
chis perspective largi pentru desăvîrşirea progresului
Patriei noastre socialiste].

In rubrica
«Biserica şi problem ele vrem ii» :
— Pr. Prof. Dr. Ioan G. C o m a n, Unitatea Bi
sericii şi cauza unităţii europene (p. 411—413) [—
articolul reproduce textul meditaţiei pe care autorul
a rostit-o (în ziua de 28 ianuarie 1974) la încheierea
lucrărilor Comitetului de conducere al Conferinţei
Bisericilor Europene, care s-au desfăşurat la Bucu
reşti, în luna ianuarie 1974.
Autorul, analizînd aportul pe care Biserica creş
tină l-a adus în ultimele veacuri la progresul multi
lateral realizat în Europa, evidenţiază ca mijloace
principale prin care Biserica poate şi astăzi contri
bui la realizarea unităţii şi păcii în Europa : culti
varea în credincioşii creştini a virtuţilor, îndeosebi
rugăciunea şi iubirea de aproapele, prin care se
poate ajunge la solidaritatea între toţi locuitorii con
tinentului european].

In rubrica «Studii » :
— f

N i c o 1 a e, Mitropolitul Banatului, Sfîntul

Ioan Milostivul, patriarhul Alexandriei. O pagină
memorabilă
din istoria carităţii creştine
(p.
414—430) [— un studiu de patrologie, temeinic do
cumentat pe izvoane patristice şi lucrări de specia
litate, sistematic organizat, în care demonstraţia este
urmărită pas cu pas, şi expus într-un stil ales,
cursiv şi convingător.
In partea introductivă sînt înfăţişate pe scurt efor
turile depuse
de Biserica creştină în
veacurile
V I—VII, — în plină epocă sclavagistă în care stăpîneau nedreptatea şi suferinţele — de a stator
nici raporturile între oameni pe temeiurile iubirii

faţă de semeni şi a carităţii creştine. Pentru exem
plificarea acestor eforturi ale Bisericii, autorul s-a
oprit asupra Sfîntului Ioan cel Milostiv (născut în
tre 550—555 şi decedat între 617—620), patriarhul
Alexandriei, modelul «de nesfîrşită bunătate şi dra
goste lucrătoare».
Paragraful întîi se ocupă de Izvoarele vieţii Sfîn
tului Ioan cel Milostiv, analizînd datele din biogra
fiile Sfîntului, întocmite de Ioan Moscu şi Sofronie
al Ierusalimului, de Leonţiu şi de Simeon Metafrastul.
Paragraful al doilea stăruie asupra Vieţii şi fap
telor Sfîntului Ioan cel Milostiv, oprindu-se asupra :
— naşterii, copilăriei şi tinereţii Sfîntului ; — ale
gerii lui ca patriarh al A lex an d riei; — activităţii
lui pentru consolidarea dreptei credinţe ; — pentru
reorganizarea eparhiei şi disciplinării clerului ;
—
asupra filantropiei Sfîntului Ioan cel Milostiv —
asupra milosteniei, ca însuşire de căpetenie a Sfîn
tului Ioan ; — predicatorul milosteniei ; — şi asu
pra altor însuşiri ale Sfîntului (bunătatea şi blîndeţea, modestia şi simplitatea, smerenia).
In paragraful ultim autorul precizează locul

Sfîntului Ioan cel Milostiv în istoria carităţii creş
tine, demonstrînd că viaţa şi faptele Sfîntului Ioan
cel Milostiv au constituit modelul pe care l-au ur
mat, în secolele urm ătoare şi alţi reprezentanţi ai
Bisericii creştine].
—
Edmond P e r r e t, Părinţii Bisericii, cu ose

bire Părinţii răsăriteni şi «Instituţia religiei creştine»
a lui Calvin. Contribuţie la dialogul între ortodocşi
şi protestanţi (p. 431—438) [— studiul constituie
textul prelegerii susţinute de autor — secretarul
general al Alianţei Reformate Mondiale — la Insti
tutul teologic protestant unic, de grad unversitar
din Cluj-Napoca, în ziua de 15 mai 1974, cu pri
lejul acordării titlului de «doctor honoris causa».
In ianuarie 1974, Comitetul executiv al Alianţei
Reformate Mondiale, analizînd raporturile satisfă
cătoare existente, în urm a convorbirilor bilaterale
— între Alianţă şi diferite Biserici Ortodoxe (din
Statele Unite, Canada, România, Ungaria etc.) —
a dispus ca prin Departamentul teologic să fie
adîncite posibilităţile unor dialoguri regionale cu
Bisericile Ortodoxe. Această acţiune poate fi în
făptuită îndeosebi prin analizarea în comun a iz
voarelor patristice ale doctrinei şi practicii fiecărei
confesiuni.
In perspectiva aceasta, autorul a întocmit confe
rinţa despre izvoarele patristice, şi îndeosebi răsă
ritene, în opera fundam entală a lui Calvin Instituţia
religiei creştine. In dezvoltarea acestei teme, auto
rul grupează rezultatele analizei sale, astfel : —
«Calvin şi Părinţii Bisericii» ; — «Calvin şi Părinţii
răsăriteni ai Bisericii» ; — «Tteme teologice» ; —
«Teme bisericeşti».
Din analiza sa, autorul conclude că, în timp ce
în prim a ediţie a Instituţiei religiei creştine din
1536, Calvin folosea doar în chip sporadic izvoarele
patristice (Decretaîiile lui Gratian şi Sentinţele lui
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Petru Lombardul), în ediţia finală, din 1560, redac
tarea se întemeiază intens pe izvoarele patristice —
începînd cu Părinţii apostolici, continuînd cu Pă
rinţii şi scriitorii bisericeşti îndeosebi răsăriteni, cu
hotărîrile sinoadelor locale şi ecumenice şi cu teo
logii bizantini pînă în veacul XV.
In notele subliniare sînt date foarte interesante
aspecte statistice ale citaţiilor pe care le face Calvin
din operele patristice.
Edmond Perret evidenţiază în încheiere influen
ţele pe care le-a avut ediţia ultimă a Instituţiei asu
pra gîndirii teologice şi asupra vieţii religioase în
Bisericile Reformei, cu toate că pînă în prezent
în lumea protestantă este destul de puţin subliniat
faptul că reformatorii au cunoscut în detaliu ope
rele patristice, hotărîrile sinodale şi istoria biseri
cească în general].
— Prof. Dr. Nicola G a v r i l o v i c i , Planul cu

rării Patriei de sub dom inaţia fascistă, în care sînt
înfăţişate atît faptele de eroism pentru apărarea pa
triei, cît şi succesele obţinute în cei 30 de ani în
activitatea depusă cu eroism în toate domeniile pen
tru continua înflorire a României socialiste.
Articolul arată, de asemenea, reflectarea acestor
biruinţe asupra Bisericii Ortodoxe Române, care a
înregistrat în această perioadă înfăptuiri importante
şi o deosebită creştere a prestigiului său].

privire la organizarea interioară a Seminarului or
todox din Timişoara in secolul XVIII (p. 439—465)
[— după prezentarea împrejurărilor istorice în care,
la 2 august 1785, împăratul Iosef II a aprobat
înfiinţarea unei şcoli superioare de teologie orto
doxă la Timişoara, cu destinaţia de a pregăti ca
drele chemate să satisfacă nevoile religioase şi cul
turale ale românilor şi sîrbilor care trăiau în impe
riul habsburgic, precum şi a faptului că Mitropolitul
de Carloviţ, Moise Putnic, a supus de îndată apro
bării autorităţilor administrative competente proiec
tul construirii acestei şcoli, autorul analizează pe
larg în următoarele paragrafe documente întocmite
atunci cu privire la funcţionarea şcolii :
1. «Planul cu privire la organizarea interioară a
Seminarului clerical ortodox» ;
2. «Regulamentul cu privire la îndatoririle profe
sorilor, magiştrilor şi elevilor Seminarului» ;
3. «Programul de învăţămînt».
Autorul scoate în evidenţă faptul că în noul Se
minar clerical ortodox trebuia să fie folosită limba
maternă a seminariştilor fără nici o discriminare
şi că trebuiau respectate toate aspectele specifice
naţionale].

In rubrica
«îndrum ări omiletice şi catehetice» :
— Pr. Ion B u n e a, Nădejdea. Predică la Du
minica V după Rusalii (p. 466—469) ;
— Diac. Prof. Sorin
C o s m a, încrederea in
Dumnezeu. Predică la Duminica IX după Rusalii (p.
469-472) ;
— f V a s i l e , Episcopul Oradiei, Semnul mlntuirii. Predică la înălţarea Sfintei Cruci (p. 472—474);
— Pr.
Gavril
Cernăuţeanu,
Voia lui

Dumnezeu. Predică la Duminica XVIII după Rusalii
(p. 475-477).

In rubrica «Aniversări» :
— Sărbătoarea biruinţelor (p. 478—486) [— arti
col închinat celei de a XXX-a Aniversare a elibe

în rubrica «Urme din trecut» :
— D. M i o c , A. A r m b r u s t e r şi H. J a eg e r, «Autobiografia» lui Stoica Nicolae de Haţeg
(p. 487—494) [— la 1829, cînd intra în cel de al
79-lea
an al vieţii sale, preotul bănăţean Nicolae
Stoica
de Haţeg a scris în limba germană o cro
nică despre trecutul poporului rom ân şi mai ales
despre trecutul provinciei natale — Banatul ; cronica
fără titlu este numită în text de către a u t o r : Po

vestiri
diei.

şi fapte memorabile ale districtului

Meha-

La sfîrşitul acestei cronici, preotul Nicolae Stoica
de Haţeg îşi povesteşte (pentru cititorii germani), în
chip cronologic şi concis, îndelungata sa viaţă, alegînd ceea ce a socotit că a fost m ai interesant.
Intrucît datele din această autobiografie consti
tuie în acelaşi timp şi m ărturii ale unor evenimente
istorice de seamă ale epocii, şi avînd în vedere şi
caracterul ei inedit, autorii publică textul
integral
al Autobiografiei în limba germană şi în traducere
în limba română],

în rubrica
«Trepte ale dezvoltării Patriei» :
— R e d a c ţ i a , Cea de a XXX-a Aniversare a
eliberării Patriei (p. 495—521). [— prezentarea siste
m atizată a evenimentelor principale şi a înfăptui
rilor de seam ă din viaţa R o m â n ie i socialiste în ul
timele trei decenii].
In rubrica «Cronică bisericească»
(p. 522—549)
sînt prezentate foarte pe scurt evenimentele impor
tante ale vieţii bisericeşti din lumea întreagă.
Iar în rubrica «Note şi comentarii» (p. 550—560)
sînt prezentate succint şi în chip c r i t i c : — «Pre
ţuirea vestigiilor trecutului — o datorie cetăţenească
patriotică» ; — «Temeiurile relaţiilor dintre Biserica
Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică» ; — «Teolo
gia creştinilor africani» ; — «Semnificaţia unei for
mule («unitate în diversitate»)»; — -«Vremurile se
schimbă» (problema divorţului în catolicism).
După rubrica «Viaţa bisericească în cuprinsul Mi
tropoliei Banatului» — «Arhiepiscopia Timişoarei şi
a Caransebeşului» (p. 561—572); — «Episcopia Ara
dului» (p. 573—577), revista se încheie cu rubrica
«Recenzii» (p. 578 —584).
Pr. TUDOR POPA

♦ pa r t e

ci a i f t ♦

fi

L U C R Ă R I L E
SFÎNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
ÎN SESIUNEA DE LUCRU DIN 26 AUGUST 1975
0

— SPICUIRI DIN SUMARUL ŞEDINŢEI —
La orele 9,30 dimineaţa, în prezenta Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, a
II. PP. SS. Mitropoliţi şi PP. SS. Episcopi, Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari — membri
ai Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române — se oficiază Doxologia în paraclisul
Palatului patriarhal.
După oficierea Doxologiei, la orele 10, membrii Sfîntului Sinod intră în sala
sinodală.
La şedinţă ia parte Domnul Gheorghe Nenciu, vicepreşedintele Departamentului
Cultelor.
Prea Fericitul Patriarh Justinian invită pe Prea Sfinţitul Episcop Antonie Plo
ieşteanul, vicar patriarhal, secretarul Sfîntului Sinod, să dea citire apelului nominal.
Sînt prezenţi :
Prea Fericitul Patriarh Justinian al Bisericii Ortodoxe R om âne; I. P. S. Mitro
polit Iustin al Moldovei şi Sucevei; I. P. S. Mitropolit Teoctist al O lte n ie i; I. P. S. M i
tropolit Nicolae al Banatului ; I. P. S. Arhiepiscop Teofil al C lu ju lu i; P.S. Episcop Iosif
al Rîmnicului şi Argeşului ; P. S. Episcop Antim al B u zău lu i; P. S. Episcop Partenie
al Romanului şi H u şilo r; P. S. Episcop Antim al Dunării de Jos ; P. S. Episcop Visarion
a] Aradului ; P. S. Episcop Vasile al O ra d ie i; P. S. Antonie Ploieşteanul, Episcop-vicar p atriarh al; P. S. Roman Ialomiţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor;
,P. S. Adrian Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor; P. S. Emilian Răşinăreanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei S ib iu lu i; P. S. Nestor Severineanul, Epis
cop-vicar al Arhiepiscopiei O ra io v e i; P. S. Justinian Maramureşanul, Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei C lu ju lu i; P.S. Eftimie Bîrlădeanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Roma
nului şi H u şilo r; P, S. Gherasim Constănţeanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Dunării de
Jos şi P. S. Lucian Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
pentru Europa Centrală şi Occidentală.
Prea Fericitul Patriarh Justinian roagă pe Domnul Gheorghe Nenciu, vicepre
şedintele Departamentului Cultelor, să dispună citirea Deciziei de deschidere a sesiunii
ordinare a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
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Domnul Director Eugen Munteanu citeşte Decizia nr. 6560/C/643 din 20 V III
1975 a Departamentului Cultelor, pentru deschiderea sesiunii ordinare a Sfîntului Sinod.
*
Prea Fericirea Sa propune să se expedieze, cu prilejul deschideriisesiunii ordi
nare a Sfîntului Sinod pe anul 1975, următoarele telegrame :
Telegrama adresată Domnului Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România :
_____

•

►

Domniei Sale
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România

9

Membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întruniţi în sesiune or
dinară a anului 1975, folosesc cu plăcere acest prilej pentru a exprima Domniei Voas
tre cele mai bune urări de sănătate şi fericire, precum şi sentimentele lor de profund
devotament şi aleasă preţuire pentru rodnica activitate internă şî externă pecare
o
desfăşuraţi în slujirea Patriei noastre şi a poporului român.
Aflîndu-ne încă în atmosfera entuziastă a celei de a XXX/-a aniversări a elibe
rării Patriei noastre, sărbătorită cu însufleţire de întregul popor român, şi rememorînd paginile glorioase din istoria ţării noastre, Va asigurăm, Domnule Preşedinte, că
ierarhii, preoţii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române vor sprijini şi în viitor cu
aceeaşi dragoste şi vie conştiinţă cetăţenească şi patriotică măreţele înfăptuiri ale po
porului nostru şi iniţiativele înaltei Conduceri de Stat, menite să aducă prosperitate
şi fericire fiilor Patriei noastre strămoşeşti, pace şi cooperare cu toate popoarele lumii.
* *
t

Telegrama
R. S. România :

adresată Domnului

Manea

Mănescu,

prim-ministru

al

Guvernului

Domniei Sale
Domnului M ANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
r

Membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întruniţi în sesiune ordi
nară a anului 1975, exprimă 'Onoratului Guvern al Republicii Socialiste România şi
Domniei V.oastre personal, aleasa lor gratitudine pentru măreţele realizări menite fe
ricirii şi bunăstării materiale şi spirituale a întregului popor român.
Pătrunşi de importanţa marelui eveniment istoric al aniversării eliberării Patriei
noastre, sărbătorită de curînd, ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, împărtăşind aceleaşi sentimente şi năzuinţe spre mai bine cu toţi fiii Patriei noas
tre, Vd încredinţează de profundul lor ataşament şi hotărîrea fermă de a-şi îndeplini
cu devotament îndatoririle lor cetăţeneşti şi patriotice pentru propăşirea şi înflorirea
scumpei noastre Patrii — Republica Socialistă România.
*
După aceasta, Prea Fericitul Patriarh Justinian declară şedinţa deschisă şi arată
că scopul' convocării Sfîntului Sinod în şedinţa plenară de astăzi este de a examina
problemele înscrise pe ordinea de zi, care se împart in două : problema ce urmează a
fi examinată în plenul Sfîntului Sinod şi problema ce urmează a fi examinată pe co
misii sinodale.

•
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Prea Fericirea Sa roagă să se treacă la examinarea celor două temeiuri de către
plenul Sfîntului Sinod :
\

Tem. nr. 11595/1975 — Referatul informativ al Cancelariei Sfîntului Sinod privind
situaţia bunurilor aparţinînd unităţilor bisericeşti din Patriarhia Română şi a bunu
rilor angajaţilor bisericeşti, care au avut de suferit în urma inundaţiilor din luna iu’ie
1975.
Calamităţile naturale din prima jumătate a lunii iulie 1975, abătute asupra ma
jorităţii judeţelor din tara noastră, au afectat puternic largi zone ale Patriei, produ
când foarte mari pierderi.
Au fost distruse şi avariate întreprinderi industriale şi agricole, unităţi econo
mice şi instituţii social-culturale, căi de comunicaţie etc.
De asemenea, au fost afectate de inundaţie mari suprafeţe de teren arabil, bu
nuri obşteşti şi personale.
Printre pierderile cauzate de furia apelor se numără şi o parte din bunurile
aparţinînd unităţilor şi angajaţilor bisericeşti.
Ca urmare a Decretului prezidenţial pentru instituirea stării de necesitate şi la
chemarea adresată întregului popor de către Dl. Nicolae Ceauşescu, preşedintele Re
publicii Socialiste România, Secretariatul Sfîntului Sinod, din dispoziţia Prea Fericitu
lui Patriarh Justinian, a transmis îndrumări telefonice şi telegrafice tuturor Centrelor
eparhiale, ca pe durata stării de necesitate toţi preoţii şi deservenţii parohiilor, mem
brii consiliilor şi comitetelor parohiale, să-şi ofere benevol serviciile în sprijinul ac
ţiunilor iniţiate de conducerile locale pentru stăvilirea inundaţiilor, să se amîne sfin
ţirile de biserici, slujbele religioase din duminici să se desfăşoare foarte de dimi
neaţă şi cu durată scurtă şi să nu se programeze adunări cu caracter bisericesc.
Urmare acestor apeluri şi îndrumări, ierarhii, clerul, angajaţii şi credincioşii Bi. sericii Ortodoxe Române au participat cu însufleţire, cu abnegaţie şi cu dăruire, ală
turi de întregul popor, la lucrările de stăvilire a inundaţiilor şi de înlăturare a urmă
rilor acestora, dînd dovadă de înaltă răspundere cetăţenească şi patriotică, de adînc
spirit umanitar şi de întrajutorare.
Din documentele aflate la dosar, rezultă că numeroşi preoţi, cîntăreţi şi anga
jaţi bisericeşti au contribuit prin muncă la : strînsul recoltelor, consolidarea şi înălţarea
digurilor, repararea unor şosele şi poduri, săparea de şanţuri pentru evacuarea ape
lor ; au găzduit pe sinistraţi, au acţionat pentru salvarea de la înec a animalelor, au
contribuit la salvarea de vieţi omeneşti, au mobilizat pe credincioşii parohiilor la di
verse acţiuni etc.
î n . referat sînt citate exemple de preoţi şi angajaţi bisericeşti care s-au eviden
ţiat la fiecare din acţiunile menţionate mai sus. Unii ierarhi din eparhiile afectate de
inundaţii s-au deplasat în mijlocul credincioşilor, dînd îndrumări mobilizatoare preo
ţilor şi credincioşilor lor.
w

4

*
In urma prezentării referatului informativ al Cancelariei Sfîntului Sinod asupra
bunurilor bisericeşti şi a bunurilor personale aparţinînd salariaţilor bisericeşti care au
suferit de pe urma inundaţiilor, au avut loc largi discuţii — la care au participat
toţi membrii Sfîntului Sinod.
Avîndu-se în vedere că pagubele produse se ridică, potrivit evaluărilor provi
zorii, la suma generală de lei 9.231.933, la propunerea Prea Fericitului Patriarh Jus
tinian, membrii Sfîntului Sinod au fost de acord să se constituie un Fond Central

PARTEA OFICIALA

1013

Special pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor, fond la care să contribuie toate epar
hiile. Tot în cadrul discuţiilor s-au făcut propuneri cu privire la modul de acordare
a ajutoarelor din acest fond.
în urma discuţiilor care au avut loc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă constituirea unui Fond Central Special pentru înlăturarea efectelor
inundaţiilor din anul 1975, din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române.
— Autorizează Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc ca pe baza documen
taţiilor prezentate de eparhii să facă propuneri Sinodului Permanent pentru acordarea
de ajutoare, ţinînd seama de priorităfile ce se vor semnala de către eparhii.
—
Contribuţiile eparhiilor pentru Fondul Central Special vor fi virate în două
etape (jumătate din contribuţie pînă la »15 sept. 1975 şi jumătate în anul 1976) A dm i
nistraţiei Patriarhale — Sectorul economic-financiar şi se vor evidenţia la un articol
bugetar special deschis.
*
— Eparhiile care au avut biserici distruse sau avariate vor întocmi în cel mai
scurt timp posibil documentaţiile necesare şi le vor trimite Administraţiei Patriarhale
în vederea examinării, pentru obţinerea de ajutoare.
Tem. nr. 13106/1975. — Referatul Cancelariei Sfîntului Sinod privind modifica
rea unor articole din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Fondului de asi
gurare a bunurilor bisericeşti.
După cum se cunoaşte, din anul 1970 şi pînă acum, asupra ţării noastre s-au
abătut de două ori grave calamităţi naturale provocate de revărsarea apelor.
în timpul acestora, pe lîngă multe bunuri aparţinînd unităţilor de stat, indus
triale, agricole, drumuri, poduri, şosele, căi ferate etc., care au fost distruse sau ava- '
riate, au avut de suferit şi multe din bunurile unităţilor bisericeşti sau ale clericilor
şi angajaţilor bisericeşti.
în anul 1970, cu adresa nr. 5131/1970, Arhiepiscopia Sibiului — ale cărei bunuri
bisericeşti au avut mai mult de suferit în urma inundaţiilor — a cerut modificarea Re
gulamentului Fondului de asigurare a bunurilor bisericeşti, în sensul ca acestea să
fie asigurate şi pentru alte calamităţi naturale, în afară de incendii, aşa cum prevede
în prezent art. 2 din respectivul Regulament. Cauza a fost supusă spre examinare de
către Sfîntul Sinod, care în şedinţa sa din 14 decembrie 1970 a apreciat atunci că nu
este nevoie de modificarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Fon
dului de asigurare a bunurilor bisericeşti, întrucît din fondul destinat pentru ajutorarea
parohiilor şi mînăstirilor sărace, prevăzut de art. 5 al. ultim din acest Regulament,
pe măsura stabilirii de excedente bugetare, se vor putea acorda ajutoare şi pentru
alte calamităţi naturale în afară de incendiu.
Avînd în vedere că aceste calamităţi de revărsare a apelor s-au repetat, iar în
anul 1975 pagubele sînt de mai mari proporţii decît în anul 1970, astfel că din fondul
prevăzut de art. 5 al. final din Regulament nu şe mai pot acoperi eventualele aju
toare ;
Ţinînd seama că Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Fondului de
asigurare a bunurilor bisericeşti nu conţine prevederi şi pentru acordarea de despă
gubiri în cazuri de calamitate naturală în afară de incendii ;
Că aşa cum s-a dovedit şi în anul 1970 şi în anul 1975, astfel de calamităţi ca
revărsările de ape, sau cum s-ar putea i v i : cutremure de pămînt, ajunecări de teren
etc., afectează şi bunurile bisericeşti;
Ca în acest caz este necesar să se acorde despăgubiri şi pentru daune produse
de alte calamităţi în afară de incendii, iar fondul prevăzut de art. 5 al. final din ac-
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tualul Regulament nu poate acoperi eventualele ajutoare ce ar urma să fie acordate
pentru daunele în raport cu întinderea lor şi în condiţiile unei asigurări norm ale;
C ă membrii Sfîntului Sinod şi-au exprimat dorinţa de a veni în sprijinul biseri
cilor şi din alte eparhii, care au suferit în urma calamităţilor naturale ;
Că în această situaţie este necesar a se proceda la modificarea unor articole ale
susmenţionatului regulament, ţinîndu-se cont în acest caz şi de prevederile corespun
zătoare în vigoare ale asigurărilor de stat (A D A S );
în urma discuţiilor care au avut loc şi la care au luat parte toţi ierarhii de faţă,
Sfîntul Sinod hotărăşte :
»
—
Aprobă modificarea articolelor: 2, 9, 12, 13 şi 14 din Regulamentul pentru
organizarea şi funcţionarea Fondului de asigurare a bunurilor bisericeşti, potrivit
propunerilor făcute.
— • Articolele respective vor avea următorul co n ţin ut:
t

Art. 2. — Scopul fondului este să asigure contra pericolului de incendiu, trăznet,
inundaţie, cutremur de pămînt şi alunecare de teren, atît imobilele bisericeşti ca :
biserici, mînăstiri, schituri, reşedinţe chiriarhale, protopopeşti şi parohiale, institute,
şcoli teologice şi bisericeşti, ateliere, case producătoare de venit etc., cît şi conţi
nutul acestor imobile, din cuprinsul eparhiei respective sau din alte eparhii.
Asigurarea este obligatorie pentru toate unităţile bisericeşti.
Art. 9. — Valoarea la care părţile constitutive ale Bisericii sînt obligate să-şi
asigure bunurile este întreaga valoare reală a acestora înscrisă în inventar, evaluarea
făcîndu-se după normele prevăzute pentru sectorul de stat.
De asemenea, pentru bisericile monumente istorice se va proceda la stabilirea
valorii reale prin aplicarea normelor de evaluare ale statului.
Fondul de asigurare îşi rezervă dreptul să procedeze la o verificare acolo unde
va avea îndoieli asupra realităţii valorii din inventar sau a evaluării bisericilor mo
numente istorice.
Art. 12. — Contractul devine perfect între părţi numai după încasarea de către
Fondul de asigurare a primei rate, pînă atunci asigurătorul neavînd nici o obligaţie
de dezdăunare.
Plata asigurării se face în 10 rate anuale egale, la începutul fiecărui an de asi
gurare, la sediul Fondului, prin protoieria respectivă. Scadenţa ratelor, de la a doua
şi pînă la a zecea, este ziua corespunzătoare datei la care s-a achitat prima rată.
Asiguratul va fi prevenit, în scris, cu o lună înainte de scadenţă, de către pro
toieria respectivă.
Neachitarea ratei la scadenţă, şi nici cel mult 30 zile de la scadenţă, dă dreptul
conducerii Fondului să refuze orice dezdăunare, sau s-o reducă la jumătate, dacă rata
întîrziată a fost achitată înainte de producerea pagubei.
In cazul în care dauna s-a produs înainte de achitarea ratei întîrziate, asiguratul
decade din beneficiul poliţei, fără a putea invoca eventuala neprevenire cu o lună
înainte de scadenţă.
Art. 13. — Daunele cauzate de incendiu, trăznet, inundaţie, cutremur de pămînt
şi alunecare de teren, se vor despăgubi în raport de întinderea şi valoarea reală a
pagubei şi în limita sumei asigurate.
Distrugerea totală sau parţială a bunurilor asigurate va fi anunţată Fondului de
asigurare în primele 24 ore imediat următoare producerii ei.
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Constatarea şi evaluarea daunelor se va face de un delegat al Fondului,-în pre
zenţa reprezentanţilor legali ai asiguratului. Dacă obiectul a fost reasigurat la consta
tare, poate să ia parte şi delegatul reasiguratului.
Despăgubirea va fi stabilită de consilierul administrativ economic, în raport cu
constatările despre care vorbeşte aliniatul precedent, în conformitate cu dispoziţiile
legale în vigoare, cu cele ale prezentului Regulament şi în baza proceselor verbale
ale miliţiei, pompierilor şi ale delegaţilor prevăzuţi în aliniatul precedent.
Ea va fi achitată în cel mult 30 de zile de la depunerea raportului de constatare
şi evaluare a daunelor.
A lt. 14. — Această despăgubire va putea fi refuzată dacă paguba s-a produs
din culpa sau neglijenţa prepuşilor asiguratului, sau dacă prin culpă ori evidentă
neglijenţă, asiguratul, oricare ar fi el, n-a procedat de îndată la măsurile cele mai
eficace pentru localizarea sau limitarea pagubei.
—
Modificările aduse respectivului Regulament vor fi supuse şi Adunării Naţio
nale Bisericeşti, la proxima şedinţă.
*
•

_

Epuizîndu-se problemele supuse pentru examinarea plenului Sfîntului Sinod, Prea
Fericitul Părinte Preşedinte dispune a se da citire componenţei comisiilor sinodale
pentru sesiunea de lucru a anului 1975.
Prea Sfinţitul Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, Secretarul Sfîn
tului Sinod, citeşte componenţa comisiilor sinodale de lucru ale sesiunii ordinare
anuale pe anul 1975, după cum urmează :
I. — Comisia Aiacerilor Externe Bisericeşti
I.P.S.
P. S.
P. S.
P. S.
P. S.

Mitropolit IUSTIN al Moldovei şi Sucevei — preşedinte
Episcop PARTEWIE al Romanului şi Huşilor — membru
Episcop AN TIM al Dunării de Jos — membru
Episcop ANTONIE PLOIEŞTEANUL, vicar patriarhal — raportor
Episcop-Vicar EMILIAN RAŞINAREANUL — membru
II. — Comisia pentru doctrină, viaţă religioasă şi mînăstiri

I.P.S.
P. S.
P. S.
P. S.

Mitropolit NICOLAE al Banatului — preşedinte
Episcop IOSIF al Rîmnicijlui şi Argeşului — membru
Episcop V ISA RIO N al Aradului — membru
Arhiereu-Vicar EFTIMIE BÎRLADEANUL — raportor
III. — Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină

I.P.S. Mitropolit TEOCTIST al Olteniei — preşedinte
P. S. Episcop ANTIM al Buzăului — membru
P. S. Episcop VASILE al Oradiei — membru
P. S. Episcop-Vicar A D RIA N BOTOŞĂNEANUL — raportor
P. S. Arhiereu-Vicar GHERASIM CONSTANŢEANUL — membru
P. S. Episcop-Vicar LUCIAN FAGARAŞANUL — membru
IV. — Comisia învăţăm lntului pentru pregătirea personalului bisericesc
m

I.P.S. Mitropolit NICOLAE al Ardealului — preşedinte
I.P.S. Arhiepiscop TEOFIL al Clujului — membru

/
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P. S. Episcop-Vicar R O M A N IALOMJŢEANUL — raportor
P. S. Episcop-Vicar NESTOR SEVERINEANUL — membru
P. S. Episcop-Vicar JUSTINIAN MARAMUREŞANUL — membru
Sfîntul Sinod aprobă componenţa comisiilor sinodale pe anul 1975, potrivit pro
punerii de mai sus.
♦
w

I

Se procedează apoi la repartizarea lucrărilor pe comisii, după care P. S. Episcop
Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, raportorul Comisiei afacerilor externe biseri
ceşti, citeşte referatele asupra :
Tem. nr. 12445)ţ975. — Vizita la Ierusalim a Prea Fericitului Patriarh Justinian,
în fruntea unei deldgaţii a Bisericii Ortodoxe Române (20— 30 mai 1975).
în zilele de la 20 la 30 mai 1975, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, con
dusă de Prea Fericitul Patriarh Justinian, a făcut o vizită la locurile sfinte (A se vedea
reportajul în revista «Biserica Ortodoxă- Română» nr. 5— 6/1975).
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1. Se ia act de darea de seamă asupra vizitei la Ierusalim a Prea Fericitului
Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române.
2. Se aduc respectuoase mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian
pentru modul în care a condus delegaţia şi a reprezentat Biserica Ortodoxă Română
în timpul acestei vizite.
3. Se aduc mulţumiri celorlalţi ierarhi, membri ai delegaţiei pentru contribuţia
lor la reuşita acestei vizite.
Tem. nr. 867/1975. — Vizita făcută Bisericii Ortodoxe Ruse de către Prea Feri
citul Părinte Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române
f9— 16 iunie 1975).
La invitaţia Sanctităţii Sale Pimen, patriarhul Moscovei şi a toată Rusia, între
9— 16 iunie 1975, o delegaţie oficială a Bisericii Ortodoxe Române, avînd în fruntea
sa pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, a făcut o vizită Bisericii Ortodoxe Ruse
(A se vedea reportajul în revista «Biserica Ortodoxă Română» nr. 7— 8/1975).
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti. Sfîntul Sinod hotărăşte :
1. Se ia act de darea de seamă privind vizita făcută Bisericii Ortodoxe Ruse de
către Prea Fericitul Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii^ a Bisericii Ortodoxe
Române.
'
2. Se aduc respectuoase mulţumiri Prea Fericitului* Părinte Patriarh Justinian
t

pentru modul în care a condus delegaţia
şi
a
reprezentat
Biserica
Ortodoxă
Română
I
în timpul acestei vizite.
3. Se aduc mulţumiri celorlalţi ierarhi, membri ai delegaţiei, pentru contribuţia
lor la reuşita acestei vizite.
Tem. nr. 4459/1975. — Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la
întrunirea Comitetului pregătitor al celui de al II-lea Congres al teologilor ortodocşi
(13— 15 martie 1975, Atena).
La invitaţia Facultăţii de teologie din Atena, între 13— 15 martie 1975, a avut loc
la Atena întrunirea Comitetului pregătitor al celui de al II-lea Congres al teologilor
ortodocşi, la care, din partea Bisericii Ortodoxe Române, au luat parte P. C. Pr. Conf.
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Dumitru Popescu, prorectorul Institutului teologic din Bucureşti şi P. C. Pr. Dumitru
Soare, consilier patriarhal la Serviciul relaţiilor externe bisericeşti. •
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1. Se ia act de darea de seamă privind participarea unei delegaţii a Bisericii
Ortodoxe Române la întrunirea Comitetului pregătitor al celui de al II-lea Congres
al teologilor ortodocşi (Atena, 13— 15 martie 1975).
2. Se exprimă mulţumiri delegaţiei Bisericii noastre pentru m o d u l' în care au
reprezentat Biserica şi teologia ortodoxă română la această întrunire.
Tem. nr. 4461/1975. — Hotărîrile subcomisiilor pentru dialogul teologic dintre
Biserica Ortodoxă şi Bisericile Vechi-Orientale.
La 29 martie 1975, Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian a primit o scrisoare
din partea I.P.S. Mitropolit Metodie de Axum, la care erau anexate, spre informare,
hotărîrile subcomisiilor pentru dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile
Vechi-Orientale.
Din materialul trimis rezultă că între 8— 13 ianuarie 1975 s-au întrunit la Addis
Abeba, pentru a doua oară, subcomisiile pentru pregătirea întrunirii celor două co
misii teologice. Subcomisiile au ajuns la concluzia că lucrarea pregătitoare pentru
dialogul celor două comisii este terminată.
S-a hotărît ca viitoarea întrunire să se ţină în anul 1976, într-un loc care va fi
desemnat de întîistătătorii Bisericilor Ortodoxe şi cei ai Bisericilor Vechi-Orientale.
■întrunirea va trata următoarele teme :

1 . Hristologia Sfîntului Ioan Damaschin ;
2. Hristologia lui Sever al A n tio h ie i;
3. Hristologia şi hotărîrile Sinoadelor ecumenice.
Printre profesorii care urmează a susţine referate la viitorul congres sînt incluşi
şi Dl. Prof. N. Chiţescu şi Pr. Prof. Dumitru Stăniloae.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1.
Se ia act de informarea privind hotărîrile subcomisiilor pentru dialogul dintre
Biserica Ortodoxă şi Bisericile Vechi-Orientale.
Tem. nr. 4670/1975. — Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la
festivităţile celei de a X-a aniversări a Fundaţiei «Pro Oriente» (3— 4 februarie 1975).
în zilele dg 3— 4 februarie 1975, Pr. Marin Branişte, parohul bisericii ortodoxe
române din Viena, a participat la festivităţile celei de a X-a aniversări a Fundaţiei
«Pro Oriente».
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1. Se ia act de darea de seamă privind participarea unui delegat al Bisericii
Ortodoxe Române la festivităţile celei de a X-a aniversări a Fundaţiei «Pro Oriente».
2. Se exprimă mulţumiri delegatului Bisericii noastre, pentru modul în care a
reprezentat Biserica Ortodoxă Română la aceste festivităţi.
Tem. nr. 21101/1974. — Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române
la instalarea noului arhiepiscop de Canterbury şi primat al Bisericii Anglicane, Dr.
Donald Coggan.
La 24 ianuarie 1975, a avut loc la Canterbury instalarea Dr. Donald Coggan, noul
arhiepiscop de Canterbury şi primat al Bisericii Anglicane. Biserica Ortodoxă Română
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a fost reprezentată de I.P.S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, P. S. Episcop-vicar Lucian
Făgărăşanul şi Pr. Lucian Gafton, parohul bisericii ortodoxe române din Londra.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1. Se ia act de darea de seamă privind participarea unei delegaţii a Bisericii O r
todoxe Române la instalarea noului arhiepiscop de Canterbury şi primat al Bisericii
Anglicane, Dr. Donald Coggan.
2. Se aduc mulţumiri I.P.S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, pentru modul în care
a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la solemnitatea instalării noului arhiepiscop
de Canterbury şi pentru activitatea desfăşurată în cadrul comunităţii noastre din
Londra, în timpul şederii în Marea Britanie.
3. Se exprimă mulţumiri celorlalţi membri ai delegaţiei, pentru contribuţia lor
la reuşita acestei participări.
Tem. nr. 21101-b/1974. — înscăunarea I.P.S. Arhiepiscop Teofil Ionescu, conducă
torul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală.
La 7 februarie 1975, a avut loc la Paris, ceremonia înscăunării I.P.S. Teofil Io
nescu, ca arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi
Occidentală.
Gramata de înscăunare a fost citită de I.P.S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, dele
gatul Prea Fericitului Patriarh Justinian, în cadrul unei ceremonii la reşedinţa parti
culară a arhiepiscopului Teofil Ionescu, în prezenţa autorităţilor de stat franceze, a
consulului general al Ambasadei R. S. România la Paris, a membrilor Consiliului epar
hial şi a numeroşi credincioşi. A fost de faţă P. S. Episcop Lucian Făgărăşanul, vica
rul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală. I.P.S. A r
hiepiscop Teofil şi I.P.S. Mitropolit Teoctist, au rostit cuvîntărL
Duminică 9 februarie, a avut loc în catedrala greacă din Paris o liturghie solemnă
săvîrşită de I.P.S. Mitropolit Teoctist, I.P.S. Arhiepiscop Teofil, P. S. Episcop-vicar
Lucian Făgărăşanul şi I.P.S. 'Mitropolit Meletios, exarhul Patriarhiei Ecumenice pentru
Europa Occidentală. I.P.S. Mitropolit Teoctist a exprimat în cuvîntarea sa, înalta
stimă a Bisericii Ortodoxe Române pentru Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Dimitrios I şi pentru ierarhii Patriarhiei Ecumenice.
La 14 februarie s-a organizat la Paris o seară culturală, la care şi-au dat concursul
artişti şi studenţi români. Cu acest prilej I.P.S. Mitropolit Teoctist a prezentat activi
tatea Bisericii noastre peste hotare.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :

1 . Se ia act de darea de seamă privind înscăunarea I.P.S. Arhiepiscop Teofil Io
nescu, conducătorul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Oc
cidentală.
2. Se aduc mulţumiri I.PÎS. Teoctist, mitropolitul Olteniei, pentru participarea la
înscăunarea I.P.S. Arhiepiscop Teofil Ionescu şi pentru modul în care a reprezentat
Biserica Ortodoxă Română la această solemnitate.
Tem. nr. 522/1975. — Participarea unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române la
lucrările subcomisiilor pentru dialogul 'ortodoxo-anglican (iulie 1975).
La invitaţia Graţiei Sale, Donald Coggan, arhiepiscop de Canterbury, între 7— 11
iulie 1975 a avut loc la Truro-Cornwall (Anglia), sesiunea de lucru a subcomisiei I
pentru dialogul doctrinar ortodoxo-anglican.
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Din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat ca delegat dl. Prof. Nicolae
Chiţescu.
Tema dezbătută la această sesiune s-a intitulat «Revelaţia în Sfînta Scriptură»,
iar discuţiile au avut loc în mînăstirea de maici «Sf. Epiphany» din oraşul Truro.
Au fost prezentate şase referate.
De asemenea, între 21— 2.8 iulie 1975, a avut loc la St. Albans sesiunea de lucru
a subcomisiei a treia pentru dialogul ortodoxo-anglican, la care, din partea Bisericii
Ortodoxe Române, a participat P. C. Pr. Lucian Gafton, parohul bisericii ortodoxe ro
mâne din Londra. Tema subcomisiei a IlI-a s-a intitulat «Autoritatea Sinoadelor ecumenice».
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1. Se ia act de participarea unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române la lucră
rile subcomisiilor pentru dialogul ortodoxo-anglican, în luna iulie 1975.
2. Se aduc mulţumiri delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române, pentru modul în
care au reprezentat teologia noastră la aceste lucrări.
Tem. nr. 9183/1975. — Vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de către. Em. Sa
Olof Sundby, arhiepiscop de Uppsala şi primat al Bisericii Luterane a Suediei (2— 12
mai 1975).
La invitaţia Prea Fericitului Patriarh Justinian, între 2— 12 mai 1975, Em. Sa Olof
Sundby, arhiepiscop de Uppsala şi primat al Bisericii Luterane a Suediei a făcut o
vizită oficială Bisericii Ortodoxe Române însoţit de soţia sa, D-na Brigitte Sundby,
de Rev. Lars Carlzen, pastor primarius în Stockholm şi de Rev. Henrik Svenungsen,
adjunct al arhiepiscopului, pentru relaţiile externe.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1. Se ia act de darea de seamă privind vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române
de către Em. Sa Olof Sundby, arhiepiscop de Uppsala şi primat al Bisericii Luterane a
Suediei (2— 12 mai 1975).
2. Se aduc respectuoase mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian,
pentru atenţia şi grija deosebită cu care s-a preocupat de buna desfăşurare a acestei
vizite.
3. Se aduc mulţumiri I.P.S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, pentru ospi
talitatea şi găzduirea oferită înalţilor oaspeţi în timpul vizitei lor în Arhiepiscopia
Iaşilor.
4. Se exprimă mulţumiri P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, 'vicar patriarhal şi
P. C. Pr. Prof. Alexandru Ciurea, pentru însoţirea permanentă a înalţilor oaspeţi, în
timpul vizitei în România.
5. Se ia act de invitaţia făcută Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian de a
întreprinde o călătorie în Suedia, ca oaspete al Eminenţei Sale Arhiepiscopului Olof
Sundby.
Tem. nr. 3706/1975. — Vizita a două monahii ortodoxe române în R. F. Germania.
La invitaţia Excelenţei Sale Dr. Hermann Kunst, episcop al Bisericii Evanghelice
din R. F. Germania, împuternicit al Consiliului acestei Biserici pe lingă autorităţile
federale din Bonn, între 4 iunie şi 8 august 1975, monahiile Hristofora Haidamac, ghid
la Mînăstirea Văratec, jud. Neamţ şi Adriana Cojocaru, ghid la Mînăstirea Suceviţa,
jud. Suceava, au făcut o călătorie în R. F. Germania, avînd binecuvântarea I.P.S. M i
tropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei.
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In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1 . Se ia act de darea de seamă asupra vizitei a două monahii ortodoxe române
în R. F. Germania.
2. Se aduc mulţumiri I.P.S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, pentru
grija pregătirii la nivel cît mai înalt a ghizilor de la mînăstirile din Moldova.
3. Se exprimă mulţumiri celor două monahii, pentru rezultatele obţinute la studii,
în timpuil şederii lor în R. F. Germania.
Tem. nr. 1156211975. — Vizita în România a Past. Sverre Smaadhal, secretar al
Societăţilor Biblice Unite pentru Europa.
între 10— 20 iunie 1975, pastorul norvegian Sverre Smaadhal, secretar general al
Societăţilor Biblice Unite, a făcut o vizită Bisericii Ortodoxe Române, în legătură cu
încetarea mandatului său în această organizaţie.
Pastorul Smaadhal a fost primit de Prea Fericitul Patriarh Justinian şi de P. S.
Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal.
în timpul vizitei în România pastorul Smaadhal a discutat cu conducătorii Bise
ricii noastre şi cu factorii responsabili ai Editurii şi Tipografiei Institutului Biblic şi
de Misiune Ortodoxă, probleme privind colaborarea dintre Societăţile Biblice Unite
şi Editura Institutului Biblic din Bucureşti. Oaspetele norvegian a avut prilejul să
constate condiţiile grafice în care a apărut noua ediţie a Bibliei româneşti, tipărită
în 100.000 exemplare, cu sprijinul Societăţilor Biblice Unite. De asemenea, s-au abor
dat probleme privind colaborarea viitoare dintre Societăţile Biblice Unite şi Patriarhia
Română.
m

Spre sfîrşitul vizitei, oaspetele norvegian a vizitat mînăstirile din nordul M ol
dovei.
Reîntors în Elveţia, pastorul Smaadhal a adresat o scrisoare de mulţumire Prea
Fericitului Patriarh Justinian, precizînd că Societăţile Biblice Unite sînt dispuse să
contribuie şi în viitor la tipărirea Bibliei în limba română. De asemenea, prezintă pe
noul secretar european al S.B.U., Dl. Ole van Luym.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1. Se ia act de darea de seamă privind vizita Pastorului Sverre Smaadhal, seA
cretar european al Societăţilor Biblice Unite.
2. Se aduc respectuoase mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian,
pentru grija deosebită manifestată pentru tipărirea noii ediţii a Bibliei în limba ro
mână şi pentru adîncirea colaborării Bisericii noastre cu Societăţile Biblice Unite.
Tem. nr. 9355 ; 5250 ; 4041 ; 3495/1975. — Vizite neoficiale ale unor delegaţii sau
personalităţi bisericeşti de peste hotare, la Patriarhia Română.
Pe linia cultivării şi adîncirii relaţiilor intercreştine, Biserica Ortodoxă Română
aprimit în acest an şi vizitele neoficiale ale unor delegaţii sau personalităţi biseri
ceşti de peste hotare.
Dintre acestea se amintesc :
a)
Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Ruse la Bucureşti, în trecere spre Ierusalim
(-19— 20 şi 29— 30 iunie 1975).
O delegaţie a Bisericii Ortodoxe Ruse, în trecere spre Ierusalim, a sosit Ia Bu
cureşti în ziua de 19 iunie 1975. Delegaţia, compusă din 7 persoane, a avut în frunte
pe I.P.S. Mitropolit Filaret al Berlinului şi Europei Centrale.
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In timpul şederii în Bucureşti, delegaţia rusă a fost găzduită la Mînăstirea Cernica. în aceeaşi zi, membrii delegaţiei au vizitat diferite biserici din Bucureşti, pre
cum şi Mînăstirea Ţigăneşti.
în ziua de 20 iunie, delegaţia Bisericii Ortodoxe Ruse a părăsit Bucureştiul,
îndreptîndu-se spre Ierusalim.
La 29 iunie, aceeaşi delegaţie s-a oprit din nou la Bucureşti, în drum spre Mos
cova. Oaspeţii ruşi au fost cazaţi la Mînăstirea Cernica.
*
Plecarea din România a delegaţilor ruşi a avut loc în dimineaţa zilei de 30 iunie
1975.
în timpul şederii în ţara' noastră, delegaţia Bisericii Ortodoxe Ruse a fost înso
ţită de P. S. Episcop Roman lalomiţeanul, vicarul Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor.
b) Vizita neoficială în România a Sanctităţii Sale Vazken I, patriarhul suprem şi
catolicos al tuturor armenilor (1— 16 mai 1975). între 1— 16 mai 1975, Sanctitatea Sa
Vazken I, patriarhul suprem şi catolicos al tuturor armenilor, însoţit de I.P.S. Arhie
piscop Sevrope Manughian, exarhul Bisericilor armene din Europa Occidentală, P. S.
Episcop Narek Shakarian de Shirag şi ieromonahul Vartan Dilalian, parohul bisericii
armene din Baku, a făcut o vizită neoficială în România.
îri ziua de 6 mai, delegaţia armeană a fost primită la Palatul Patriarhal de către
Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian. A u fost de f a ţ ă : II. PP. SS. Mitropoliţi
Teoctist al Olteniei şi Nicolae al Banatului, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar
patriarhal şi P. S. Episcop Roman lalomiţeanul, vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Prea Fericitul Patriarh Justinian a oferit o masă în cinstea distinşilor oaspeţi.
c) Vizita neoficială în România a Excelenţei Sale John Satterthwaite, episcop
anglican de Fulham şi Gibraltar (25— 28 martie 1975).
în ziua de 25 martie 1975, a sosit la Bucureşti, într-o vizităi neoficială, episcopul
de Fulham şi Gibraltar, John Satterthwaite. în cursul vizitei, Excelenţa Sa a săvîrşit
un serviciu religios, în biserica anglicană din Bucureşti, joi 27 martie 1975 («Joia
Patimilor»). Din partea Bisericii Ortodoxe Române au asistat I.P.S. Mitropolit Teoctist
alOlteniei, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal şi alţi clerici.
Cu acest prilej, au rostit cuvîntări I.P.S. Mitropolit Teoctist şi episcopul John
Satterthwaite.
Episcopul de Fulham şi Gibraltar a mulţumit Prea Fericitului Patriarh Justinian
pentru grija arătată la restaurarea bisericii anglicane din Bucureşti. El a considerat
acest lucru ca o dovadă a legăturilor strînse dintre cele două biserici şi ca o măr
turie a ecumenismului promovat de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian şi Bise
rica Ortodoxă Română.
în timpul vizitei sale în România, episcopul John Satterthwaite a fost primit
miercuri 26 martie, de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian.
d) Vizita neoficială la Patriarhia Română a unei delegaţii a Bisericii Luterane
din Finlanda (26 martie 1975). La 26 martie 1975, Patriarhia Română a primit vizita
neoficială a unei delegaţh a Bisericii Luterane «din Finlanda, alcătuită din Excelenţa
Sa Aimo Nicolainen, episcop al Bisericii Luterane finlandeze şi Prof. Soisalon Soininon,
împreună cu soţiile.
Delegaţia a sosit în ţara noastră ca urmare a invitaţiei episcopului Bisericii Evanghelice Luterane C.A. din Sibiu, Eminenţa Sa Albert Klein.
In Bucureşti, delegaţia a fost primită de P. S. Episcop Roman lalomiţeanul, vicarul
Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, care a însoţit oaspeţii în vizita lor la aşezămintele centrale ale Patriarhiei Române şi la Mînăstirea Cernica.
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în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1.
Se ia act de darea de seamă privind vizitele neoficiale ale unor delegaţii sau
personalităţi bisericeşti de peste hotare la Patriarhia Română.
*
2. Se aduc respectuoase mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian
pentru grija acordată la buna desfăşurare a acestor vizite neoficiale.
3.
Se aduc mulţumiri I.P.S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, I.P.S. Mitropolit Nicolae .al Banatului, P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal şi P. S. Episcop
Roman Ialomiţeanul, vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru contribuţiile aduse
la buna desfăşurare a acestor vizite neoficiale.
Tem. nr. 11940 ; 4996 ; 4569; 6602/1975. — Relaţii cu Consiliul Ecumenic al Bise
ricilor. în intervalul care s-a scurs de la începutul acestui an şi pînă în prezent, se
amintesc următoarele acţiuni pe care Biserica Ortodoxă Română le-a întreprins în
relaţiile sale cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor :
a) Vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de către pastorul Philip Potter, se
cretarul general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (19 iunie— 1 iulie 1975).
b) Participarea Prea Sfinţitului Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, la
sesiunea de lucru a Comitetului european «Inter Church Aid» a Consiliului Ecumenic
al Bisericilor (Torre-Pellice, Italia, 17— 22 martie 1975).
c) Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la colocviul interortodox, organizat de Comisia «Credinţă şi Constituţie» a Consiliului Ecumenic al Bi
sericilor (Creta, 7— 13 martie 1975).
d) Informări primite din partea Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
— Hotărîrile Comisiei Programului de combatere a rasismului.
— Declaraţii ale Comitetului Executiv ale C.E.B.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :

1 . Se ia act de dările de seamă privind relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu
Consiliul Ecumenic al Bisericilor în acest an.
2. Se aduc respectuoase mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian
pentru atenţia deosebită şi grija manifestată pentru buna reuşită a vizitei pastorului
Philip Potter în ţara noastră.
3. Se aduc mulţumiri I. P. S. Mitropolit Iustin al Moldovei şi Sucevei, I. P. S. M i
tropolit Nicolae al Ardealului, I. P. S. Arhiepiscop Teofil al Clujului-Napoca, P. S.
Episcop Iosif al Rîmnicului şi Argeşului, P. S. Episcop Antim al Dunării de Jos şi P. S.
Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru contribuţiile aduse la buna des
făşurare a vizitei pastorului Philip Potter în România.
4. Se aduc mulţumiri delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române, pentru modul în
care au reprezentat Biserica noastră la diferitele întruniri organizate de Consiliul Ecu
menic al Bisericilor în acest an.
Tem. nr. 6628 ; 9271/1975. — Relaţii cu (Conferinţa Bisericilor Europene. Din ac
ţiunile pe care Biserica Ortodoxă Română le-a desfăşurat de la începutul acestui an şi
pînă în prezent în cadrul Conferinţei Bisericilor Europene, se menţionează :
a)
Participarea P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, la lucrările
Prezidiului şi Comitetului Consultativ al Conferinţei Bisericilor Europene (Liebfransenberg — Franţa, 16— 21 aprilie 1975).
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b)
Participarea P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, la întîlnirea
reprezentanţilor diferitelor conferinţe ecumenice regionale cu Consiliul Ecumenic al
Bisericilor (Geneva, 28 iulie — 1 august 1975).
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1.
Se ia act de darea de seamă privind relaţiile cu Conferinţa Bisericilor Eu
ropene.
2.
Se aduc mulţumiri P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru
modul în care a reprezentat Biserica Ortodoxă Română la întrunirile organizate în
acest an de Conferinţa Bisericilor Europene şi pentru rezultatele obţinute cu ocazia
acestor întruniri.
Tem. nr. 4460; 2357 ; 8466/1975. — Relaţii cu Conferinţa Creştină pentru Pace.
De la începutul anului în curs şi pînă în prezent, Biserica Ortodoxă Română a
participat la următoarele activităţi ale Conferinţei Creştine pentru Pace :
a) Lucrările Secretariatului Internaţional al Conferinţei Creştine pentru Pace
(Ecimiadzin, 24— 28 februarie 1975).
b) Sesiunea Comitetului -de lucru al Conferinţei Creştine pentru Pace (Sofia,
10— 14 aprilie -1975). La invitaţia Prea Fericitului Patriarh Maxim, întîistătătorul Bise
ricii Ortodoxe Bulgare, între 10— 14 aprilie 1975 s-au desfăşurat la Sofia lucrările se
siunii de primăvară a Comitetului de lucru al Conferinţei Creştine pentru Pace. La
lucrări au participat ca reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, I. P. S. Mitropolit
Nicolae al Banatului şi P. C. Pr. Ilie Georgescu.
c) întrunirea Comisiei teologice a Conferinţei Creştine pentru Pace (Cernica, 27—
30 mai 1975).
La invitaţia Prea Fericitului Patriarh Justinian, între 27— 30 mai 1975, a avut loc
la Mînăstirea Cernica întrunirea Comisiei teologice a Conferinţei Creştine pentru
Pace.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1 . Se ia act de darea de seamă privind relaţiile cu Conferinţa Creştină pentru
Pace.
2. Se aduc respectuoase mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian pen
tru atenţia şi grija deosebită manifestată cu privire la buna reuşită a întrunirii Co
misiei teologice a Conferinţei’ Creştine pentru Pace, găzduită de Biserica noastră.
3. Se aduc mulţumiri delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române, pentru modul în
care au reprezentat Biserica noastră la întrunirile din ţară şi de peste hotare ale Con-.
ferinţei Creştine pentru Pace.
Tem. nr. 6601 ; 9444 ; 13042/1975. — Relaţii cu alte organizaţii intercreştine de
peste hotare.
Se amintesc, în cele ce urmează, cîteva acţiuni pe care Biserica Ortodoxă Română
le-a desfăşurat, de la începutul acestui an şi pînă în prezent, în cadrul relaţiilor sale
cu alte organizaţii intercreştine de peste hotare.
a) Participarea unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române la Conferinţa Consi
liului Ecumenic de Tineret din Europa

(Driebergen — Olanda, 26 martie— 1

aprilie

1975),
b) Participarea unui delegat al Bisericii Ortodoxe Române la Conferinţa Interna
ţională a pastorilor spirituali universitari (Sien — Elveţia, 28 mai— 2 iunie 1975).
y '

/
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c)
Participarea unui observator, din partea Bisericii Ortodoxe Române, la întîinirea teologică internaţională de la «Agape» (Torino — Italia, 20— 28 iulie 1975).
Din partea Bisericii Ortodoxe Române, a participat ca observator Pr. Alexandru
Stan, profesor la Seminarul teologic din Buzău.
In urma discuţiilor care xau avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1. Se ia act de darea de seamă privind relaţiile cu alte organizaţii intercreştine
de peste hotare.
2. Se aduc mulţumiri delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române, pentru modul în
care au reprezentat Biserica noastră la diferitele întruniri ale unor organizaţii inter
creştine de peste hotare.
Tem. nr. 9943} 6924 ; 967/1975. — Acţiuni în cadrul schimburilor de profesori.
In cadrul schimburilor de profesori pe care Biserica Ortodoxă Română le-a con
tinuat şi în acest an cu diferite instituţii de învăţăm înt teologic de peste hotare, se
amintesc următoarele acţiuni :
a) Conferinţele Prof. Oscar Cullmann la Institutele teologice din Bucureşti şi
Sibiu.
b) Participarea Pr. Prof. onorar Dumitru Stăniloae la seminarul privind «Teolo
gia şi' cultul ortodox» (Bossey, 21 aprilie— 4 mai 1975).
c) Conferinţele Pr. Lect. Athanasie Negoiţă la Facultatea de teologie a «Univer
sităţii de Paul» din Chicago — S.U.A.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
afacerilor externe
t
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1 . Se ia act de darea de seamă privind acţiunile în cadrul schimburilor de pro
fesorii y
2: Se aduc mulţumiri delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române, pentru modul în care
au reprezentat teologia noastră peste hotare.
Tem. nr. 1034; 6836; 5376; 5373/1975. — Participări ale Pr. Prof. Ion Bria la
diferite reuniuni internaţionale.
în calitate de reprezentant al Bisericii noastre la Consiliul Ecumenic al Biseri
cilor, ca secretar pentru relaţiile cu ortodocşii în Comisia «Misiune şi Evanghelizare»,
Pr. Prof. Ion Bria a fost prezent în anul acesta la diferite reuniuni teologice interna
ţionale. în cadrul acestora amintim :
a) La 17.1.1975, a participat la inaugurarea Săptămînii de rugăciune pentru uni
tatea creştinilor, care a avut loc în oraşul Landerea. Cu acest prilej, P. C. Sa a ţinut
conferinţa : «Iniţiere în Ortodoxie. Temeiul teologic al ecumenismului ortodox».
b) Intre 7— 14 martie a.c., P. C. Pr. Prof. Ion Bria a participat la lucrările Consul
taţiei ortodoxe, organizată de Comisia «Credinţă şi Constituţie» a Consiliului Ecume
nic al Bisericilor, in Creta. în cadrul dezbaterilor P. C. Sa a prezentat o scurtă analiză
a dosarului secţiei a 5-a a Adunării Generale de la Nairobi, intitulată «Structuri ale
injustiţiei şi lupta pentru eliberare».
c) în cadrul seminarului de teologie şi cult ortodox, care a avut loc la Bossey.
P. C. »Pr. Prof. Ion Bria a prezentat, în ziua de 29 aprilie 1975, conferinţa «Despre o
teologie a misiunii».
d) între 12— 16 mai 1975, au avut loc la Chambesy lucrările Colocviului despre
preoţie organizat de Centrul ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy, în co
laborare cu Secretariatul pentru unitatea creştinilor al Bisericii Romano-Catolice. Cu
acest prilej, Pr. Prof. Ion Bria a prezentat un referat în care a reliefat importanţa func-

♦
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ţiei sacramentale a preotului şi însemnătatea succesiunii apostolice a preoţiei.
e)
în «Revista Internaţională de Misiune», voi. LXIV, nr. 253, ianuarie, 1975, p.
67— 94, a apărut sub semnătura Pr. Prof. Ion Bria studiul «A mărturisi pe Hristos
•astăzi», dare de samă asupra lucrărilor Consultaţiei ortodoxe care a avut loc la Mînăstirea Cernica, între 4—8 iunie 1974.
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei afacerilor externe,
bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
1. Se ia act de darea de seamă privind participările Pr. Prof. Ion Bria la diferite
reuniuni teologice internaţionale.
2. Se aduc mulţumiri P. C. Pr. Prof. Ion Bria, pentru modul în care a reprezentat
Biserica şi teologia noastră la diferite reuniuni teologice internaţionale.

P. S. Eftimie Bîrlădeanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului şi Huşilor, rapor
torul Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi mînăstiri, citeşte referatele asupra:
Tem. nr. 12952/1975. — Dare de seamă privind funeraliile

I. P. S. Arhiepiscop

Teofil Ionescu, fostul conducător al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa
Centrală şi Occidentală.
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi mînăstiri, Sfîntul Sinod hotărăşte:
— Se păstrează un moment de reculegere în memoria I. P. S. Arhiepiscop Teofil
Ionescu.
— Se aduc mulţumiri membrilor delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române care au
participat la funeralii.
Tem. nr. 5688 ; 11699/1975. — Procesele verbale ale Consfătuirii ierarhilor din M i
tropolia Ardealului şi Banatului din 14 martie 1975 şi 2 iulie 1975 privind mijloacele
pastorale pentru promovarea unităţii de credinţă în eparhiile acestor mitropolii şi pro
blemele comune ale acestora privind învăţăm întul teologic.
Cu adresele nr. 5688 şi 11699/1975 Sfînta Arhiepiscopie a Sibiului a înaintat pro
cesele verbale ale consfătuirii ierarhilor din Mitropoliile Ardealului şi Banatului din
14 martie 1975 şi 2 iulie 1975, din care rezultă măsurile luate în cadrul consfătuirilor
privind activitatea misionară a preoţilor din parohiile acestor eparhii precum şi sar
cinile trasate în cadrul acestor- consfătuiri pentru promovarea unităţii de credinţă în
eparhiile mitropoliilor Ardealului şi Banatului.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi mînăstiri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de activitatea desfăşurată în eparhiile din mitropoliile Ardealului
şi Banatului, consemnată în procesele verbale ale Consfătuirilor din 14 martie 1975 şi
2 iulie 1975, privind mijloacele pastorale pentru promovarea unităţii de credinţă în
«eparhiile acestor mitropolii şi problemele comune privind învăţăm întul teologic.
— Se va continua de către centrele eparhiale respective activitatea de pînă acum
şi aplicarea măsurilor ce s-au stabilit în aceste consfătuiri, privind activitatea mi
sionara şi învăţăm întul teologic

/
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— Se va continua şi în anii viitori organizarea bianuală a consfătuirii ierarhilor
din mitropoliile Ardealului şi Banatului.
.
Tem. nr. 8198/1975. — Adresa Arhiepiscopiei Timişoarei nr. 2948/1975, privind
darea de seamă asupra unităţii de-credinţă, cult şi organizare bisericească la parohiile
din cuprinsul acelei Arhiepiscopii în perioada octombrie 1974— aprilie 1975.
*
J*

P. S. Episcop-vicar Adrian Botoşăneanul, raportorul•* Comisiei canonice, juridice
şi pentru disciplină, citeşte referatele asupra:
4 •

•.

0

Tem. nr. 13131/1975. — Referatul informativ al Cancelariei Sfîntului Sinod prii

*

vind stabilirea nomenclatoarelor de funcţiuni pentru personalul clerical cu funcţii
A

*

de conducere şi tehhico-administrativ de la centrul patriarhal, arhiepiscopii, episcopii
şi protoierii.
Referatul se bazează pe prevederile Legii Nr. 57/1974 pentru retribuirea după ca
litatea şi cantitatea muncii, care pe data de 1 noiembrie .1975 vor intra în vigoare,
în ce priveşte retribuţia tarifară şi în Patriarhia Română.
Din referat se desprinde necesitatea elaborării .unor nomenclatoare, care pe de
o parte să fixeze pentru personalul clerical în funcţii de conducere un salariu tarifar
unic, în care să nu mai ap ară»nici salariul actual format din mai multe componente
şi nici problema cumulului, iar pe de altă parte, pentru personalul tehnico-administrativ să se elaboreze nomenclatoare în condiţiile anexei V III a Legii Nr. 57/1974,
care stabileşte nomenclatorul pentru aparatul Uniunii de creaţie şi al Asociaţiilor
obşteşti, singurele cu care Biserica Ortodoxă Română poate fi asimilată.
Luîndu-se în considerare specificul Patriarhiei Române şi al celorlalte instituţii
ale ei (arhiepiscopii, episcopii şi protoierii),
obşteşti cu caracter special :

care trebuie socotite

a fi organizaţii

Avîndu-se în vedere că şi în această situaţie salariile personalului respectiv ur
mează să fie ierarhizate pentru funcţiile similare pe instituţii (Administraţia Patriar
hală, Arhiepiscopii şi Episcopii).
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonice, juridice
şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
«

— Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc şi Administraţia Patriarhală vor
I
studia şi vor face propuneri Sinodului Permanent cu privire la nomenclatorul de func
ţiuni pentru personalul clerical cu funcţii de conducere şi tehnico-administrativ de la
centrul patriarhal, arhiepiscopii, episcopii şi protoierii, ţinînd seama de dispoziţiile
normative în vigoare reglementate prin Legea Nr. 57/1974 şi de faptul că Biserica Or
todoxă Română şi instituţiile ei sînt organizaţii obşteşti cu caracter special.
Tem. nr. 10849/1975. — Adresa nr. 92.12/1975 a Arhiepiscopiei Bucureştilor cu
propunerea pentru tunderea în monahism a surorilor rasofore Ioniţă Maria-Mihaela şi
Manea Victoria-Vichentia din Mînăstirea Zamfira.
Prin adresa nr. 9212/1975, Arhiepiscopia Bucureştilor a solicitat’ aprobarea Sfîn
tului Sinod pentru tunderea în monahism a surorilor rasofore Ioniţă Maria-Mihaela şî
Manea Victoria-Vichentia, din Mînăstirea Zamfira, com. Lipăneşti, jud. Prahova. Dia
actele de la dosar, ca şi din autobiografiile celor două'vieţuitoare, rezultă c ă:
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— Rasofora Ioniţă Maria-Mihaela, în vîrstă de 46 ani, s-a născut la 16.V III.1929
în comuna Glodeanu Siliştea, jud. Buzău, fiica lui Ioan şi Ioana Ioniţă. A absolvit 7
clase elementare îi^ comuna natală şi 3 ani la şcoala monahală din schitul Sfînta Maria din Techirghiol. In anul 1950 a fost închinoviată la Mînăstirea Zamfira din co
muna Lipăneşti, jud. Prahova, de unde în anul 1955 a fost transferată ca îngrijitoare la
Sanatoriul preoţesc din Techirghiol, unde lucrează şi în prezent, avînd 25 ani ve
chime ca vieţuitoare în mînăstire. La 29.1.1975 a fost trecută în rîndul rasofoarelor.
— Rasofora Manea Victoria-Vichentia, în vîrstă de 45 ani, s-a născut la 6.V I.1930
în comuna Topazu, jud. Ialomiţa, fiica lui Stelian şi Tudora. A absolvit 5 clase ele
mentare în comuna natală. în anul 1950 a fost închinoviată la Mînăstirea Zamfira. în
anul 1955 a fost încadrată îngrijitoare la Sanatoriul din Techirghiol, de unde în anul
1971 a fost transferată la Mînăstirea Zamfira, ca îngrijitoare-ghid, unde lucrează şi în
prezent, avînd 22 ani vechime ca vieţuitoare în mînăstire. La 29.1.1975 a fost trecută
în rîndul rasofoarelor.
A vînd în vedere avizul favorabil al consiliului duhovnicesc de a fi tunse în monahism, cerut de art. 34 din Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale ;
«

»

Ţinînd seama că îndeplinesc condiţiile cerute de art. 32 din Regulamentul pentru
organizarea vieţii monahale, în ceea ce priveşte stagiul pe care îl au în starea de
rasofoare,
în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul pentru organizarea vieţii
monahale,
In urma discuţiilor care au avut loc, la propunerea Comisiei canonice, juridice
şi pentru disciplină Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă tunderea în monahism a rasofoarelor Ioniţă Maria-Mihaela şi Manea
Victoria-Vichentia,
din Mînăstirea Zamfira, com. Lipăneşti, jud. Prahova.
%
Tem. nr. 12448/1975. — Adresa nr. 6680/1975 a
propunerea pentru

tunderea în monahism a

Arhiepiscopiei

Bucureştilor, cu

rasoforului Ioan Neagu,

închinoviat la

*

Schitul .Qrasna, pendinte de Mînăstirea Sinaia, jud. Prahova.
Prin adresa nr. 6680/1975, Arhiepiscopia Bucureştilor a solicitat aprobarea Sfîn
tului Sinod pentru tunderea în monahism a rasoforului Ioan Neagu, din Schitul Crasna,
iud. Prahova.
Din actele de la dosar, rezultă că rasoforul Ioan Neagu este născut Ia 29 nov.
1941 în com. Podenii Noi, jud. Prahova, fiul lui Nicolae şi Elenei Neagu. A absolvit
şcoala elementară în comuna natală. în anul 1962 s-a angajat la întreprinderea Tele
foane Ploieşti. între anii 1970— 1974, a urmat cursurile Institutului teologic universitar
din Sibiu, pe care le-a absolvit ca licenţiat în sesiunea iunie 1974. La data de 3 iulie
1974 a fost primit ca frate şi închinoviat la Schitul Crasna, fiind angajat totodată
în postul de îngrijitor la acest schit, unde funcţionează şi în prezent.
A vînd în vedere ascultarea şi viaţa corespunzătoare de care a dat dovadă res
pectivul rasofor şi că nu are obligaţii familiale ;
Luîndu-se în considerare avizul favorabil al consiliului duhovnicesc al Mînăstirii Sinaia de a fi tuns în monahism, cerut de art. 34 din Regulamentul pentru orga
nizarea vieţii monahale, precum şi recomandarea Arhiepiscopiei Bucureştilor,
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Ţinînd cont că îndeplineşte starea de rasofor, cerută de art. 32 din acelaşi Re
gulament ; avînd în vedere că rasoforul Ioan Neagu este licenţiat în teologie şi are
serviciul militar satisfăcut,
în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul pentru organizarea vieţii
monahale,
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei canonice, juridice şi pentru
disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă tunderea în monahism a rasoforului Ioan Neagu, închinoviat la Schi
tul Crasna, pendinte de mînăstirea Sinaia, jud. Prahova.
Tem. nr. 9327/1975. — Adresa Episcopiei Romanului şi Huşilor nr. 2960/1975, pri
vind recomandarea tînărului Chitic Florin, licenţiat în teologie, pentru aprobarea hi
rotoniei în preot, în urma desfacerii căsătoriei civile, care a fost «pur formală», fără
efectuarea logodnei şi căsătoriei religioase.
Prin adresa nr. 2960/1975, Episcopia Romanului şi Huşilor recomandă pe tînărul
Chitic Florin, licenţiat în teologie, promoţia 1965, cu domiciliul în com. Codăeşti, jud.
Vaslui, pentru aprobarea hirotoniei în preot, în urma desfacerii căsătoriei civile care
a fost «pur formală» şi fără efectuarea logodnei şi a căsătoriei religioase.
Sfînta Episcopie a Romanului şi Huşilor îşi întemeiază această propunere pe
considerentul din sentinţa civilă nr. 1881/9.VIII.1971 a Judecătoriei jud. Vaslui, ră
masă definitivă, din care rezultă că între tînărul Chitic Florin şi Maximina Maxim a
avut loc o căsătorie civilă, care — cu martori — s-a dovedit a fi «pur formală şi ne
consumată, ... părţile neconvieţuind deloc şi aceasta din vina exclusivă a pîrîtei», mo
tiv pentru care Judecătoria respectivă a dispus desfacerea căsătoriei între părţi, din
vina pîrîtei. Dosarul cauzei cuprinde acte care vin în sprijinul cererii sale.
A vînd în vedere sentinţa civilă nr. 1881/9.V III.l 971 a Judecătoriei Vaslui, din
care rezultă că această căsătorie a fost pur formală, părţile neconvieţuind deloc şi că
prin sentinţă se dispune desfacerea căsătoriei încheiate între părţi, din vina p îrîte i;
Ţinînd seama de avizul favorabil al Episcopiei Romanului şi Huşilor, al Oficiului
juridic al Administraţiei Patriarhale şi al Inspectorului general bisericesc, din care
rezultă că această căsătorie civilă este nulă ;
Luînd în considerare conduita morală a teologului Chitic Florin, atît înainte de
contractarea căsătoriei civile, cît şi după desfacerea acestei căsătorii ,* avînd în vedere
şi faptul că din actele de la dosar rezultă că nu a efectuat logodna şi căsătoria reli
gioasă, iar de la desfacerea căsătoriei civile, calificată pur formală, şi pînă în prezent
nu a mai contractat nici o altă căsătorie,
La cererea P. S. Episcop Partenie al Romanului şi Huşilor,
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonice, juri
dice şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă licenţiatului în teologie Chitic Florin, în modexcepţional, contractarea
unei căsătorii civile şi religioase legale, cu dreptul de a se hirotoni preot.
Tem. nr. 13175/1975. — Adresa Episcopiei Dunări de Jos nr. 7062/1975privind

re

comandarea pentru tunderea în monahism a rasofoarelor Gabriela-Gherghina Barbu.
Partenia-Paraschiva Stamboală şi Lavrentia-Ilinca Petrea, din mînăstirea Celic-Dere
jud. Tulcea.
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Prin adresa nr. 7062/1975, Episcopia Dunării de Jos a solicitat aprobarea SfSntului Sinod pentru tunderea în monahism a rasofoarelor Gabriela-Gherghina Barbu,
Partenia-Paraschiva Stamboală şi Lavrentia-Ilinca Petrea, din Mînăstirea Celic-Dere, jud.
*

Tulcea. Din adresa Episcopiei Dunării de Jos, rezultă urm ătoarele:
— Gabriela-Gheorghina Barbu, este în vîrstă de 43 ani şi a fost închinoviată în
anul 1950. Este absolventă a şcolii generale şi a două clase de seminar monahal şi
are o comportare exemplară. Este casiera mînăstirii şi persoana de încredere care o în 
locuieşte pe stareţă, cînd este plecată din mînăstire. Ea îndeplineşte şi alte ascultări
de răspundere, cunoscătoare â tipicului, cîntă în corul mînăstirii şi este înzestrată cu
calităţi artistice în ceea ce priveşte meşteşugul covoarelor

şi al

broderiei.

— Partenia-Paraschiva Stamboală, are vîrstă de 46 ani şi a fost închinoviată în
anul 1949. Este absolventă a 5 clase generale şi a şcolii monahale. Lucrează în ate
lierul de covoare al mînăstirii şi îndeplineşte şi alte ascultări de răspundere. Printre
altele, ajută la lucrările de cancelarie şi este ajutătoare de dirijoare a corului mînăstiresc. Are o comportare demnă şi se bucură de încredere din partea întregului
sobor.
—

Lavrentia-Ilinca Petre, este în vîrstă die 45 ani şi a fost închinoviată în anul

1951. A absolvit 4 clase elementare şi şcoala monahală. Îndeplineşte ascultarea la
străreţie şi la casa arhierească de la mînăstire, ca ajutătoare a maicii stareţe. înde
plineşte şi alte ascultări in cadrul mînăstirii şi are o bună comportare.
Conducerea mînăstirii şi consiliul duhovnicesc au avizat favorabil pentru tun
derea lor în monahism.
Ţinînd seama de recomandarea Episcopiei Dunării de Jos şi de avizul favorabil
al consiliului duhovnicesc al mînăstirii,
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei canonice, juridice
şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă tunderea în monahism a rasofoarelor Gabriela-Gherghina Barbu, Par
tenia-Paraschiva Stamboală şi Lavrentia-Ilinca Petrea, din Mînăstirea Celic-Dere, jud.
Tulcea.
*
P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor, raportorul
Comisiei învăţăm întului pentru pregătirea personalului bisericesc, citeşte referatele
asupra :
Tem. nr. 7067 ; 10996 ; 12615/1975. — Adresele Episcopiei Buzăului nr. 1334/1975,
*

Arhiepiscopiei Sibiului nr. 6327/1975 şi Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 8538/1975, privind
i
ţinerea unui examen de asimilare pentru cîntăreţi bisericeşti.
Prin adresele Episcopiei Buzăului nr. 1334/1975, Arhiepiscopiei Sibiului nr. 6327/1975
şi Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 8538/1975, s-a adus la cunoştinţa Patriarhiei Române
că în cuprinsul acelor eparhii sînt solicitanţi care, avînd o practică îndelungată
a cîntărilor de strană şi rînduielii slujbelor bisericeşti, doresc să se prezinte la un
examen prin care să fie asimilaţi în drepturi cu cîntăreţii bisericeşti.
Sfîntul Sinod, în baza art. 10 lit. h din Statutul pentru otganizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărîrea nr. 15757/1965, a decis instituirea unui exa
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men de asimilare pentru cîntăreţii practicanţi, în sesiuni speciale hotărîte de Sfîntul
Sinod. Prin aceeaşi hotărîre, s-au stabilit şi condiţiile de admitere la acest examen.
Prin hotărîrea Sfîntului Sinod nr. 5001/1970, s-a redus vechimea de practică
efectivă la strană cerută candidaţilor care se prezintă la acest examen, de la 10 la 5
ani, iar hotărîrea Sinodului Permanent nr. 35/1975 precizează că nu se vor mai aproba
angajări de salariaţi în cadrul oricărei instituţii bisericeşti peste vîrsta de 40 de ani.
Faţă de cele de mai sus, Departamentul Cultelor a opinat ca Sfîntul Sinod sâ
ia o hotărîre de principiu cu aplicabilitate permanentă, cu privire la examenul de asi
milare pentru cîntăreţii bisericeşti şi a stabilirii limitei superioare de vîrstă pînă la
care pot fi înscrişi candidaţii la acest examen.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţăm întului pentru pre
gătirea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ţinerea examenelor de asimilare pentru cîntăreţi bisericeşti, ori de
cîte ori nevoile eparhiale reclamă acest lucru, în condiţiile stabilite de hotărîrea
Sfîntului Sinod nr. 15757/1965 privind examinarea.
— Candidaţii vor avea o practică efectivă la strană de minimum 5 ani, dovediţi
cu acte, potrivit H otăiîrii Sfîntului Sinod nr. 5001/1970.
— Vîrsta candidaţilor nu va depăşi 40 ani, în conformitate cu hotărîrea Sino
dului Permanent nr. 3579/1975, la data susţinerii examenului, urmînd ca aceştia să
fie încadraţi în posturi în cel mult

un an de zile

de la susţinerea examenului.

— Vor fi admise la examenul de asimilare pentru cîntăreţi bisericeşti şi persoa
nele salariate ale bisericii şi care au vîrsta între 40— 50 ani.
#

Tem. nr. 12487H975. — Referatul Serviciului de învăţăm înt al Cancelariei Sfîn
tului Sinod privind instituirea unor comisii pentru modificarea Regulamentului învă
ţămîntului teologic.
Prin referatul nr. 12487/1975, Serviciul de studii şi învăţăm înt al Cancelarie:
Sfîntului Sinod arată că începînd
şcolile de stat s-a generalizat pe

cuanul 1974, învăţăm întul de cultură generală în
10 clase, iar în anul 1976 va ieşi prima serie de

absolvenţi ai acestui ciclu.
începînd cu anul şcolar 1976/1977, candidaţii la examenul de admitere în şco
lile de cîntăreţi şi seminarii teologice se vor recruta din rîndul absolvenţilor a

10 clase de cultură generală. în această situaţie, este necesar a se proceda la modi
ficarea Regulamentului învăţăm întului teologic şi la punerea de acord a dispoziţiilor
acestuia cu prevederile legale din învăţăm întul de stat de grad corespunzător.
Referatul prezintă propuneri întemeiate pentru modificarea Regulamentului învă
ţăm întului teologic.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţăm întului pentru pre
gătirea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Aprobă instituirea unei comisii pentru redactarea, proiectului de Regulamen!
privind organizarea şi funcţionarea şcolilor de cîntăreţi şi seminariilor teologice, for
mată din directorii Seminariilor teologice, inspectorul general bisericesc şi consilierii
Cancelariei Sfîntului Sinod, cu problemele de învăţămînt.
— Aprobă instituirea unei a doua comisii pentru redactarea Proiectului de Re
gulament pentru organizarea şi funcţionarea învăţăm întului teologic superior şi a
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cursurilor de doctorat în teologie, formată din rectorii şi prorectorii Institutelor teo
logice şi consilierul Cancelariei Sfîntului Sinod pentru problemele de învăţămînt.
— Ambele comisii să fie prezidate de I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului,
preşedintele Comisiei sinodale pentru învăţăm înt şi pregătirea personalului bisericesc.
— La întocmirea proiectelor respective, să se aibă în vedere propunerile consemnate în referatul Serviciului
de
studii
şi
învăţăm
înt
al
Cancelariei
Sfîntului
Sinod.
**
,
*
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Epuizîndu-se lucrările înscrise pe ordinea de zi, Prea Fericitul Părinte Preşedinte
aduce mulţumiri membrilor Sfîntului Sinod pentru participarea la lucrările şedinţei
*

sinodale şi pentru contribuţia adusă la rezolvarea problemelor care au făcut obiectul
discuţiilor şi hotărîirilor luate. '
Totodată, Prea Fericirea Sa adresează calde mulţumiri D-lui Gheorghe Nenciu,
0

vicepreşedintele Departamentului Cultelor, pentru participarea la lucrările şedinţei
Sfîntului Sinod şi pentru bunăvoinţa şi larga înţelegere pe care a manifestat-o totdeauna în soluţionarea problemelor Bisericii Ortodoxe Române.
Prea 'Fericitul Părinte Preşedinte, în încheiere, declară prorogată sesiunea sino
dală pe anul 1975, pentru o dată ce se va stabili ulterior.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».

Preşedintele Sfîntului Sinod
f Justinian
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
•

•

»

Secretarul Sfîntului Sinod
t Antonie Ploieşteanul
Episcop-vicar patriarhal

OHID BIBLIOGRAFIC, PE TEME ŞI PROBLEME,
DIN PUBLICAŢIILE REVISTELOR BISERICEŞTI PATRIARHALE
(Completare
IV . —

D IA L O G IN T R E B IS E R IC A

— Anexe)

ORTODOXA

Ş I B IS E R IC A

A N G L IC A N A

^

•

1. Poziţia şi atitudinea celor două Biserici creştine
în vederea realizării acestui deziderat ecleziastic contemporan
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1966 : Rapoartele delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu lucră
rile Comisiilor teologice interortodoxe de la Belgrad (1— 15 septembrie 1966) în vede
rea pregătirii dialogului teologic cu Biserica Anglicană (B.O.R., L X X X IV (1966), nr.
11— 12, p. -1047— 1048).
De la Belgrad la Chambesy : Situaţia Ortodoxiei în faţa dialogului cu anglicanii*
după Conferinţa interortodoxă de la Belgrad şi cea reunită de la Chambesy (Recen
zie, de Pr. Prof. Corneliu Sîrbu) (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 248— 249).
Pr. Prof. D. S t ă n i 1o a e, Conferinţa anuală a Asociaţiei anglicano-ortodoxeSfinţii Abban şi Sergiu (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 7—8, p. 688—689).
(Autorul nesemnat), Lucrările Comisiei teologice interortodoxe pentru dialogul
cu anglicanii ; Chambesy-Geneva, între 1— 7 octombrie 1970 (B.O.R., L X X X V III (1970)*
nr. 9— 10, p. 1007— 1009).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară o
anului 1970 : In legătură cu participarea delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române la se
siunea de lucru a Comisiei teologice interortodoxe pentru dialogul cu Biserica A n
glicană (Chambesy, 1 — 7 octombrie 1970) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1 1 — 12, p.
1326— 1327).
Ioan I. I c ă. Teologul ortodox Karmiris şi preocupările sale ecumeniste : în le
gătură cu dialogul ecumenic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Anglicană (Ort.,
X X II (1970), nr. 2, p. 243— 245).
John R o s s n e r, Orthodoxy and the Future of Western Chrystianity •* Despre o
nouă poziţie în orientarea teologilor anglicani, care doresc sincer cunoaşterea, apro
pierea şi eventuala unire cu Biserica Ortodoxă (Notă bibliografică, de Diac. P. David)
(S. T X X III (1971), nr. 5— 6, p. 418— 420).
Pr. Dumitru S o a r e , Lucrările Comisiei teologice interortodoxe pentru dialoguF
cu anglicanii (Helsinki, 7— 11 iulie 1971) (Ort., X X III >(1971), nr. 3, p. 507).
Pr. Prof. D. S t ă n i l o a e , Relaţiile ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române>
în ultimul sfert de veac : Cu Biserica Anglicană (Ort., X X V (1973), nr. 2, p. 174).

2. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe Române
în problema dialogului contemporan ortodox-anglican
a) Privire de ansamblu
Lucrările Sfîntuiui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a anu
lui 1966 : în legătură cu fixarea poziţiei Bisericii Ortodoxe Române în dialogul teolo
gic cu Biserica Anglicană. .ProMema schimburilor de vizite dintre ierarhi şi profe
sori de teologie ai Bisericii Ortodoxe Române şi cei din Biserica Anglicană (B.O-R.,
L X X X IV (1966), nr. 5—6, p. 612—613? —{ nr. 11— 12, p. 1057).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Temeiurile atitudinii Bisericii Ortodoxe Române faţă
de dialogul ecumenic cu celelalte Biserici creştine : Convorbiri cu Biserica Anglicană
(Ort., X X II (1970), nr. 1 , p. 31— 33) .
Rev. A. M. A l l c h r n , România, loc al întîi ni rHor : Despre d e z v o l t a r e a c o n t a c 
te lo r
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Bisericii Ortodoxe Române, in această direcţie (Traducere şi note, de Ierom. Antonie
Plămădeală) (Rev. cit., p. 152— 154).
Diac. Asist- Ion B r i a , Contribuţia teologiei ortodoxe române la studierea angli-■
canismului (Ort., X X II (11970), nr. 2, p. 304— 310).
b)
Contacte şi relaţii bilaterale, la niveluri diferite,
între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Anglicană în vederea acestui scop
Schimb de corespondenţă irenică la marile sărbători creştine (Naşterea Domnului
Anul Nou şi învierea Domnului) (B.O.R., LXXXVI1I (1970), nr. 1— 2, p. il8— 19 ; nr. 3— 4^
p. 249— 250; — nr. 5— 6, p. 442; — nr. 11— 12, p. 1116— 1117; — L X X X IX (1971)*
nr. 1— 2, p. 32— 33; — nr. 3— 4, p. 241— 242; — nr. 5— 6, p. 447, 451 ; — nr. 11— 12,.
p. '1137— 1138 ; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 10— 11, 26— 27, 32; — nr. 3— 4, p. 233— 234 i
— nr. 5— 6, p. 458; — nr. 11— 12, p. 1147— 1148; — X jCI (1973), nr. 1— 2, p. 22— 23,
28, 50— 51 ; — nr. 3— 5, p. 270— 271, 283— 284).
Schimb de telegrame la diierite evenimente din viaţa şi activitatea celor două
Biserici creştine şi a întîistătătorilor lor (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 3— 4, p. 256— 257 ;
nr. 5— 6, p. 447— 448 ; — L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 20, 49? — nr. 5— 6, p. 453 ; — XC
(1972), nr. 1— 2, ,p. 41 ; — nr. 5— 6, p. 465; — XCI (1973), nr. 1 — 2, p. 57; nr. 6, p.
534— 535).
Sfîntul Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din a n u t
1948 : în legătură cu invitaţia făcută Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian de a
lua parte la Conferinţa episcopilor anglicani (Londra, iulie 1948) (B.O.R., LXVI (1948),.
nr. 7— 8, p. 396).
Lucrările Sîîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea anului 1965 :
în legătură cu vizita Graţiei Sale Dr. M. Ramsey, Arhiepiscop de Canterbury, Primat
a toată Anglia şi Mitropolit, făcută Bisericii Ortodoxe Române (2—8 iunie 1965) (B.O.R.,.
L X X X III (1965), nr. 11— 12, p. 1165— 1166).
Lucrările Sîîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1966 ; în legătură cu
vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii, făcută Bise
ricii Anglicane (21— 28 aprilie 1966), şi cu invitaţia verbală făcută Graţiei Sale Dr.
Michael Ramsey, Arhiepiscop de Canterbury, de a vizita Biserica noastră cu ocazia
aniversării a 20 de ani de la întronizarea Părintelui Patriarh Justinian (B.O.R., L X X X IV
(1966), nr. 11— 12, p. 1044— 1045, 1056— 1057).
Sesiunea ordinară a Sîîntului Sinod pe anul 1958 : în legătură cu participarea de
legaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Conferinţa de la Lambeth (B.O.R., LX X V I (1958)*
nr. 1 2 , p. 1166).
Lucrările Sim ţului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1968 : în legătură cu
participarea delegatului Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Conferinţei de la Lam
beth (25 iulie— 26 august 1968), precum şi cu vizita P. S. Episcop Iosif al Rîmnicului
şi Argeşului în Anglia (18 septembrie— 2 octombrie 1968) (B.O.R., L X X X V I (1968),
nr. 11— 12, p. 1444).
Lucrările Sîîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1970 : în legătură cu
participarea P. S. Episcop Iosif al Rîmnicului şi Argeşului la solemnitatea hirotonirii ca
episcop a Canonicului Robert Runcie, pe seama diocezei Sf. A lb a n ; cu participarea
reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Conferinţei anuale a Asocia
ţiei anglicano-ortodoxe Sf. Alban şi Sergiu, cu aprobarea Pr. Prof. Donald Allchin să
susţină sîte două conferinţe la institutele teologice din Bucureşti şi Sibiu (septembrie*
1971) şi cu un schimb de vizite a cîte două călugăriţe între Biserica Anglicană şi Bise
rica Ortodoxă Română (B,O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1311).
Episcop A n t i m Tîrgovişteanul, vicar patriarhal, Pe căile ecumenismului, în Ame
rica de Nord. Printre prezbiterieni, la Colegii teologice şi comunităţi ortodoxe româ
n e şti: Vizita la Centrul anglican (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 7— 8, p. 776— 777).
(Autorul nesemnat), Vizita în Marea Britanie a P. S. Episcop Antonie Ploieşteanul,
vicar patriarhal (30 octombrie— 15 noiembrie 1972) (B.O.R., X C (1972), nr. 11—12,.
p. 1161— 1163).
(Autorul nesemnat), Vizitarea Bisericii Ortodoxe Române de către Proîesorul Eric
M ascall: în cadrul vizitei făcute celor două institute teologice de la Bucureşti şi Sibiu,
a ţinut trei conferinţe: Paradisul recîştigat ; Războiul nevăzut şi Toate în Hristos:
(B.O.R., L X X X IX (.1971), nr. 3— 4, p. 261).
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(Autorul nesemnat), Vizita în ţara noastră a Rev. Prof. Henry HUI de la Univer
sitatea din Windsor-Ontario (Canada) (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 7— 8, p. 745— 746).
Prof. Conf. Ion B r i a , Conferinţele ţinute la Universitatea din Oxford de Pr. Prof.
D. Stăniloae (29 aprilie— 5 mai 1972) (B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 514— 515).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a anuiu i 1972 : în legătură cu ciclul de conferinţe ţinut de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, la
Universitatea Oxford (29 aprilie —6 mai 1972), la invitaţia Graţiei Sale Dr. Michael
Ramsey, Arhiepiscop de Canterburv, Primat al întregii Anglii şi Mitropolit (B.O.R..
X C (1972), nr. 1 1 —,12, p. 1324).
Pr. Dumitru S o a r e , Călugăriţe ortodoxe române peste hotare : în vizită la di
ferite aşezăminte monahale din Anglia (20 mai— 17 iunie 1972) (B.O.R., X C (1972).
nr. 9— 10, p. 996).
Lucrările Sim ţului Sinod aî Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1966 : în legătură cu schimbul de bursieri, pe anul şcolar 1965— 1966, între
cele două Biserici (B.O.R., L X X X IV 01966), nr. 5— 6, p. 618— 619).
Pr. D. G ă i n ă, Organizarea schimbului de studenţi între Biserica Ortodoxă Ro
mână şi celelalte Biserici: între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Anglicană
IŞ.O.R., LX X X V I (1968), nr. 6, p. 768— 770).
(Autorul nesemnat), Schimb de studenţi teologi dintre Biserica Ortodoxă Română
şi celelalte Biserici în anul universitar 1972— 1973 : Intre Biserica Ortodoxă Română şi
Biserica Anglicană (S.7\, X X V (il973), nr. 1— 2, p. 116).
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1.
Poziţia şi atitudinea celor două Biserici creştine
în vederea realizării acestui deziderat ecleziastic contemporan
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară c
anului 1966 : în legătură cu participarea delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române la lu
crările Comisiilor teologice interortodoxe de la Belgrad (1— 15 septembrie 1966) în
vederea pregătirii dialogului teologic cu Biserica Veche-Catolică (B.O.R., LXXXIV
11966), nr. 11— 12, p. 1047— 1048).
Ioan I. I c ă, Teologul ortodox Karmiris şi preocupările sale ecumeniste : în legă
tură cu dialogul ecumenic dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Veche-Catolică (Ort..
X X II (1970), nr. 2, p. 238— 239).
Em. V .r Alegerea si hirotonirea «Arhiepiscopului locţiitor cu drept de succesiune
<il Scaunului vechi-catolic de Utrecht» : Despre relaţiile contemporane ortodoxo-vech’catolice (Rev. cit., p. 319— 320).
Prof. Alexandru E 1 i a n, Atitudinea Bisericii Vechi-Catolice faţă de sinoadele
'ecumenice : Una din problemele principale în discuţiile premergătoare dialogului Bi
sericii Ortodoxe cu Biserica Veche-Catolică (Ort., X X II (1970), nr. 3, p. 373— 381).
De la Belgrad la Chambesy : Situaţia Ortodoxiei în faţa dialogului cu vechii-catolici, după Conferinţa interortodoxă de la Belgrad şi cea unită de la Chambesy (Re
cenzie, de Pr. Prof. Corneliu Sîrbu) (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 248— 249).
(Autorul nesemnaU, Lucrările Comisiei teologice interortodoxe pentru dialogul cu
vechii-cat ol ici (Chambesy-Geneva, 16— 24 octombrie 1970) (B.O.R., L X X X V III (1970),
nr. 9— 10, p. 1009— 1011).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară c
anului 1970: în legătură cu participarea delegaţilor Bisericii Ortodoxe Române la
sesiunea de lucru a Comisiei teologice interortodoxe — pentru dialogul cu Biserica
Veche-Catolică (Chambesy, 15— 22 octombrie 1970) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12,
p. 1326— 1327).
Pr. Dumitru S o a r e , Lucrările Comisiei teoloqice interortodoxe pentru dialogul
cu vechii-catolici (Bonn, 20— 30 iunie 1971), (Ort., X X III (1971), nr. 3, p. 506).
Pr. Ion S ă b ă d u ş şi Diac. P. I. D a v i d, «Mărturisirea de credinţă» a Confe
rinţei internaţionale de la Utrecht şi Berna. Un nou pas spre cunoaşterea şi apropierec
Intre Biserica Ortodoxă şi Biserica Veche-Catolică: (Prezentare şi traducere) (Ort..
X X III (H971), nr. 4, p. 650— 657).
Ion V. P a r a s c h i v , «Filioque» în perspectiva învăţăturii ortodoxe desnre
dogmă, teologumenă şi părere teologică particulară : Cîteva date despre lucrările Co-
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misiei teologice interortodoxe pentru pregătirea dialogului cu vechii-catolici (Belgrad,
î 966; Chambesy, 1970; şi Bonn, 22— 30 iunie 1971). Concluzii asupra modalităţii în 
ceperii unui dialog ortodox-vechi catolic, privind îndeosebi necesitatea încă a unor
lăm uriri din partea vechiilor-catolici, asupra problemei despre «Filioque» (Ort., X X V
(1973), nr. 1, p. 39— 40, 52— 54).

2. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe Române
în problema dialogului contemporan ortodox-vechi-catolic
a) Privire de ansamblu
Lucrările Siîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1966 : in legătură cu pregătirea poziţiei Bisericii Ortodoxe Române în dialogul
teologic cu vechii-catolici (B.O.R., LX X X IV (1966), nr. 5— 6, p. 612— 614).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Temeiurile atitudinii Bisericii Ortodoxe Române taţă
de dialogul ecumenic cu celelalte Biserici creştine : Dialogul cu vechii-catolici {Ort.,
X X II (1970), nr. 1, p. 33— 34).
(Autorul nesemnat), Primirea preoţilor din Capitală de către Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Justinian în ziua întîi de Paşti : Contactele şi relaţiile Bisericii Ortodoxe
Române cu Biserica vechilor-catolici, organizate de Prea Fericirea Sa (din cuvîntul re
prezentantului preoţimii Capitalei) [B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 239).
Pr. Prof. D. S t ă n i 1o a ef Relaţiile ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române în
•ultimul sfert de veac : Cu Biserica Veche-iCatolică {Ort., X X V (1973), nr. 2, p. 174).
,b) Contacte şi relaţii bilaterale, ia niveluri diferite, între Biserica Ortodoxă R om âni
şi Biseiica Veche-Catolică în vederea realizării acestui scop
— Cu Biserica V eche-Catolică din R. F. Germania
Schimb de corespondenţă, la nivel înalt, la diierite evenimente din viaţa şi acti
vitatea celor două Biserici şi a conducătorilor lor (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 9— 10,
p. 955; — X C (1972), nr. ld— 12, p. 1159— 1160 ; — XCI (1973), nr. 6, p. 536).
(Autorul nesemnat), Vizita tăcută de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian
conducătorilor bisericeşti şi de stat din Republica Federală G erm ania: ...Vizitarea
Bisericii Vechi-Catolice din R. F. Germania (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 9— 10,
p. 929— 953).
Lucrările Slîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
<inului 1970 : în legătură cu vizita făcută Bisericii Vechi-Catolice din R. F. Germania,
de către o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Prea Fericitul Părinte
Patriarh Justinian (B.O.R., LXXXVIII' (1970), nr. 11— 12, p. 1321— 1322)Pr. D. iS o a r e, Un eveniment ecumenist cu largi ecouri. — Vizita îăcută de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Justinian Bisericilor din Republica Federală Germania :
'La Biserica Veche-Catolică din această ţară (Ort., X X III (1971), nr. 1, p. 154— 155).
(Autorul nesemnat), Vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de către o delegaţie
a Bisericii vechilor-catolici din R. F. Germania (21— 28 aprilie 1972) (B.O.R., XC
11972), nr. 3— 4, p. 273— 283).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1972 : în legătură cu vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române, de către o dele
gaţie a Bisericii Vechi-Catoilice din R- F. Germania (21— 28 aprilie 1972) (B.O.R., XC
(1972), nr. 11— 12, p. 1324).
(Autorul nesemnat), Schimb de studenţi teologi dintre Biserica Ortodoxă Română
şi celelalte Biserici în anul universitar 1972— 1973 : între Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Veche-Catolică din R. F. Germania (S.T., 'XXV (1973), nr. I— 2, p. 116).
— Cu Biserica Veche-Catolică din Elveţia
(Autorul nesemnat), Vizita unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române în Elveţia :
O vizită făcută Bisericii vechilor-catolici din Elveţia (19— 26 octombrie 1972), cu oca
zia consacrării noului episcop Leon Gauthier (B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10, p. 956— 958).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
^an u lu i 1972: în legătură cu participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române
la festivitatea consacrării noului episcop al Bisericii Vechi-Catolice din Elveţia, Lâon.
Gauthier (il9— 26 octombrie 1972) (B.O.R., X C (1972), nr. 11— 12, p. 1325).
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(Autorul nesemnat), Schimb de studenţi teologi dintre Biserica Ortodoxă Română
şi celelalte Biserici în anul universitar 1972— 1973 : între Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Veche-Catolică din Elveţia (S.T., X X V (1973), nr. 1— 2, p. 116).
— C u Biserica V eche-Catolică din Olanda
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Conferinţele ţinute de Pr. Prof. Ioan G. Coman la Uni
versitatea din Utrecht-Olanda (6 şi 11 mai 1971): La această Universitate funcţionează
o facultate cu trei teologii, printre care şi cea veche-catolică (B.O.R., L X X X IX (1971),
nr. 5— 6, p. 517— 520).
V I. D IA L O G IN T R E B IS E R IC A O R T O D O X A Ş I B IS E R IC IL E V E C H I O R IE N T A L E
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1.
Poziţia şi atitudinea celor două Biserici creştine
în vederea realizării acestui deziderat ecleziastic contemporan
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea anului 1964 :
in legătură cu participarea delegatului Bisericii Ortodoxe Române la convorbirile cu
caracter informativ-particular dintre teologii ortodocşi şi necalcedonieni (Aarchus-Danemarca, 10— 14 august 1964) (B.O.R., L X X X II (1964), nr. 11— 12, p. 1174— 1175).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea anului 1965: în legătură cu comunicarea
Secretariatului interimar al Conferinţei căpeteniilor Bisericilor Vechi Orientale, de la
Addis Abeba şi raporturile acestor Biserici cu Biserica Ortodoxă de Răsărit. Scrisoa
rea patriarhului Atenagora al Constantinopolului cu privire la dialogul teologic cu
Bisericile Vechi-Orientale (B.O.R., L X X X III (1965), nr. 1 1 — 12, p. 1168— 1169).
Ioan I. I c ă,
Teologul ortodoxKarmiris şi preocupările sale ecumeniste : în le
gătură cu dialogul ecumenic dintre
Biserica Ortodoxă şi Bisericile Necalcedoniene
(Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 236— 238).
Prof. N. C h i ţ e s c u , A treia sesiune de convorbiri neoficiale între ortodocşi şi
necalcedonieni (116— 21 august 1970, Mînăstirea «Le Cenacle», Geneva) (B.O.R.,
L X X X V III (1970), nr. 7— 8, p. 683— 687).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1970 : Darea de seamă
asupra celei de a treia consultaţii neoficiale între ortodocşi şi necalcedonieni (16— 21
august 1970, la Mînăstirea Le Cenacle di»n Geneva) (B.O.R., LX X X V III (1970), nr. 1 1 —
12, p. 1307).
Drd. Viorel I o n i ţ ă, Hristologia Sfîntului Chirii al Alexandriei în perspectiva
dialogului cu Bisericile Necalcedoniene (Ort., X X III (1971), nr. 2, p. 194— 209).
Prof. N. A. Z a b o 1 o ts k i, în legătură cu dialogul cu Bisericile Vechi-Orientale :
Stadiul în care s-a ajuns, în prezent, în încercarea de a se pune capăt despărţirii din
tre Bisericile Ortodoxe şi Bisericile Vechi-Orientale, care durează de peste 15 veacuri,
ca urmare a evoluţiei istorice a Bizanţului (Notă bibliografică, de P.V.I.) (S.T., X X III
(1971), nr. 7— 8, p. 572— 574).
Pr. Prof. Dumitru S t ă n i 1 o a e, Perspectivele dialogului cu Bisericile Vechi-Ori
entale. Lucrările Comisiei interortodoxe de la Addis Abeba (18— 28 august 1971): Par
ticiparea şi contribuţia delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la aceste lucrări (B.O.R.,
L X X X IX (1971), nr. 9— 10, p. 978— 991).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1971 : în legătură cu
participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Comisiei interortodoxe
pentru dialogul cu Bisericile Vechi-Orientale. Aprobarea concluziilor cuprinse în Co
municatul şi în hotărîrile Comisiei cu privire Ia începerea dialogului oficial cu acestea
^i' la programul şi etapele lui. Hotărîri ale Sfîntului Sinod în acest sens (B.O.R., L X X X IX
(1971), nr. 11— 12, p. 1300— 1301).
P.V.I., Peispectivele stadiului actual în pregătirea dialogului între Biserica Orto
doxă şi Bisericile Vechi-Orientale : Declaraţia de acord semnată la 14 august 1964,
la Aarhus (Danemarca). Declaraţia de acord semnată la 29 iunie 1967 la Bristol (An
glia). Concluziile şi încheierea discuţiilor din 1970 de la Geneva. Concluziile celei de-a
patra Consultaţii neoficiale din 1971 de la Addis Abeba. Concluzii (Ort., X X IV (1972),
nr. 1 , p. 103— 113).
Pr. Prof. D. S t ă n i l o a e , Acţiuni şi poziţii noi în eforturile de apropiere între*
Bisericile Ortodoxe şi Bisericile Vechi-Orientale (Rev. cit., p. 113— 119).

DOCUMENTARE
Michel van P â r y s, L'evolution de la doctrine christologique de Basile de Seleucie : Răspuns la întrebările : dogma de la Calcedon a constituit un triumf al şcodii
de Antiohia ? ; a biruit oare punctul de vedere al papii Leon ? ; este oare hristologia
de la Calcedon o trădare a doctrinei Sinodului de la Efes (431) şi a hristologiei Sfîn
tului Chirii al Alexandriei, sau dogma de la Calcedon constituie un moment în care
se descifrează dezvoltarea hristologică a Constantinopolului, ca sinteză a tuturor aces
tor diferite curente ? — o reală contribuţie la lărgirea orizontului discuţiilor teologice
şi la apropierea poziţiilor celor două grupe de Biserici (Biserica Ortodoxă şi Bisericile
Vechi-Orientale) (Recenzie, de P.V.I.) (Ort,, X X IV (1972), nr. 2, p. 273— 276).
Anca M a n o l a c he, Dialogul Bisericii Ortodoxe cu Bisericile necalcedoniene
(Ort., X X IV (1972), nr. 3, p. 503— 504).
Drd. Gîrma W o l d e K i r k o s , Slujba Mirungerii în ritul liturgic etiopian şi în
cel bizantin : Importanţa Tainei Mirungerii în dialogul dintre Bisericile Vechi-Orientale
şi Bisericile de rit bizantin (Ort., X X IV (1972), nr. 4, p. 576— 577).
Ştefan G ă n c e a n u , O contribuţie la apropierea dintre Bisericile Ortodoxe şi
cele Necalcedoniene din Orientul Apropiat (Ort., X X V (1973), nr. 2, p. 330— 331).

2. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe Române
in problema dialogului contemporan cu Bisericile Vechi-Orientale
a) Privire de ansamblu
Virgil C â n d e a, Vechi contacte româneşti cu Levantul: înfăţişarea legături
lor şi contactelor vechi cu Orientul ortodox (Levantul) (Notă bibliografică, de P.I.D.)
(S.T., X X III (1971), nr. 7—8, p. 580— 582).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1966 : în legătură cu pregătirea poziţiei Bisericii Ortodoxe Române în dialo
gul teologic cu Bisericile Vechi-Orientale (B.O.R., L X X X IV (1966), nr. 5— 6, p. 612— 613).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Temeiurile atitudinii Bisericii Ortodoxe Române faţă
de dialogul ecumenic cu celelalte Biserici creştine : Perspectiva dialogului cu Bisericile
Vechi-Orientale (Ort., X X II (1970), nr. 1, p. 29— 31).
Diac. Asist. Ion B r i a , Discuţii teologice între teologi ortodocşi români şi teo
logi necalcedonieni. — Colocvii organizate de grupul de studii al Patriarhiei Române
pentru promovarea dialogului cu Bisericile Vechi-Orientale (Ort., X X II (1970), nr. 2,
p. 205— 225).
(Autorul nesemnat), Primirea preoţilor din Capitală de către Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Justinian în ziua întîi de P a şti: Raporturile cu Bisericile Vechi-Orientale,
o altă acţiune a Bisericii Ortodoxe Române în dorinţa de a sluji refacerea unităţii
creştine — acţiune călăuzită şi stimulată de Prea Fericirea Sa şi Sfîntul Sinod (din
cuvîntul reprezentantului preoţimii Capitalei) (B.O.R., X C (1972), nr. 3— 4, p. 238).
Pr. Prof. D. S t ă n i l o a e , Relaţiile ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române în
ultimul sfert de veac : ...Cu Bisericile Vechi-Orientale (Ort., X X V (1973), nr. 2, p. 173—
174).
b) Contacte si relaţii bilaterale, la niveluri diferite, între Biserica Ortodoxă Română
şi Bisericile Vechi-Orientale în vederea unui dialog contemporan
— Cu Biserica Armeană
Schimb de corespondenţă irenică, la nivel înalt, la marile sărbători creştine (Naş
terea Domnului, Anul Nou şi învierea Domnului) (B.O.R., L X X X V (1967), nr. 5— 6, p.
503— 504 ; — L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 16— 17 ; — nr. 3— 4, p. 249— 250; — nr. 5—
6, p. 441 ; — nr. 11— 12, p. 1116—11117; — L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 30— 31 ; — nr.
3— 4, p. 241— 242; — nr. 5— 6, p. 445; — nr. 1 1 — 12 , p. 1137— 1138; — X-C (1972),
nr. 1— 2, p. 24 ; — nr. 3— 4, p. 233— 234; — nr. 5— 6, p. 456 ; — nr. 11— 12, p. 1147—
1148; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 20— 21 ; — nr. 3— 5, p. 270— 271, 281).
Schimb de telegrame, la nivel înalt, la diferite evenimente din viaţa şi 'activita
tea celor două Biserici şi a întîistătătorilor lor (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 49 ;
— XC I (1973), nr. 6 , p. 534).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române in sesiunea anului 1965 :
în legătură cu vizita Sanctităţii Sale Vasken I, Patriarhul Suprem şi Catolicosul tutu
ror armenilor, în fruntea unei delegaţii, făcută Bisericii noastre (17 iunie— 3 iulie 1965)
(B.O.R., L X X X III (1965), nr. 11— 12/p. 1167).
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Lucrările Siîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1966 : In legătură cu
vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii, făcută Bi
sericii Armene de la Ecimiadzin (29 septembrie—6 octombrie 1966) (B.O.R., LXXXIV
(1966), nr. 11— 12, p.' 1045— 1046 ; 1056— 1057).
Lucrările Siîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1969 : în legătură cu
vizita făcută Patriarhiei Române de către Prea Fericitul Patriarh al armenilor din
Turcia, Snork Kalustian (B.O.R., LX X X V II (1969), nr. 11— 12, p. 1298).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1966 : în legătură cu
problema schimburilor de vizite dintre ierarhii şi profesorii de teologie ai Bisericii
Ortodoxe Române şi cei din Biserica Armeană (B.O.R., L X X X IV (1966), nr. 11— 12,
p. 1057).
(Autorul nesemnat), Activitatea Bisericii Ortodoxe Române în întruniri intercreştine. — Vizita Prof. Carnegie Samuel Calian de la Seminarul teologic al Universităţii
din Dubuque — /owa (S.U.A.) : Reprezentant al Bisericii Armene (B.O.R., L X X X V III
(1970), nr. 1— 2, p. 48— 51).
(Autorul nesemnat), Vizita Episcopului armean Karekin Sarkissian, decanul Co
legiului teologic din Antelias — Liban (4— 5 mai 1970) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 5—
6, p. 469— 471).
Lucrările Sfîntului S in o d . . . în sesiunea ordinară a anului 1970: în legătură cu
vizita P. S. Episcop Karekin Sarkissian, reprezentantul Bisericii Armene din Liban
(4— 5 mai 1970) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1 1 —il2, p. 1317).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Conferinţele ţinute de Pr. Prof. Ioan G. Coman la Se
minarul şi Academia teologică din Ecimiadzin (15— 27 octombrie 1971) (B.O.R., LX X X IX
(1971), nr. 11— 12, p. 1187— 1192).
(Autorul nesemnat), Vizita făcută Bisericii Armene din U.R.S.S. de către o dele
gaţie a Bisericii Ortodoxe Române (16— 24 mai 1972) (B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6,
p. 498— 504).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1972 : Vizita unei de
legaţii a Bisericii Ortodoxe Române făcută Bisericii Armene (16— 24 mai 1972) (BJO.R.,
XC (1972), nr. 11— 12, p. 1322— 1323).
— Cu Biserica Coptă
Schimb de corespondenţă irenică, la nivel înalt, la marile sărbători creştine (Naş\er^r' Domnului, Anul Nou şi învierea Domnului) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 3— 4,
p. 249— 250 ; — nr. 11— 12, p. 1116— 1117; — nr. 3— 4, p. 241— 242; — nr. 11— 12, p.
1137— 1138; — nr. 3— 4, p. 233— 234; — nr. 11— 12, p. .1147— 1148; — XCI (1973), nr.
1— 2, p. 21— 22; — nr. 3— 5, p. 270— 271).
Schimb de telegrame, la nivel înalt, la diferite evenimente din viaţa şi activita
tea celor două Biserici şi a întîistătătorilor lor (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 3— 4, p.
286; — nr. 11— 12, p. 1184).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1969 : ’în legătură cu vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, în frun
tea unei delegaţii, făcută Bisericii Copte din Egipt (B.O.R., L X X X V II (1969), nr. 3— 4,
p. 463— 464).
(Autorul nesemnat), Participarea Prea Fericitului Patriarh Justinian la întronizarea noului Patriarh al Bisericii Copte şi la inaugurarea Palatului patriarhal al Pa
triarhiei A lexandriei: Vizita făcută Bisericii Copte (la Cairo)(B.O.R., L X X X IX (1971),
nr. 11— 12, p. 1168 1170— 1177).
Lucrările Siîntului S in o d ... în sesiunea ordinară a anului 1971: In legătură cu
participarea Prea Fericitului Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii, la întronizarea noului Patriarh al Bisericii Copte (B.O.R., L X X X IX (1971) nr. 11— 12, p. 1299—
1300).
(Autorul nesemnat), Vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de către Sanctitatea
Sa Şenuda al IlI-lea, Patriarhul Bisericii Copte (12— 15 octombrie 1972) (B.O.R., XC
(19?2), nr. 9— 10, p. 926—934).
Lucrările Siînlului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1972: In legătură crr
vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de către Sanctitatea Sa Şenuda al IlI-lea
Papă şi Patriarh al Bisericii Copte din Egipt, în fruntea unei delegaţii (B.O.R., XC
(1972), nr. 11— 12, p. 1322).

DOCUMENTARE

CVT

Lucrările Sim ţului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1968 : în legătură cu
participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la comemorarea a 1900 de ani de
la martiriul Slîntului Evanghelist Marcu (iCairo şi Alexandria, 25 iunie— 2 iulie 1968)
— care constituie un prim contact cu Biserica Coptă (B.O.R., L X X X V I (1968), nr. 7— 8,.
p. 986). •
, ţ■
— Cu Biserica Etiopiană
Schimb de corespondenţă irenică, lâ nivel înalt, la marile sărbători creştine
(Naşterea Domnului, Anul Nou şi învierea Domnului) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr.
1— 2, p. 17 ' — nr. 3— 4, p. 249— 250; nr. 11— 12, p. 1116— 1117; — L X X X IX (1971), nr.
1— 2, p. 31 ; — nr. 3— 4, p. 241— 242; nr. 5— 6, p. 445— 446; — nr. 11— 12, p. 1137—
1138; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 10, 24— 25; — nr. 3— 4, p. 233— 234; — nr. 5— 6, p.
457 ; — nr. 1 1 — 12,. p. 1147— 1148 ; — XlCI (1973), nr. 1— 2, p. 21, 50 ; — nr. 3— 5, p. 270—
271, 281— 282).
. Schimb de telegrame, la nivel înalt, la diferite evenimente din viaţa şi activitatea
celor două Biserici şi a întîistătătorilor lor (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 9— 10, p.
887— 888; — nr. 11— 12,i p. 1152; — L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 19 ; — nr. 5—6, p.
484 ; — nr. 11— 12, p. 1139; — XC (1972), nr. 5— 6, p. 463— 464; — nr. 11— 12, p. 1159).'
Lucrările Sfîntului Sinod a! Bisericii OrtodoAe Române în sesiunea anului 1964.
In legătură cu importanţa vizitei împăratului Haile Selassie I al Etiopiei, la Palatul
patriarhal (septembrie 1964), pentru reluarea legăturilor Biseri.cii noastre cu Bisericile
Vechi-Orientale şi invitaţia făcută Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian de a
participa, în fruntea unei delegaţii, ]a Conferinţa Bisericilor Vechi-Orientale, de la
Addis Abeba (B.O.R., L X X X II (1964), nr. 11— 12, p. 1175).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1969 : în legătură cu
vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Părintele Patriarh Justinian,.
făcută Bisericii Etiopiene (3— 25 ianuarie 1969) (B.O.R., L X X X V II (1969), nr. 3— 4, p..
463).
(Autorul nesemnat), întîlnirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian cu preo-ţimea din Capitală la început de an nou : . . . Impresii şi mărturisiri ale Prea Feri
cirii Sale din vizita făcută Bisericii E tio p ie n e ... (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1— 2,.
p. 27— 28).
(Autorul nesemnat), Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian în Grecia şi
Etiopia : Vizita făcută Bisericii Etiopiene (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 469—
483, 484).
Lucrările Sfîntului S in o d ... în sesiunea ordinară a anului 1971: în legătură cu*
participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, în fruntea unei delegaţii, la întronizarea noului Patriarh al Bisericii Etiopiene, Prea Fericitul Abuna Theophilos, şi
preţioasa contribuţie adusă la cunoaşterea mai îndeaproape a Bisericii Etiopiene, cuacest prilej (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 11— 12, p. 1299).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea anului 1965 : Despre schimbul de burse
între Patriarhia Română şi Biserica Etiopiană (B.O.R., L X X X III (1965), nr. 11— 12, p*
1170).
Lucrările Sfîntului S in o d ... în sesiunea ordinară a anului 1966: în legătură cu
schimbul de bursieri, în anul şcolar 1965— 1966, între Biserica Ortodoxă Română şi
Biserica Etiopiană (B.O.R., L X X X IV (1966), nr. 5— 6, p. 618— 619).
Pr. D. G ă i n ăr Organizarea schimbului de studenţi între Biserica Ortodoxă Ro
mână şi celelalte Biserici : Cu Biserica Etiopiană (BJD.R., L X X X V I (1968), nr. 6, p.
768— 770).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1969: în legătură cu
dispoziţiile pentru participarea Bisericii Ortodoxe Române, prin delegaţi, la grupurile
comune de studii cu Biserica Etiopiană şi pentru aplicarea altor mijloace de promo
vare a relaţiilor şi apropierii între celle două Biserici (B.O.R., L X X X V II (1969), nr. 3—
4, p. 463— 464).
(Autorul nesemnat), Schimb de studenţi teologi dintre Biserica Ortodoxă Română
şi celelalte Biserici în anul universitar 1972— 1973 : Cu Biserica Etiopiană (S. T., X X V
(1973), nr. 1— 2, p. 116).
Pr. Dumitru S o a r e , Călugăriţe ortodoxe române peste hotare : în Etiopia (B.O.R.»'
XC (1972), nr. 9— 10, p. 995— 996).
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Cu Biserica Siriană din India de Sud
Schimb de corespondenţă irenică, la nivel înalt, la marile sărbători creştine (Naş
terea Domnului, Anul Nou şi învierea Domnului) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 3
p. 249— 250; — nr. 11— 12, p. 1116— 1117; — nr. 3— 4, p. 241— 242; — nr. 11— 12, p.
1137— 1138; — XC (11972), ,nr. 1— 2, p. 25 ; — nr. 3— 4, p. 233— 234 ; — nr. 11— 12, p.
1147— 1148; — XC I (1973), nr. 3— 5, p. 270— 271).
Lucrările Slîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară c
anului 1969: în legătură cu vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, în frun
tea unei delegaţii, făcută Bisericii Siriene din India {3— 25 iunie 1969) (B.O.R., LXXXV II
(1969), nr. 3— 4, p. 463).
(Autorul nesemnat), întîlnirea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian cu preotimea din Capitală la început de an nou ; . . . Impresii şi mărturisiri ale Prea Feri
cirii Sale din vizita făcută, în fruntea unei delegaţii, Bisericii Siriene din India de
S u d . . . (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 25—26).
Lucrările Siîntului S in o d . . . în sesiunea anului 1965: în legătură cu vizita unor
personalităţi bisericeşti din Biserica Siriană din India, făcută Bisericii Ortodoxe Ro
mâne (B.O.R., LX X X III (1965), nr. 11— 12, p. 1168).
Prof. N. C h i ţ e s c u, Vizita P. C. Arhim. Paul Verghese, rectorul Seminarului teo
logic din Kottayam (Kerala — India) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 3— 4, p. 311— 312
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1970: în legătură cu
vizitele făcute institutelor teologice din Bucureşti şi Sibiu de Prof. Paul Verghese, rec
torul Colegiului teologic ortodox din Kottayam — Kerala, India (29 martie şi 5 aprilie
1970) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1316— 1317).
Episcop A n t i m Tîrgovişteanul, vicar patriarhal, Vizita făcută Bisericii Orto
doxe Române de către delegaţia Bisericii Siriene din India de Sud (B.O.R., LXXXIX
(1971), nr. 9— 10, p. 949—956).
Lucrările Sfîntului S in o d ... în sesiunea ordinară a anului 1971 : în legătură cu
vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de către o delegaţie oficială a Bisericii Orto
doxe Siriene din India de Sud (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 11—il2, p. 1300).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1969 : In legătură cu
dispoziţiile date pentru promovarea relaţiilor şi apropierii între cele două Biserici prin
diferite mijloace care stau la mdemîna Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., LXXXV II
(1969), nr. 3— 4, p. 463— 464).
Pr. D. G ă i n ă, Organizarea schimbului de studenţi între Biserica Ortodoxă Ro
mână şi celelalte Biserici; Cu Biserica Siriană din India de Sud (B.O.R., LX X X V I (1968),
nr. 6, p. 549— 648).
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l. Raporturile creştinilor cu necreştinii din vremea Sfinţilor Apostoli
şi pînă în zilele noastre
Drd. Remus R u s , Poziţii creştine faţă de religiile necreştine ; Consideraţii in
troductive. Prezentarea selectivă a unor poziţii creştine, aparţinînd unor epoci dife
rite, care în lucrările lor au tratat direct problema relaţiilor dintre religii sub aspectui
cntic şi ontologic al materializării lor practice : Sfîntul Iustin M a rtiru l; Clement de
Alexandria ; O rig e n ; Sfîntul Grigorie de Nissa ; Fer. A ug ustin ; Karl B arth; Emil Brunn e r ; Paul T illic h ; poziţia teologilor Bisericii Ortodoxe Române (Ort., X X V (1973*.
nr. 2, p. 264— 276).

2. Poziţia şi atitudinea Bisericilor creştine şi a religiilor necreştine,
în problema unui dialog contemporan al slujirii
Desbaterile Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară dir.
anul 1950 : în legătură cu participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Con
ferinţa pentru Pace a Bisericilor şi cultelor din Cehoslovacia (B.O.R., LX V III (1950)
nr. 10, p. 555).
Lucrările Sfîntului Sinod .. . Sesiunea 1952 : în legătură cu participarea delegatului
Bisericii noastre la Conferinţa cultelor şi comunităţilor religioase (Moscova, 9— 12 mai
1952) (B.O.R., LXX (1952), nr. 6— 8, p. 440).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1968 : >în legătură c
participarea delegatului Bisericii Ortodoxe Române la Consultaţia neoficială privind
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rooperarea între creştini şi evrei (Geneva), în cadrul Consiliului Ecumenic al Biseririlor (5— 7 iunie 1968) {B.O.R., L X X X V I (1968), nr. 7— 8, p. 986).
Lucrările Stintului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1969 : în legătură cu
oarticiparea unei delegaţii a Bisericii noastre la lucrările Conferinţei tuturor religiilor
din U.R.S.S. pentru cooperare şi pace între naţiuni (Zagorsk, .1— 4 iulie 1969) (B.O.R.,
1XXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1303— 1304).
Em. V., Reuniunea creştino-musulmană de la Cariigny [Ort., X X II (1970), nr. 1,
?. 167— 169).
Gerhard R o s e n k r a n z , Der christliche Glaube angesichls der Weltreligionen
Credinţa creştină faţă de religiile lu m ii): Raporturile actuale dintre creştinism şi re
ligiile necreştine, privite din punct de vedere protestant (Recenzie, de Diac. Prof. EmiLian Vasilescu) (Ort., X X II (1970), nr. 3f p. 437— 439).
Episcop A n t i m Tîrgovişteanul, vicar patriarhal, Prima Conferinţă mondială a
religiilor pentru promovarea Păcii (Kyoto-Japonia, 16— 22 octombrie 1970): Lucrările
pregătitoare. Desfăşurarea conferinţei. Mesajul ei. Consideraţii finale (B.O.R., L X X X V III
1970), nr. 9— 10, p. 959— 974).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1970 : în legătură cu
participarea reprezentantului Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Conferinţei mon
diale a religiilor pentru Pace (Kyoto, 16— 22 octombrie 1970) (B.O.R., L X X X V III (1970),
nr. 11— 12, p. 1324).
Em. V., O nouă organizare inter religioasă mondială (Ort., X X II (1970); nr. 4,
p. 625).
(Acelaşi autor), Colocviul interreligios de la Ajaltoum (Liban) (16— 25 martie 1970)
Rev. cit., p. 625— 626).
(Acelaşi autor), Cadrul şi perspectivele dialogului interreligios (Ort., X X III (1971),
ar. 1, p. 133— 139).
Atitudes toward other Religions, Some Christian interpretations : O sinteză a po
ziţiilor adoptate de diferiţi gînditori creştini, mai ales protestanţi, faţă de religiile ne
creştine (Notă bibliografică, de Rus Remus) (S.T., X X IV (1972), nr. 3— 4, p. 280— 281).
Pr. Dumitru S o a r e , O importantă întrunire interreligioasă. Colocviul islamocreştin de la Brumana-Beirut (12— 18 iulie 1972) (Ort., X X IV (1972), nr. 4, p. 639— 640).
(Acelaşi autor), Al 5-lea colocviu creştino-iudaic (Geneva) (Ort., X X V (1973). nr. 2,
p. 327).
(Acelaşi autor), Contacte între creştinism şi budism, cu prilejul Conferinţei misi
onare mondiale de la Bangkok (29 decembrie 1972— 8 ianuarie 1973) (Rev. cit., p. 327—
328).
(Autorul nesemnat), Schimb de studenţi teologi dintre Biserica Ortodoxă Română
si celelalte Biserici în anul universitar 1972— 1973 : Cu alte religii (S.T., X X V (1973),
nr. 1 — 2 , p. 116).

DIASPORA
DIASPORA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
(Comunităţi ortodoxe române de peste hotare)

1. Episcopia Misionară Ortodoxă Română din America
Desbaterile Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară din
anul 1950: în legătură cu recunoaşterea constituirii Episcopiei Misionare Ortodoxe
Române din America şi alegerea preotului protopop Andrei Moldovan în scaunul va
cant de episcop şi ridicarea lui la rangul de arhiereu (B.O.R., LX V III (1950), nr. 10,
p. 552).
Desbaterile Sfîntului Sinod . .. Sesiunea ordinară din anul 1951 : în legătură cu
unele aspecte din viaţa şi activitatea Episcopiei Ortodoxe Misionare Române din Ame
rica (B.O.R., LXIX (1951), nr. 10— 12, p. 454— 455).
Lucrările Sfîntului S in o d ... în sesiunea ordinară pe anul 1953: în legătură cu
anele aspecte ale vieţii Episcopiei Misionare Ortodoxe Române din America (B.O.R.,
LXXI (1953), nr. 7—8, p. 711).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară din iunie 1954 : Despre Episco
pia Misionară Ortodoxă Română din America (B.O.R., LX X II (1954), nr. 6, p. 649).
3. O* R«
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Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară din anul 1962 : In legătură cu
referatul asupra denumirii statutare a Episcopiei Misionare Ortodoxe Române din
America, şi asupra drepturilor pe care le exercită titularul canonic al acestei episcopii
{B.O.R., LX X X (1962), nr. 7— 8, p. 761— 762).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1963 : în legătură cu
participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la funerariile fostului episcop a!
Episcopiei Misionare Ortodoxe Române în America, Andrei Moldovan, şi cu acorda
rea rangului de Arhiepiscopie acestei episcopii şi de Arhiepiscop întîistătătorului ei
{B.O.R., LXXXI (1963), nr. 5— 6, p. 580, 581— 582).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea anului 1964 : în legătură cu raportul de
legaţiei Bisericii Ortodoxe Române la funerariile pr. Simion Mihălţan, fostul vicar al
Episcopiei Misionare Ortodoxe Române în America şi alegerea noului vicar în per
soana Pr. Ioan Bugariu (B.O.R., LX X X II (1964), nr. 11— 12, p. 1179).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1966 : în legătură cu
examinarea canonică şi aprobarea alegerii Arhim. Victorin Ursache ca episcop al Epis
copiei Misionare Ortodoxe Române în America. Participarea delegaţilor Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Justinian la hirotonirea, învestitura şi instalarea acestuia
{B.O.R., L X X X IV (1966), nr. 5— 6, p. 615— 617; — nr. 11— 12, p. 1052-4053).
Lucrările Sfîntului Sinod . . . în sesiunea ordinară a anului 1968 : Pregătirea unor
tineri teologi pentru Episcopia Misionară Ortodoxă Română din America (B.O.R..
LXXXV I (1968), nr. 7—8, p. 995).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române de peste hotare.
— Episcopia Misionară Ortodoxă Română în America : Din activitatea pastorală şi mi
sionară a episcopiei — publicaţii bisericeşti {B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 5— 6, p. 479—
482).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . — Episcopia Mi
sionară Ortodoxă Română în America : Vizita M itropolitului Iustin al Moldovei şC
Sucevei. (Cel de al 39-lea Congres bisericesc al Episcopiei Misionare Ortodoxe Române
în America {B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 7— 8, p. 696— 699).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . — Episcopia Mi
sionară Ortodoxă Română în America : Date importante din viaţa, organizarea şi acti
vitatea internă şi externă a acestei episcopii (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12
p. 1168— 1169).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe ro m â n e ... — Episcopia Mi
sionară Ortodoxă Română în America : Omagierea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Justinian cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani (spicuiri din nr. 2/1971 al revistei
«Credinţa») (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 72— 73).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . — Episcopia Alisionară Ortodoxă Română în America : Slujbe interortodoxe în timpul Postului Mare_
Pastorala de Paişti a P. S. Episcop Victorian. A 5-a aniversare a alegerii P. S. Sale
ca Episcop al Episcopiei Misionare Ortodoxe Române în America. Şedinţa de lucru «
Consiliului episcopesc. întrunire ecumenistă (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 526—
528).
Episcop A n t i m Tîrgovişteanul, vicar patriarhal, Pe căile ecumenismului în Ame
rica de Nord. Printre prezbiterieni, la Colegii teologice şi comunităţi ortodoxe româ
neşti (14 mai—6 iunie 1971) : La comunităţile ortodoxe româneşti din Worcester şi
Southbridge. La Episcopia Misionară Ortodoxă Română din Detroit. în sobor arhieresc
U» Windsor (Canada). Biserica română din Cleveland. Institutul teologic episcopalian
din Boston. La Chicago : parohia română din East Chicago şi Institutul teologic epis
copalian din Evanston. Din nou la Detroit pentru o slujbă arhierească la biserica «S*.
Troime». Cu românii din New-York (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 7— 8, p. 764, 765—766
770—774, 777).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe rom âne. . . — Episcopic
Misionară Ortodoxă Română în America : Din activitatea sa pastorală — publicaţiile
periodice prin care se menţine o legătură directă şi permanentă cu credincioşii : Calen
darul ortodox «Credinţa» pe anul 1971 : Cel de-al 40-lea Congres bisericesc ad Epispiei Misionare Ortodoxe Române în America (Rev. cit., p. 791— 799).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară c
anului 1971 : în legătură cu vizita făcută de I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului
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Centrului eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române în America şi mai multor parohii
ale acesteia din Canada (B.O.R., LX X X IX (1971), nr. 11— 12, p. 1307).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . — Episcopia
Misionară Ortodoxă Română în America : Spicuiri din activitatea Centrului eparhial
şi a parohiilor — înfiinţarea unui «Departament al publicaţiilor» şi deschiderea unei
tipografii proprii'. înfiinţarea Asociaţiei corale «România» de pe lîngă catedrala Sf.
Treime din Detroit. Aniversarea parohială la Detroit. Prăznuirea hramului Sf. Arhan
ghel M ihail din Southbridge — Massachusetts. Sfinţirea noii case parohiale din Hamilton. Pastorala de Crăciun a Prea Sfinţitului Episcop Victorin (B.O.R., XC (1972),
nr. 1 — 2 , p. 66— 68).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe rom âne. . . — Episcopia
isionară Ortodoxă Română în America : Spicuiri din revista periodică a Episcopiei
— «Credinţa», nr. 3/1972 : apel pentru susţinerea tipografiei; din agenda pastorală a
P. S. Episcop Victorin ; realizări noi la parohia din Southbridge, Massachusetts ; Prof.
Const. C. Giurescu la Universitatea Columbia din New-York ; o Conferinţă despre
ortodoxia românească, la Chicago (B.O.R., XC (1972), nr. 3— 4, p. 311— 313).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe rom âne. . . — Episcopia
Misionară Ortodoxă Română în America : Spicuiri din revista Calendarul ortodox «Cre
dinţa», pe anul 1972. Congresul bisericesc anual (30 iunie— 2 iulie 1972). A 60-a ani
versare a P. S. Episcop Victorin {B.O.R., X C (1972), nr. 7— 8, p. 726— 736).
Pr. Ştefan S l e v o a c ă , Biserica Ortodoxă Română în America de Nord : Scurt
istoric. Aspecte religioase şi sociale {B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8 , p. 856—861).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . — Episcopia
Misionară Ortodoxă Română în America : Spicuiri din aceeaşi revistă «Credinţa», nr. 10
şi 12/1972 : activitatea editorial-tipografică; reuniunea anuală a Coralei «România» ;
vizita unor oaspeţi din România ; aniversarea înfiinţării parohiei «Sf. Gheorghe» din
Windsor ; sărbătorirea zilei de 1 Decembrie şi comemorarea a 100 de ani de la moartea
lui Avram Iancu, Ia parohia «Sf. Treime» din Detroit ; concertul de colinde al Coralei
«România» ; expozilia de carte românească ; pastorala de Crăciun a P. S. Episcop Vic
torin (B.O.R., X C (1972), nr. 11— 12, p. 1179— 1182).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe rom âne. . . — Episcopia
Misionară Ortodoxă Română în. America : Spicuiri din periodicul «Credinţa», nr. 1/1973 ;
mesaje de sărbători ; hot.ărîri ale Consiliului eparhial; preocupări cărturăreşti ale
preoţilor {B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 105— 106).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . — Episcopia
Misionară Ortodoxă Română în America : Spicuiri din publicaţia «Credinţa», pe anul
1973 — care ilustrează aspecte din viaţa şi activitatea acestei episcopii {B.O.R., XCI
(1973), nr. 3— 5, p. 314—320).
Telegrame de felicitate trimise Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, la ma
rile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) şi la unele aniversări legate de
viaţa şi activitatea Prea Fericirii Sale (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 23 ; — nr.
5— 6, p. 446; — L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 36— 37 ; — nr. 5— 6, p. 452; — XC (1972),
nr. 1— 2, p. 33: — nr. 5— 6, p. 462; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 2.9— 30; — nr. 3— 5,
p. 287 ; — nr. 6, p. 543).

2. Parohia ortodoxă română din Sofia (R. P. Bulgaria)
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară din
iunie 1954 : în legătură cu unele aspecte ale vieţiiparohiei ortodoxe române
din Sofia
{B.O.R., LXXII (1954), nr. 6, p. 650).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române de peste hotare.
— Serbarea Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei, la biserica ortodoxă română
din Sofia (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 54).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . — Comunitatea
ortodoxă română din Sofia : Te-Deum pentru Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian
la Biserica română din Sofia ; slujbele di«n săptămîna Patimilor şi de la învierea Dom
nului la aceeaşi biserică ; comemorarea zilei de 9 Mai {B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 3—
4, p. 330— 331).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . Parohia ortodoxă
română de la Sofia ; Pomenirea ostaşilor români înmormîntaţi în cimitirul central din
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Sofia. Sărbătorirea hramului bisericii parohiale «Sf. Treime» (B.O.R., L X X X V III (1970),
nr. 5— 6, p. 486— 488).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . Parohia ortodoxă
română din Solia : Cîteva date din viaţa şi activitatea pastorală a acestei parohii (B.O.R.,
L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1170— 1171).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . — Parohia orto
doxă română din Solia : Sărbătorirea Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei
(B.O.R., L X X X IX (1971), nr. <1— 2, p. 73— 74).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . — Comunitatea
ortodoxă română din Sofia : Te-Deum pentru Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian
(închinat celei de-a 70-a aniversări a zilei sale de naştere). Slujba arhierească din
Duminica a patra din Postul Mare. Slujbele din săptămîna Patimilor şi din zilele în 
vierii Domnului (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 3— 4, p. 269— 270).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . — Parohia or
todoxă română din Sofia : Sărbătorirea hramului bisericii române «Sf. Treime» din
Sofia. Pomenirea pentru ostaşii români înmormîntaţi în cimitirul central din Sofia
şi pentru ctitorii bisericii ortodoxe române din Sofia (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 5—
6, p. 528— 530).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe rom âne. . . — Parohia or
todoxă română din Sofia : Sărbătorirea Naşterii Domnului, A nului Nou şi Bobotezei
(B.O.R.f XC (1972), nr. 1— 2, p. 68— 69).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe rom âne. . . — Parohia or
todoxă română din Sofia : Te-Deum pentru Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian
Liturghia arhiereasca din Duminica a Il-a a Postului Mare. Slujbele religioase din
săptămîna Patimilor şi sărbătorirea învierii Domnului. Vizita făcută credincioşilor ro
mâni din oraşul Blagoevgrad (B.O.R., X C (1972), nr. 3— 4, p. 313— 315).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe rom âne. . . — Parohia or
todoxă română din Sofia : Sărbătorirea Naşterii Domnului, A nului Nou şi Bobotezei
(B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 106— 107).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române . . . — Parohia or
todoxă română din Sofia : Te-Deum pentru Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian
Slujba arhierească din Duminica a IV-a a Postului Mare. Slujbele din săptămîna Pa
timilor şi din zilele învierii Domnului (B.O.R., X C I (1973), nr. 3— 5, p. 320— 322).
Telegrame de felicitare trimise Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian la ma
rile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) şi la aniversări legate de viaţc
şi activitatea Prea Fericirii Sale (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 23 ; — nr. 5—6.
p. 446 ; — L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 36— 37 ; — nr. 5—6, p. 452; — X C (1972), nr. 1—
2, p. 33; — nr. 5— 6, p. 462; — XlCI (1973), nr. >1 — 2, p. 29— 30; — nr. 3— 5, p. 287;
— nr. 6, p. 544— 545).

3. Parohia ortodoxă română din V ie n a ( Austria )
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară din
iunie 1954 : în legătură cu situaţia parohiei ortodoxe române din Viena (B.O.R., LXXII
(1954), nr. 6, p. 650).
Lucrările Sfîntului S in o d ... în sesiunea anului 1965: în legătură cu participarea
delegaţilor Patriarhiei Române la solemnităţi religioase organizate de parohia română
din Viena (B.O.R., L X X X III (1965), nr. 11— 12,. p. 1170— 1171).
(Autonll nesemnat), Inaugurarea sediului cultural al parohiei ortodoxe din Vienc
şi al Coloniei române din Austria (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 3— 4, p. 269— 280).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară c
anului 1970 : Darea de seamă asupra participării delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române
la inaugurarea sediului cultural al parohiei ortodoxe române din Viena între 5— 1 ?
martie 1970 (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1307).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române de peste hotare
— Parohia ortodoxă română din Vie na-Austria : Informaţii preţioase despre activitate?
publicistică bisericească a parohiei (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 5— 6, p. 482— 486
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Parohia orto
doxă română din Viena : Date importante din viaţa şi activitatea pastoral-culturalî
a parohiei (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1171— 1172).
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(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Parohia orto
doxă română din V ie n a : Din activitatea cultural-publicistică a parohiei — «Alm a
nahul parohiei ortodoxe române din Viena pe anul 1971» (B.O.R., L X X X IX (1971),
nr. 7— 8, p. 799— 805).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1971: In legătură cu participarea I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ardealului la
serbările Centenarului societăţii «România Jună» (Viena, 3—6 decembrie 1971), ţinute
la iniţiativa Coloniei române din Austria, în colaborare cu parohia ortodoxă română
din Viena (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 11— 12, p. 1307).
Pr. Prof. Dr. Gheorghe M o i s e s c u , Centenarul Societăţii academice literare
«România Jună» din Viena (1871— 1971): Una dintre cele mai vechi societăţi studen
ţeşti româneşti din ţară şi de peste hotare. Centenarul a fost organizat de Colonia
română din Austria în colaborare cu parohia ortodoxă română din Viena (Recenzie,
de
Pr. Alexandru Ionescu) (B.O.R., X C (1972), nr. 1 — 2, p. 196— 199).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Parohia or
todoxă română din Viena : Spicuiri din «Almanahul parohiei ortodoxe române din
Viena, pe anul 1972» şi din noua publicaţie «Luceafăr Nou», revista Coloniei române
din Austria (anul I, nr. 1— 2/1972) (B.O.R., X C (1972), nr. 7— 8, p. 736— 746).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Parohia or
todoxă română din V ie n a : Spicuiri din «Almanahul parohiei ortodoxe române din
Viena, pe anul 1973», — care înfăţişează aspecte din viaţa şi activitatea acestei
parohii (B.O.R., XC I (1973), nr. 3— 5, p. 322— 326).
Telegrame de felicitare trimise Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian la ma
rile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) şi la aniversări legate de viaţa
şi activitatea Prea Fericirii Sale (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 23 ; — nr. 5— 6f
p. 446; — L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 36— 37; — nr. 5— 6, p. 452; — XC (1972), nr.
1— 2, p. 33; — nr. 5— 6, p. 462; — XlCI (1973), nr. 1— 2, p. 29— 30; — nr. 3— 5,
p. 287; — nr. 6, p. 545).

4. Parohia ortodoxă română din Londra
Diac P. I. D a v i d, Din viaţa comunităţilor ortodoxe române de peste hotare. —
Parohia ortodoxă română de la Londra : Din activitatea publicistică bisericească a
parohiei (The Altar Almanach, 1970) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 9— 10, p. 1014— 1018).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Parohia or
todoxă română din Londra : Date importante din viaţa şi activitatea pastoral-culturală a parohiei (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1172— 1173).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Parohia or
todoxă română din L ondra: Spicuiri din publicaţia sa, «Almanahul parohiei orto
doxe române din Londra, 1971— 1972» (B.O.R., X C (1972), nr. 1 — 2, p. 69— 74).
Telegrame de felicitare trimise Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian la m a
rile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) şi la aniversări legate de viaţa
şi activitatea Prea Fericirii Sale (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 23 ; — nr. 5— 6,
p. 446; — L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 36— 37; — nr. 5— 6, p. 452; — XC (1972),
nr. 1— 2, p. 33 ; — nr. 5— 6, p. 462; — XC I (1973), nr. 1 — 2, p. 29— 30; — nr. 3— 5,
p. 287 ; — nr. 6, p. 545).

5. Comunitatea ortodoxă română de la Locurile Sfinte
Desbaterile Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din
anul 1951 : în legătură cu unele aspecte din viaţa şi activitatea bisericii ortodoxe ro
mâne şi a căminului ei din Ierusalim (B:O.R., LXIX (1951), nr. 10— 12, p. 456— 457).
Lucrările Sfîntului Sinod ... în sesiunea ordinară din iunie 1954 : In legătură cu
unele aspecte din viaţa parohiei ortodoxe române de la Locurile Sfinte (B.O.R., LXXII
(1954), nr. 6, p. 649).
Lucrările Sfîntului Sinod ... în sesiunea anului 1965 : In legătură cu situaţia ac
tuală a bisericii şi căminului românesc de la Ierusalim-Israel, în vederea sfinţirii bi
sericii şi inaugurării căminului (B.O.R., L X X X III (1965), nr. 11— 12, p. 1166— 1167).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române de peste hotare.
— Aşezămintele româneşti de la Ierusalim şi Iordan : Date importante din viaţa, or-
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ganizarea şi activitatea internă şi externă a acestor aşezăminte ortodoxe româneşti
(B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1169— 1170).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Participarea Pr. Prol. loan G. Coman la inaugurarea
activităţii Institutului ecumenic de cercetări teologice de la Ierusalim pe anul
1972— 1973 ...: Aşezămîntul ortodox românesc de la Ierusalim (B.O.R., XC (1972), nr.
9— 10, p. 988).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Comunitatea
ortodoxă română de la Ierusalim : Spicuiri din primul număr al publicaţiei «învierea»
(revistă de teologie şi cultură românească), care relevă aspecte din viaţa şi activitatea
acestei comunităţi (B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 330— 331),
Telegrame de felicitare trimise Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian la ma
rile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) şi Ia aniversări legate de viaţa
şi activitatea Prea Fericirii Sale (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 23; — nr.
5— 6, p. 446; L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 36— 37; — nr. 5—6, p. 452; — XC (1972),
nr. 1— 2,p . 3 3 ; — nr. 5— 6, p. 462; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 29— 30; — nr. 3— 5,
p. 287 ; — nr. 6, p. 544).

6. Capela ortodoxă română din Baden-Baden (R. F. Germania)
Lucrările Sfîntului Sinod ... în sesiunea anului 1964 : în legătură cu demersurile
delegatului Bisericii Ortodoxe Române pentru restabilirea jurisdicţiei canonice faţă
de parohia ortodoxă română din Baden-Baden (B.O.R., LX X X II (1964), nr. 11— 12,
p. 1172).
(Autorul nesemnat), Vizita făcută de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Jus
tinian conducătorilor bisericeşti şi de stat din Republica Federală Germania : ...Vizi
tarea capelei ortodoxe române din Baden-Baden ... (B.O.R., L X X X V III (1970), nr.
9— 10, p.918— 928).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române de peste hotare.
— Capela ortodoxă română din Baden-Baden : Date importante din viaţa, organiza
rea şi activitatea parohiei (B.O.R., LX X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1173).
Telegrame de felicitare trimise Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian la ma
rile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) şi la aniversări legate de viaţa
şi activitatea Prea Fericirii Sale (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 23 ; — nr. 5— 6,
p. 446; — L X X X IX (H971), nr. 1— 2, p. 36— 37; — nr. 5— 6, p. 452; — XC (1972), nr.
1— 2, p. 33; — nr. 5— 6, p. 462; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 29— 30; — nr. 3— 5, p.
287 ; — nr. 6, p. 545).

7. Biserica ortodoxă română din Paris
Sesiunea extraordinară din decembrie 1957 a Sfîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române : In legătură cu răspunsul Patriarhiei Ecumenice despre hirotonirea lui
Teofil Ionescu, actualul Episcop al Bisericii Ortodoxe Române din Paris (B.O.R.,
LXXVI (1958), nr. 1— 2, p. 232— 233).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Biserica O r
todoxă Română din Paris : însemnări despre înfiinţarea şi funcţionarea parohiei orto
doxe române din Paris (B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 747)j
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Biserica or
todoxă română din Paris : Spicuiri din «Vestitorul» — publicaţie religioasă, morală şi
naţională a bisericii ortodoxe române din Paris (nr. 1, 2/1972) (B.O.R., XC (1972), nr.
9— 10, p. 1000— 1004).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Parohia or
todoxă română din P aris: Spicuiri din revista «Vestitorul» nr. 3 şi 4/1972, (B.O.R.,
XC (1972), nr. 11— 12, p. 1182— 1184).(Autorul nesemnat), întîlnirea Prea Fericitului Patriarh Justinian cu preoţimea
din
Capitală, în ziua de Anul Nou : Trecerea sub jurisdicţia Patriarhiei Române a
Episcopiei românilor ortodocşi din Europa occidentală, cu sediul la Paris, în frunte
cu P. S. Episcop Teofil Ionescu (din cuvîntul festiv al Prea Fericirii Sale) (B.O.R.,
XCI (1973), nr. 1— 2, p. 48).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Parohia or
todoxă română din Paris : Spicuiri din revista «Vestitorul» nr. 5 şi 6/1973, care redau
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ştiri din viaţa bisericească a credincioşilor ortodocşi români aflaţi pe pămîntul Fran
ţei (Rev. cit., p. 108— 111).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Parohia or
todoxă română din P aris; Spicuiri din «Vestitorul», nr. 7/1973, care înfăţişează as
pecte din viaţa şi activitatea acestei parohii (B.O.R., XCI (1973), nr. 3— 5, p. 327— 330).
Telegrame de felicitare trimise Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian la ma
rile praznice creştine (Naşterea şi Învierea Domnului) şi la aniversări legate de viaţa
şi activitatea Prea Fericirii Sale [B.O.R., XC (1972), nr. 1—2, p. 33 ; — nr. 5— 6, p.
462; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 29— 30; — nr. 3— 5, p. 287; nr. 6, p. 544).

8. Biserica Catolicâ-Ortodoxâ a Franţei
Lucrările Sim ţului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1966 : în legătură cu cererea Bisericii Catolice-Ortodoxe din Franţa de a trece
sub jurisdicţia Patriarhiei Române (21 noiembrie 1966) (B.O.R., L X X X IV (1966), nr.
11— 12, p. 1054).
(Autorul nesemnat), Primirea Bisericii Catolice-Ortodoxe a Franţei sub jurisdicţia
Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8 , p. 686— 687).
(Autorul nesemnat), Hirotonirea şi instalarea Episcopului Germain de Saint Denis
al Bisericii Catolice-Ortodoxe a Franţei (Paris, 11 iunie 1972) (Rev. cit., p. 688).
(Autorul nesemnat), Întîlnirea Prea Fericitului Patriarh Justinian cu preoţimea
din Capitală, în ziua de Anul Nou : Trecerea sub jurisdicţia Patriarhiei Române a
Episcopiei ortodocşilor francezi din rîndul catolicilor (din cuvîntul festiv al Prea Fe
ricirii Sale) (B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 48).
Telegrame de felicitare trimise Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian la ma
rile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) şi la aniversarea zilei întronizării Prea Fericirii Sale (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 22 ; — nr. 5— 6, p. 446;
— -LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 36— 37; — nr. 5— 6, p. 452; — XC (1972), nr. 1— 2, p.
33; — nr. 5— 6, p. 462; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 29— 30; — nr. 3— 5, p. 287; — nr.
6, p. 543).

9. Comunităţile ortodoxe române din Australia
(Autorul nesemnat), întîlnirea Prea Fericitului Patriarh Justinian cu preoţimea
din Capitală, în ziua de Anul Nou : Constituirea, sub jurisdicţia Patriarhiei Române,
a două unităţi parohiale pentru românii ortodocşi din Australia : La Melbourne şi la
Sidnev (B.O.R., XCI (1973), nr. 1— 2, p. 48— 49).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Parohia orto
doxă română din Melbourne : Spicuiri din revista locală «Altarul străbun» (nr. 1 şi
2/1973), prima publicaţie de gîndire şi simţire românească ce apare în Australia —
care ilustrează şi acţiunile curente ale activităţii noii parohii ortodoxe române «Sf.
Petru şi Pavel» din Melbourne (B.O.R., XC I (1973), nr. 1— 2, p. 111— 114).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Parohia or
todoxă româriG. din Melbourne : Spicuiri din publicaţia «Altarul străbun», nr. 2/1973 :
aspecte din viaţa şi activitatea acestei parohii (B.O.R., XC I (1973), nr. 3— 5, p. 332— 333).
Telegrame de felicitare trimise Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian la
marile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) (B.O.R., XCI (1973) nr. 1— 2,
p. 29— 30 ; — nr. 3— 5, p. 287).

10. Comunitatea ortodoxă română din Noua Zeelandă
(Autorul nesemnat), întîlnirea Prea Fericitului Patriarh Justinian cu preoţimea
din Capitală, în ziua de Anul Nou : Constituirea unei parohii a credincioşilor otodocşi români din Noua Zeelandă, sub jurisdicţia Patriarhiei Române (B.O.R., XCI
(1973), nr. 1— 2, p. 49).

11. Parohia ortodoxă română din Suedia
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe de peste hotare. — Pa
rohia ortodoxă română din Suedia : însemnări despre formarea, organizarea şi începu
turile activităţii acestei parohii (B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 746— 747).
(Autorul nesemnat), întîlnirea Prea Fericitului Patriarh Justinian cu preoţimea
din Capitală, în ziua de Anul N o u : Trecerea sub jurisdicţia Patriarhiei Române a
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credincioşilor ortodocşi români din Suedia şi organizarea lor într-o parohie {B.O.R.,
XCI (1973), nr. 1— 2, p. 48).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Parohia or
todoxă română din Suedia : Aspecte curente ale vieţii şi activităţii comunităţilor or
todoxe române din Suedia (Rev. cit., p. 107— 108).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ..: — Parohia or
todoxă română din Suedia : Spicuiri din primul număr al revistei «Candela» (publi
caţie religios-culturală), oare relevă aspecte curente din viaţa şi activitatea acestei
parohii (B.O.R., XC I (1973), nr. 3— 5, p.v331— 332).
Telegrame de îelicitare trimise Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian ia ma
rile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) şi la aniversări legate de viaţa
şi activitatea Prea Fericirii Sale (B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6, p. 462; — XCI (1973),
nr. 1— 2, p.t29— 30 ; — nr. 3— 5,\p. 287 ; — nr. 6, p. 546).

12. Vicariatul ortodox român din R. P. Ungară
Desbaterile Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară
din anul 1950 : în legătură cu înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române Autonome din
R. P. Ungară (B.O.R., LX V III (1950), nr.i 10, p. 551).
Dezbaterile Sfîntului Sinod ... Sesiunea ordinară din anul 1951 : în legătură cu
alegerea episcopului românilor ortodocşi din R. P. Ungară (B.O.R., LXIX (1951), nr.
10— 12, p. 456).
Lucrările Sfîntului Sinod ... în sesiunea ordinară din iunie 1954 : în legătură cu
unele aspecte din viaţa vicariatului ortodox român din Ungaria (B.O.R., LXXII (1954),
nr. 6, p. 650, 651).
Lucrările Sinodului Permanent : în legătură cu darea de seamă a Centrului epar
hial ortodox român din Gyula-Ungaria (B.O.R., LX X III (1955), nr. 5, p. 475— 476).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române de peste hotare.
— Vicariatul ortodox român din Gyula — R. P. U ngară: Date din viaţa, organizarea
şi legăturile lui cu Patriarhia Română (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1174).
Pr. Drd. Teodor M i s a r o ş , Cărţi vechi de slujbă bisericească în Biserica Orto
doxă Română din Kdrdsszegapăti — R. P. Ungară : Cîteva date din istoria, viaţa şi
activitatea Vicariatului ortodox român din Ungaria (Ort., X X V (1973),| nr. 2, p. 300— 308).
Telegrame de felicitare trimise Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian la ma
rile praznice creştine (Naşterea şi învierea Domnului) şi la aniversări legate de
viaţa şi activitatea Prea Fericirii Sale (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 23; —
nr. 5— 6, p. 446; — L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 36— 37; — nr. 5— 6, p. 452; — XC
(1972), nr. 1— 2, p. 33 ; — nr. 5— 6, p. 462; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 29— 30; — nr.
3— 5, p.j 287 ; — nr. 6, p. 546).

13. Vicariatul ortodox român din R.S.F. Iugoslavia
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară din
iunie 1954: în legătură cu unele aspecte din viaţa Vicariatului ortodox român din
R.S.F. Iugoslavia (B.O.R., LX X II (1954), nr. 6, p. 650).
Lucrările Sinodului Permanent: în legătură cu situaţia comunităţilor ortodoxe
române din Iugoslavia (B.O.R., L X X III (1955), nr. 5, p. 475).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române de peste hotare.
— Protopopiatele ortodoxe române din R.S.F. Iugoslavia : Date din viaţa, organizarea
şi activitatea pastoral-culturală a lor. Legăturile acestora cu Patriarhia Română
\B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1174— 1175).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Vicariatul
ortodox român din R.S.F. Iugoslavia: Lucrările Adunării generale a Asociaţiei cle
rului ortodox român din R.S.F. Iugoslavia. înfiinţarea Vicariatului ortodox român din
Iugoslavia (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 3— 4, p. 270— 271).
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române ... — Vicariatul
ortodox român din R.S.F. Iugoslavia : Spicuiri din ultimul număr din anul 1972 al pu
blicaţiei sale periodice «Credinţa» şi Calendarul bisericesc pe acelaşi an (B.O.R., XC
(1972), nr. 1— 2, p. 74— 77).
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14. Vicariatul general ortodox ucrainean
Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sesiunea ordinară din anul 1950 : în
legătură cu înfiinţarea unui Vicariat general ucrainean, pendinte de Patriarhia Rosmână {B.O.R., LXV III (1950), nr. 3— 6, p. 297).
Pr. Gh. V i n t i 1 e s c u, Raportul Sectorului bisericesc din Administraţia patriarnciă : Vicariatul general ortodox ucrainean (B.O.R,, LXVIII (1950), nr. 3— 6. p. 313).

15. Aşezările monastice româneşti de la Sf. Munte Atos
(Autorul nesemnat), Din viaţa comunităţilor ortodoxe române de peste hotare.
— Aşezările monahale româneşti de la Sfîntul M u n te : Date din viaţa, organizarea
şi legăturile acestora cu Patriarhia Română (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p.
1174).
Drd. Ioan V. D u r ă , Biserica din Ţ-ara Românească în epoca Iui Matei Basarab :
'Legăturile Bisericii Ortodoxe Române cu Sf. Munte Atos (B.O.R., L X X X IX (1971), nr.
o— 6, p. 591).

DIAVOLUL ( S A T A N A )
(După învăţătura creştină)
Erich
geschichte
Concepţia
'(Recenzie,

G a s c h e r, Frage und Antwort. Studien zur Thcologie und Religions(întrebare şi răspuns. Studii cu privire la teologia şi istoria religiilor):
protestantă despre satana în articolul «Despre adversarul Ini Dumnezeu»
de Pr. Prof. Corneliu Sîrbu) (Ort., X X III (1971), nr. 2, p. 240).

DICŢIONARE
Dictionnaire de la foi chretienne (Dicţionar al credinţei creştine), voi. I : Un
lexicon teologic, care dă o deosebită atenţie numelor proprii, personajelor, eveni
mentelor, documentelor şi instituţiilor care au jucat, în viaţa Bisericii şi în preci
zarea învătăturii ei, un rol important (Notă bibliografică, de P.I.D.) (S. T., X X II
(1970), nr. 1— 2, p. 146).
Joseph D u c a r m e , Dictionnaire des My stiques et des Ecrivains spirituels: O
frescă a vieţii în duh a Bisericii de la început şi pînă astăzi în Orient şi Occident —
>un instrument util în tematica ecumenică şi o încredere a tuturor confesiunilor în
obiectivitatea lui (Recenzie, de P. I. David) (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 281— 282).
B.
P. H a s d e u, Etymologicum magnum romaniae. — Dicţionarul limbei istorice
şi poporane a românilor : (Notă bibliografică, de P.I.D.) (S. T., X X II (1970), nr. 7— 8,
p . 625).
Imanuel L a i ş, M Hon ivri romani (Dicţionar ebraic-român); (Notă bibliografică,
^de N. Neaga) (S. T., X X IV (1972), nr. 1— 2, p. 139— 140).

DIPLOMAŢIE
Figuri de diplomaţi străini, din trecutul istoric
Nestor C a m a r i a n o , Alexandre Mavrocordato Ie grand drogman. Son activite
diplomatique (1673— 1709): Mare diplomat grec în slujba otomanilor (Recenzie, de V.
IVIihordea) (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 5—6, p. 675— 678).

DOGMĂ, TEOLOGUMENĂ...
Prof. N. C h i ţ e s c u, Deosebirea dintre «oros» şi «canon» şi însemnătatea ei
pentru recepţia Sinodului de la C alcedon: Oros — originea formulelor doctrinare;
procesul formulării ; dezvoltarea dogmelor (Ort., X X II (1970), nr. 3, p. 351— 358).
Prof. Iorgu D. I v a n, "Opos şi Kavov în Dreptul bisericesc ortodox (Ort., X X II
<1970), nr. 3, p. 365— 372).
Henri R o n 1 e t, S. J., Histoire du dogme: (Recenzie, de Arhim. Timotei Seviciu)
{Ort., X X IV (1972), nr. 1, p. 73— 78).
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DREPTATE SOCIALĂ
(învăţătura creştină despre dreptate)
Drd. Gheorghe B o g d a p r o s t e , Valoarea moral-socială a «Cărţii Psalmilor» r
Dreptatea socială în Cartea Psalmilor (S. T., X X II (1970), nr. 1— 2, p. 105— 110, 116).
Pr. Drd. Dan M i r o n, Idei morale şi sociale in colindele rom ânilor: Idei so
ciale în colindele rom âneşti: dreptatea ... (B.O.R., L X X X V III (1970), nr.. 7— 8, p.
745— 747).
Diac. Prof. Ioan Z ă g r e a n u , Preocupări şi probleme de morală creştină în teo
logia ortodoxă rom ână: Dreptatea (S. T., X X III (1971), nr. 3— 4, p. 181— 182).
Drd. Haddis Y e s h a n e w , Obiective morale şi umanitare în predica actuală a
Bisericii Ortodoxe Rom âne: Dreptatea (S. T., X X III (1971), nr. 5— 6, p. 381— 383).
Pr. Prof. Petru R e z u ş , Problema cooperării Bisericilor creştine şi a credincio
şilor tuturor religiilor pentru sprijinirea şi înfăptuirea marilor probleme ale vieţir
contemporane : Problema dreptăţii sociale în general. Principiile şi roadele cooperări?
Bisericilor Ortodoxe pentru sprijinirea eforturilor ce se fac de către unele state
pentru înfăptuirea dreptăţii sociale ; de asemenea, cum se prezintă problema coope
rării Bisericilor Ortodoxe cu celelalte Biserici creştine şi a acestora cu celelalte
religii, în aceeaşi direcţie, şi la ce rezultate s-a ajuns (Ort., X X V (1973), nr. l r
p. 102— 114).

DREPT BISERICESC
— Contribuţii la Dreptul bisericesc
Pr. Drd. Silviu-Petre P u f u 1 e t e, Contribuţia profesorului Nicolae Gr. PopescuPrahova la dezvoltarea Dreptului bisericesc (S. T., X X V (1973), nr. 5— 6, p. 399— 411).
•

'

DUMNEZEU
I. — DUMNEZEU UNUL IN FIINŢA

î. Existenţa şi cunoaşterea lui Dumnezeu
Drd. Nicolae Fer , C'moaşterea Iui Dumnezeu ?i ideea de epectază Ia Slînlui
Grigorie de Nisa : Consideraţii introductive. Dumnezeu pe de o parte cunoscut şî
pe de altă parte necunoscut. Doctrina epectazelor (a tinderilor înainte) — a progre
sului în cunoaşterea lui Dumnezeu. Concluzii (Ort., X X III (1970), nr. 1, p. 82— 96).
Pr. Prof. Corneliu S î r b u , întruparea ca revelaţie : Cum îl cunoaştem pe Dum
nezeu prin întrupare (Ort., X X II (1970'), nr. 4, p. 532— 534).
t N i c o l a e , Episcopul Macariopolei, Teologia şi cunoaşterea lui Dumnezeu:
Consideraţii asupra problemei despre raportul dintre credinţă şi raţiune în domeniul
teologhisirii (credinţă şi raţiunea constituie două metode legitime de cunoaştere). Con
diţiile mai importante pentru o corectă şi adevărată cunoaştere a lui Dumnezeu:
credinţa în Dumnezeu şi în existenţa L u i} structura duhovnicească sănătoasă şi mo
rală a subiectului care cunoaşte inimă curată, viaţa sfîntă şi virtuoasă ; iubirea fat£
de Dumnezeu. Roadele cunoaşterii lui Dumnezeu : libertatea sau eliberarea, viata*
veşnică şi mîntuirea. Concluzii (Trad. rom., de Paraschiv V. Ion) (B.O.R., XC (1972'.
nr. 7— 8, p. 796— 805).
Karl R a h n e r, Gnade als Freiheit. Kleine theologische Beitrăge (Harul ca liber
tate. Mici contribuţii teologice): Analiza teologică a temei: cuvîntul «Dumnezeu >
(însemnări despre cărţi şi reviste, de Victor Iliescu) (Ort., X X II (1970), nr. 1, p.
100— 101 *).
W er ist das Eigentlich-Gott ? (Cine este propriu-zis Dumnezeu ?): O carte de
informare şi de orientare romano-catolică, cu problema abordată (Notă bibliografică, de
Pr. Prof. Corneliu Sîrbu) (S. T.r X X III (1971), nr. 3— 4, p. 274— 275).
Joseph R a t z i n g e r , Foi chretienne, hier et aujo urd 'hui: Autorul romano-catolic, analizează doctrina despre Dumnezeu, ca stăpîn al tuturor lucrurilor, Tată ş:
Creator al cerului şi a-1 pămîntului (Recenzie, de Pr. Asist. Dumitru Gh. Radu) (Ort-,
X X IV (1972), nr. 1, p. 81— 84).
Heinz Z a h r n t , Gesprăch iiber Gott (Convorbire despre Dumnezeu): Poziţiile
unora dintre teologii protestanţi de seamă în legătură cu aspectele teologiei «morţii
lui Dumnezeu» şi cu problema «Dumnezeu în imanenţă» (Recenzie, de Ioan Struc/
(Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 280— 281).
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John A. T. R o b i n s o n r Bishop of Woolwich, Exploration into God (în cău
tarea lui Dumnezeu): Un temeinic analist, anglican, al gîndirii teologice actuale —
cu aplicare la înţelegerea şi cuprinderea raţională a existenţei lui Dumnezeu (Notă
bibliografică, de Al. A. B.) (S. T., X X II (1970), nr. 9— 10, p. 754— 755).

2. Atributele sau însuşirile lui Dumnezeu
Pr. Prof. D. S t ă n i l o a e , Dumnezeu este iubire (I Ioan IV, 8): Prezentare cri
tică a concepţiei romano-catolice despre Dumnezeu. Concepţia ortodoxă despre Dum
nezeu : explicare paradoxalei îmbinări între neschimbabilitatea lui Dumnezeu şi
«schimbarea» Lui în relaţie cu creaturile, pe baza ambelor temeiuri — deosebirea
între fiinţa şi energiile necreate ale lui Dumnezeu şi pe o legătură fiinţială a crea
turilor cu eternitatea divină (însuşirile : absolutitatea, eternitatea, aitotprezenţa, atot
puternicia Lui) (Ort., X X III (1971), nr. 3, p. 366— 402).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Preocupări patristice în literatura teologică româ
nească : Contribuţii la afirmarea şi lămurirea unor teme patristice actuale: frumu
seţea ca atribut al lui Dumnezeu (o învăţătură a frumuseţii supreme a dragostei —
bazele unei estetici a Dumnezeirii) etc. (S. T., X X III (1971), nr. 5— 6 , p. 325).
II. — DUMNEZEU ÎNTREIT ÎN

PERSOANĂ

1. Sfînta Treime
Asist. Ştefan C. A l e x e , Sfîntul Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patris
tică din secolele al IV-lea şi al V-lea : învăţătura sfîntului despre Sfînta Treime
(S. T., X X I (1969), nr. 7— 8, p. 507— 513).
Diac. Asist. Ion B r i a , Teologie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi: Teologia
Sfintei Treimila Sfîntul Grigorie de Nazianz (S. T., X X III (1971), nr.1— 2, p. 77— 78).
Pr. Prof.
Dumitru S t ă n i l o a e , Sfînta Treime, structura supremei iu b iri: Forma
tripersonată omousianică a lui Dumnezeu şi înţelesurile ei. Purcederea Sfîntului Duh
din Tatăl şi relaţia lui cu Fiul (S. T., X X II (1970), nr. 5— 6, p. 333— 355).
O.
C l e m e n t , Cuvînt la R u s a lii: Investigaţii doctrinare pe seama vieţii şi ac
ţiunii Sfintei Treimi, după opinia unor teologi romano-catolici (Notă bibliografică,
de Pr. I. Avramescu) (S. T X X III (1971), nr. 7— 8 , p. 571— 572).
Pr. Asist. Dumitru P o p e s c u, Ecleziologia romano-catolică după documentele
celui de al doilea Conciliu de la Vatican şi ecourile ei în teologia contemporană :
Sfînta Treime {Ort., X X IV (1972), nr. 3, p. 333— 339)j

2. Dumnezeu-Tatăl
Asist. Ştefan C. A l e x e , Sfîntul Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patris
tică din secolele al IV-lea şi al V-lea: învăţătura sfîntului despre Dumnezeu-Tatăl
(S. T., X X I (1969), nr. 7— 8 , p. 513— 516).

3. DumnezeU’Fiul
a) Pagini despre persoana şi viaţa pămînteciscă a Domnului nostru Iisus Hristos
Pr. Prof. Ion B r i a , Iisus Hristos-Dumnezeu adevărat şi om adevărat («Dar voi
cine ziceţi că sînt Eu?», Matei XV I, 15): Cunoaşterea vieţii, persoanei, învăţăturii
şi slujirii Domnului nostru Iisus Hristos, după unicul izvor revelat şi singura bază
documentară — Noul Testament (Ort., X X V (1973), nr. 2, p. 218— 252).
Wolfgang T r i 11 i n g, Jesus devant l'Histoire : Problema istoricităţii lui Iisus în
cercetarea acestui teolog protestant (Recenzie, de Ioan Struc) (Ort., X X III (1971),
nr. 1, p. 110— 115).
Heinz Z a h r n t, Gesprăch ilber Gott (Convorbire despre Dumnezeu): Poziţiile
unor teologi protestanţi în legătură cu Iisus Hristos şi în special despre istoricitatea
Lui (Recenzie, de Ioan Ştruc) (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 276, 279).
Martin L e h m a n n , Synoptische Quellenanalyse und die Fragenacl dem historischen Je su s: Istoricitatea Domnului nostru Iisus Hristos, după o analiză a izvoa
relor sinoptice (Notă bibliografică, de Pr. Prof. Petru R e z u ş) (S. T., X X V (1973),
nr. 3— 4, p. 266— 267).
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Claude T r e s m o n t a n t , L'enseignement de Ieschoua de Nazareth : Expunerea
învăţăturii Mîntuitorului Iisus Hristos într-un fel cît mai accesibil şi mai realist —
bazată pe textul evanghelic original şi ţinînd seamă de nivelul de înţelegere al cre
dincioşilor din vremea cînd a venit şi a activat Fiul lui Dumnezeu printre ei (Notă
bibliografică, de C. Iana) (S. T., X X III (1971), nr. 3— 4, p. 275— 276).
Eduard S c h w e i z e r , Jesus Chrlstus im vieîlăltigen Zeugnis desNeuen Testam ents: Modul în care se conturau viaţa şi activitatea Mîntuitorului în sufletul co
munităţii creştine primare (Notă bibliografică, de Pr. Prof. Corneliu Sîrbu) (S. T.,
X X II (1970), nr. 1— 2f p. 131— 132).
Joseph R a t z i n g e r , Foi chretienne, hier et aujourd'hui: Partea doua — Jesus
Christ — este dedicată persoanei şi activităţii mintuitoare a Domnului Iisus Hristos
(Recenzie, de Pr. Asist. Dumitru Gh. Radu) (Ort., X X IV (1972), nr. 1, p. 84— 85).
Erich G a s c h e r, Frage und Antwort. Studieri zur Theologie urxd Religionsgeschichte (întrebare şi răspuns. Studii cu privire la teologia şi istoria religiilor): Iisus,
medicul — un articol cu iz protestant, care pune în paralelă pe Asklepios şi Iisus,
ca medici, şi face unele consideraţii cu privire la vindecările minunate ale Mîntuitoruli’i (Recenzie, de Pr. Prof. Corneliu Sîrbu) (Ort., X X III (1971), nr. 2, p. 239— 240).
Prof. Dr. N. N. U s p e n s k i , Cina cea de Taină şi trapeza D o m n ulu i: Lămurirea
problemelor legate de momentul Cinei celei de Taină din viaţa M întuitorului (Notă
bibliografică) (S. T., X X II (1970), nr. 1— 2, p. 151).
b) Dogma hristologică
«

— Temeiuri biblice ş$ patristice ale dogmei hristologice
Pr. Prof. Gr. T. M a r c u, Cuvîntul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii după Noul
Testament : întruparea Fiului lui Dumnezeu (mărturii profane, mărturii bisericeşti, mi
racolul creştin) (S. T., X X III (1971), nr. 1— 2, p. 54— 58).
Pr. Drd. Vasile M i h o c, «Fiul Omului» după NoulTestament :Consideraţii
in
troductive. Sensul expresiei «Fiul Omului» în Noul Testament : natura omenească a
«Fiului Omului» ; mesianitatea «Fiului Omului» ; aspectul eshatologic al «Fiului Om u
lui». Concluzii (S. T., X X V (1973), nr. 1— 2, p. 33— 34).
Jean-Marie van C a n g h, Nouveaux iragments Hexaplaires. Commentaire sur
Isaie d’Eusebe de Cesaree (Cod. Laur. Plut. XI, 4): Contribuţia teologică adusă de
Comentariul lui Eusebiu de Cezareea la Isaia — aspectul nou al concepţiei lui despre
cele două naturi în Hristos (Notă bibliografică, de I.V.G.) (S. T., X X V (1973), nr.
1— 2, p. 125— 126).
Asist. Ştefan C. A l e x e , Sfîntul Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patris
tică din secolele al IV-lea şi al V-lea: învăţătura sfîntului despre Dumnezeu-Fiul
(S. T., X X I (1969), nr. 7— 8, p. 516— 526).
Ierom. Drd. Chesarie G h e o r g h e s c u , învăţătura despre unirea ipostatică la
Sfîntul Ioan Dam aschin: Consideraţii introductive. învăţătura despre unirea iposta
tică pînă la Sfîntul Ioan Damaschin. învăţătura despre unirea ipostatică la Sfîntul
Ioan Damaschin : noţiuni preliminare ; cele două firi în Hristos; persoana cea unică
a lui Hristos ; modul de unire al celor două firi şi urmările unirii ipostatice (Ort.,
X X III (1971), nr. 2, p. 181— 193).
Drd. Viorel I o n i ţ ă, Hristologia Sfîntului Chirii al Alexandriei în perspectiva
dialogului cu Bisericile necalcedoniene : Terminologia hristologică a Sfîntului Chirii
al Alexandriei. Formula — «o singură fire întrupată a lui Dumnezeu Logosul». Uni
tatea de persoană a naturilor în Iisus Hristos. Dualitatea firilor în persoana lui Iisus
Hristos. Expresia «în două firi» sau «din două firi» (Rev. cit., p. 194— 208).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Origen despre Logos, Biserică şi suflet în comenta
riul său la Cîntarea Cîntărilor : Logosul-Mire (S. T., X X V (1973), nr. 3— 4, p. 165— 167).
Christos Th. C r i c o n i s, Logosul şi învăţătura despre El a Sfîntului Iustin Mar
tirul şi Filozoful : (Recenzie, de Pr. Ştefan Alexe) (Ort., X X IV (1972), nr. 1,p. 52— 54).
— Dogma hristologică comentată în decursul istoriei Bisericii
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Persoana Logosului Iisus Hristos în lumina primelor
patru secole patristice (S. T., X X IV (1972), nr. 9— 10, p. 666— 673).
Michel van P a r y s , L’evolution de la doctrine christologique de Basile de Seleucie : Despre evoluţia doctrinei hristologice a mitropolitului Vasile al Seleuciei din
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Isauria, de la Sinodul al III-lea Ecumenic (Efes, 431) pînă în anii de după Sinodul al
IV-lea Ecumenic (Calcedon, 451) (Recenzie, de P.V.I.) (Ort., X X IV (1972), nr. 2,
p. 273— 276).
J. M e y e n d o r f , Le Christ dans la Theoîogie byzantine : O prezentare a hristologiei patristică-bizantină, în legătură directă cu istoria soteriologiei (Notă (biblio
grafică, de Arhim. Nestor Vornicescu) (S. T., X X II (1970), nr. 3— 4, p. 319).
— Dogma hristologică privită interconiesional
Pr. Prof. Corneliu S î r b u , întruparea ca revelaţie : Prezenţa divină prin întru
pare. Realismul întrupării. întruparea Domnului este baza ontologică a creştinismu
lui, este dovada iubirii dumnezeieşti faţă de om şi lume (Ort., X X II (1970), nr. 4, p.
523— 525, 530— 532, 536— 538).
Pr. Prof. Petru R e z u ş şi Pr. Prof. Corneliu S î r b u , Preocupări de teologie fun
damentală în teologia românească : Divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos (Ort.,
X X III (1971), nr. 4, p. 534— 535).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Preocupări patristice în literatura teologică româ
nească : Hristologla etc. (S. T., X X III (1971), nr. 5— 6, p. 326— 327).
Ierom. Drd. Chesarie G h e o r g h e s c u , Studii de hristologie în teologia româ
nească : Consideraţii introductive. Primele manuale de dogmatică, primele studii de
hristologie ortodoxă românească (1850— 1916). O dezvoltare independentă în hristologia ortodoxă românească. Epoca de înflorire a hristologiei ortodoxe româneşti (S. T.,
X X III (1971), nr. 7—8, p. 466— 482).
Pr. Ioan M i r c e a, Coborîrea la iad a lui Iisus Hristos : Consideraţii introduc
tive la temă (una din marile probleme ale Epistolei I Petru). Cine a predicat la iad?
Către cine *a dus Hristos vestea ? în ce a constat mesajul lui Hristos la iad şi în
ce scop a mers El acolo ? în ce timp s-a produs această activitate ? în ce loc se pe
trece această activitate ? Concluzii (S. T., X X IV (1972), nr. 3— 4, p. 230— 249).
Pr. Prof. D. S t ă n i 1 o a e, Chipul lui Hristos în Biserica răsăriteană : Iisus Hris
tos, Darul şi Cuvîntul suprem al lui Dumnezeu (Ort., X X V (1973), nr. 1 , p. 5— 17).
Diac. Asist. Ion B r i a , Discuţii teologice între teologi ortodocşi români şi teo
logi necalcedonieni...: Problema hristologică în discuţia primului colocviu organizat
de grupul de studii al Patriarhiei Române, pentru promovarea dialogului cu Biseri
cile Vechi-Orientale (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 210— 215).
Amba G r e g o r i o s , învăţătura hristologică a Bisericilor necalcedoniene: (Re
cenzie, de Pr. Prof. D. Stăniloae) (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 252— 253).
Remus R u s, Elemente ale dogmei întrupării în învăţătura Bisericii Ortodoxe
Etiopiene : întruparea în învăţătura Bisericii Ortodoxe Etiopiene. Hristos este o na
tură întrupată a lui Dumnezeu-Cuvîntul. Biserica Etiopiană şi Chirii al Alexandriei
(Ort., X X IV (1972), nr.l 2, p. 213— 217).
Drd. Ştefan S a n d u , întruparea M întuitorului după învăţătura celor trei confe
siuni creştine: întruparea Mîntuitorului după învăţătura ortodoxă, romano-catolică
şi protestantă (S. T., X X II (1970), nr. 7— 8, p. 575— 584).
Jean G a 1 o t, Tentativi di una nuova cristologia : Tentative pentru o nouă
hristologie — modernă, din partea unor teologi olandezi (Notă bibliografică, de C. M.
Iana) (S. T X X III (1971), nr. 1— 2, p. 131— 132).
(Acelaşi autor), Rinnovamento della cristologia: încercări de reexprimare a
dogmei hristologice în forme ale «gîndirii moderne», care .au loc actualmente în teo
logia romano-catolică (Notă bibliografică, de C. M. Iana) (Rev. cit., p. 133— 134).
E. H. S c h i 11 e b e e c k, Christus, Sakrament der Gottbegegnunq (Hristos —
Taina întîlnirii cu Dumnezeu) : (Recenzie, de Diac. Prof. O. Bucevschi) (Ort., X V III
(1966), nr. 1, p. 117— 121).
c) Dogma soteriologică
Pr. Ioan M i r c e a, Răscumpărarea în Noul Testament după învăţătura Sfinţilor
Părinţi (S. T., X X IV (1972), nr. 1— 2, p. 24— 44).
Ierom. Drd. Chesarie G h e o r g h e s c u , învăţătura despre recapitularea în Hris
tos în teologia ortodoxă : Consideraţii introductive. învăţătura recapitulării în Hris
tos^ la Sfinţii
Părinţi: Irineu, Atanasie cel Mare, Grigorie de Nissa, Chirii de A le
xandria, Fer. Augustin, Maxim Mărturisitorul, Ioan Damaschin şi Grigorie Palama.
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Recapitularea în Hristos în Biserica şi teologia mai nouă (S. T., X X III (1971), nr. 3— 4,
p. 211— 223).
Arhim. Benedict G h i u ş, Faptul Răscumpărării în imnograiia Bisericii Ortodoxe :
Consideraţii introductive. Temeiurile Răscum părării: originea şi motivul Răscumpă
rării ; persoana Răscumpărătorului; scopul Răscumpărării (S. T., X X II (1970), nr.
1— 2, p. 70— 103).
(Acelaşi autor), Faptul Răscumpărării în ciclul în tru p ă rii: Consideraţii introduc
tive. Puterea de Răscumpărare a întrupării. Principii de înţelegere. Contestaţii.
Perspective noi (S. T., X X II (1970), nr. 3— 4, p. 230—249).
(Acelaşi autor), Faptul Răscumpărării în ciclul vieţii publice a D o m n ulu i: Con
sideraţii introductive. Botezul D o m n u lu i: valoarea lui de răscumpărare; principii de
înţelegere. Viaţa publică a D o m n u lu i: puterea de răscumpărare a lucrării lui de în 
văţător ; exemplul şi slujirea Lui în dragoste. Schimbarea la Faţă a D om nului: va
loarea de răscumpărare a ei; principii de înţeleqere. Concluzii (S. T., X X II (1970),
nr. 5—6, p. 406— 430).
(Acelaşi autor), Faptul Răscumpărării în ciclul Siinteîor P a tim i: Consideraţii in
troductive. Răstignirea Domnului, puterea de răscumpărare supremă. Principii de în
ţelegere : crucea în planul Răscumpărării şi funcţiile e i ; modalităţile Răscum părării;
consideraţii de ansamblu (S.T., X X II (1970), nr. 9— 10, d. 649— 684).
(Acelaşi autor), Faptul Răscumpărării în ciclul în v ie r ii: Consideraţii introduc
tive. Locul învierii în acţiunea de Răscumpărare. Puterea de răscumpărare a în 
vierii, a înălţării şi a Cincizecimii. Principii de înţelegere (S.T., X X III (1971), nr. 3— 4,
p. 186— 210).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Preocupări patristice în literatura teologică
româ
nească : Răscumpărarea (îndreptarea, justificarea), păcat şi har etc. (S.T., X X III (1971),
nr. 5— 6, p. 327).
K. E. S c u r a t, Soteriologia Sfîntului Alanasie cel Mare : (Notă bibliografică,
de Ion V. Georgescu) (S.T., X X V (1937), nr. 5— 6, p. 439— 441).
Arhim. Benedict G h i u ş, Faptul Răscumpărării şi diavolul în imnograiia Bise
ricii : Diavolul şi întruparea. Diavolul la botez şi Schimbarea la Faţă. Diavolul şi
Patima Domnului. Diavolul şi învierea. Observaţii de ansamblu. Concluzii (S.T., X X III
(1971), nr. 9— 10, p. 692— 719).

4. Dumnezeu-Sfîntul Duh
Asist. Ştefan C. A 1e x e, Stinlul Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patristică din secolele al IV-lea şi al V-lea: Dumnezeu-Sfîntul Duh (S.T., X X I (1969),
nr. 7— 8, p. 526— 532).
Diac. Asist. Ion B r i a , Teologie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi: Teologia Du
hului Sfînt la Vasile cel Mare (S.T., X X III (1971), nr. 1— 2, p. 76).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Preocupări patristice în literatura teologică
româ
nească: Despre pnevmatologie etc. (S.T., X X III (1971), nr. 5— 6, p. 325— 326).

5. Filioque
Ion V. P a r a s c h i v , «Filioque» în perspectiva învăţăturii ortodoxe despre dog
mă, teologumenă şi părere teologică particulară : O sinteză a poziţiei ortodoxe faţă
de poziţia veche-catolică în problema «Filioque», aparţinînd Arhiepiscopului Filaret
de Dmiitrovsk (Ort., X X V (1973), nr. 1, p. 39— 54).

E
ECUMENISM
A. — E C U M E N I S M

INTERCREŞTIN

I. — T E M E IU R I B IB L IC E Ş I P A T R IS T IC E A L E E C U M E N IS M U L U I

C R E Ş T IN

Pr.
Prof. Nicolae N e a g a , Vechiul Testament, factor al ecumenismului (S.T..
XXIII) (1971), nr. 9— 10, p. 616— 620).
Pr.
Prof. Ioan G. C o m a n , Preocupări patristice în literatura teologică româ
nească :
Contribuţii la afirmarea şi lămurirea unor teme patristice actuale: ecumenism patristic (S.T., X X III (1971), nr. 5— 6, p. 329— 331).
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Le Concile de Chalcedoine. Son histoire,
<ictualite : Un raport oare rezumă şi prezintă
ridicat discuţiile de la colocviul ecumenic (31
tanţa lor pentru Mişcarea ecumenică (Recenzie,
5p. 55— 59).
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sa reception par Ies Eglises et son
problemele principale pe care le-a
august—6 septembrie 1969) şi impor
de P. V. I.) (Ort., X X IV (1972), nr. 1,

i n . — M IŞ C A R E A E C U M E N IC A Ş I C O N S IL IU L E C U M E N IC A L B IS E R IC IL O R

1 . Cadrul istoric, organizatoric, administrativ şi teologic documentar
The Ecumenical Advance : A History oî the Ecumenical Movement (Progresul
«ecumenic : O istorie a Mişcării ecumenice): (Notă bibliografică, de Rus Remus) (S.T.,
X X IV (1972), nr. 3—4, p. 281— 282).
Diac. Conf. Ion B r i a , Probleme şi preocupări în Mişcarea ecumenică de a z i:
Noua structură organizatorică a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Ort., X X III (1971),
nr. 3, p. 491— 492).
T. B., Declaraţiile secretarului general, Pastorul Dr. Eugene Carson Blake, asu
pra raportului între Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi Bisericile membre (Ort., X X II
(1970), nr. 4, p. 631— 633).
Em. V., Vizita Pastorului Dr. Eugene Carson Blake, secretar general al Consi
liului Ecumenic al Bisericilor în 5 ţări din Orientul M ijlociu ; Contacte cu Bisericile
membre în Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi cu reprezentanţi ai altor religii din
această parte a lumii (Rev. cit., p. 634— 635).
Prof. N. C h i ţ e s c u, Sesiunea anuală a Comitetului de lucru al Comisiei pen
tru «credinţă şi Constituţie» (Cret-Berard, lîngă Lausanna, 3—8 august 1970). Sesiu
nea de «Consultaţii» a grupului mixt de lucru lărgit asupra «Catolicităţii şi apostolicităţii» (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 7—8, p. 678—683).
Marc B o e g n e r, L'exigence oecumenique — souvenirs et perspectives : Retros
pectivă din activitatea ecumenistă, anticipîndu-se totodată şi perspectivele de
viitor ale Mişcării ecumenice (Recenzie, de Pr. Virgil Godeanu) (Ort., X X II (1970),
nr. 2 ,( p. 263— 266).
T. B., Consiliul Ecumenic al Bisericilor este «în întregime angajat în declaraţiile
pe care le face» ; Din activitatea de slujire a Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi
implicaţiile ei (Ort., X X II (1970), nr. 4r p. 633— 634).
Remus R u s , Sesiunea Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor
(Addis-Abeba, 10— 21 ianuarie 1971) (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 57— 62).
Prof. N. C h i ţ e s c u, Sesiunea anuală a Comitetului de lucru al Comisiei «Cre
dinţă şi Constituţie» (31 iulie, 1 şi 13 august 1971, la Colegiul iezuit din HeverleeLouvain) (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 7— 8, p. 787— 789).
Anca M a n o l a c h e , O importantă întrunire ecumenistă între organisme reprezentînd cele trei mari confesiuni creştine (Ort., X X III (1971), nr. 2, p. 298).
Prof. N. C h i ţ e s e u , Adunarea trienală a Comisiei «Credinţă şi Constituţie»
(Heverlee-Louvain, Belgia, 2— 12 august 1971) (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 9— 10,
p. 974— 978).
Pr. Dumitru S o a r e , Ecouri şi preocupări ale actualei sesiuni de lucru a Co
misiei «Credinţă şi Constituţie» (Louvain-Belgia, 2— 12 august 1971) (Ort., X X III
(1971), nr. 3, p. 507— 508).
Pr. Conf. Ştefan C. A l e x e , Probleme actuale ale ecumenismului creştin (Ort.,
X X III (1971), nr. 4, p. 640— 649).
Cezar V a s i 1i u, Sesiunea Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bise
ricilor ţinută la Utrecht-Olanda (13—23 august 1972) (B.O.R., X C (1972), nr. 7— 8,
p. 720— 723).
Pr. Dumitru S o a r e , Hev. Dr. Philip Potter, noul secretar general, al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor (Ort., X X IV (1972), nr. 4, p. 636).
(Acelaşi autor), Probleme şi preocupări pe agenda celei de a XXV-a sesiuni a
Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Utrecht-Olanda, 13— 23
august 1972) (Ort., X X IV (1972), nr. 4, p. 640— 642).
Pr. Prof. Ion B r i a , Conferinţa misionară mondială «Mîntuirea astăzi» şi a treia
Adunare Generală a Comisiei «Misiune şi Evanghelizare» a Consiliului Ecumenic a l
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Bisericilor (Bangkok-Tailanda, 29 decembrie 1972— 12 ianuarie 1973) (B.O.R., X C I
(.1973), nr. 1— 2, p. 92— 99).
(Autorul nesemnat), Sesiunea ecumenică monahală de la Grandchamp-Elveţia
(B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 7—8, p. 689— 692).
«The Ecumenical Review» (Revistă trimestrială publicată de Consiliul Ecumenic
al Bisericilor): Aspecte din viaţa şi activitatea acestui for intercreştin (Recenzie, de
Diac. Asist. Ion Bria) (Ort., X X II (1970), nr. 1 , p. 135— 138; — nr. 2, p. 294— 295;
— nr. 3, p. 461).
«Foi et Constitution» (Conseil Oecumenique des figlises) — Nouveaute dansToecumenisme : Referate selecţionate de la unele comisii ale Consiliului Ecumenic al
Bisericilor (Montreal, 1963; — Aairhus, 1964; — Bristol, 1967) (Recenzie, de Pr. Prof..
N. C. Buzescu) (Ort., X X II (1970), nr. 3, p. 415— 420).
Diac. P. I. D a v i d , A l XVIII-lea semestru al Institutului ecumenist de la Bossey
(B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 3— 4, p. 320— 321).
Prof. N. C h i ţ e s e u , Colocviul de ia Institutul ecumenic de la Bossey (19— 24
iunie 1972] (B.O.R., X C (1972), nr. 5—6, p. 530— 531).
t Episcop A n t o n i e Ploieşteanul, vicar patriarhal, Sesiunea «Comitetului celor
cinci», însărcinat să studieze viitorul Institutului ecumenic de la Bossey-Elveţia : Dim
trecutul, activitatea şi perspectivele de viitor ale acestui institut ecumenic (B.O.R.,
XCI (1973), nr. 1— 2, p. 99— 103).
Diac. P. I. D a v i d , în anul 1971 va ii inaugurat Institutul ecumenic pentru
studii teologice avansate de la Ierusalim (Ort., X X II (1970), nr. 4, p. 635— 636).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Participarea ' Pr. Proi. loan G. Coman la inaugurarea
activităţii Institutului ecumenic de cercetări teologice de la Ierusalim pe anul 1972—
1973 şi la colocviul ce a avut loc cu acest prilej (B.O.R., XC (1972), nr. 9— 10r
p. 985— 988).
Diac. Asist. Ion B r i a , Conferinţa «Euharistie şi Ecumenism» organizată de In
stitutul ecumenic nordic de la Turku-Finlanda (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 3— 4r
p. 262— 264).
Anca M a n o l a c h e, Inaugurarea unei biblioteci ecumenice de studii biblice
(Ort., X X III (1971), nr. 2, p. 298).

2. Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de Mişcarea ecumenică„
şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor
Ioan I. I c ă, Teologul ortodox Karmiris şi preocupările sale ecumeniste : în le
gătură cu participarea activă a Bisericii Ortodoxe la Mişca.rea ecumenică şi în Con
siliul Ecumenic al Bisericilor (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 231— 235).
Diac. Conf. Ion B r i a , Probleme şi preocupări în Mişcarea ecumenică de a z i:
Rolul activ al Ortodoxiei în Consiliul Ecumenic al Bisericilor (Ort., X X III (1971),
nr. 3, p. 492— 493).
Pr. Prof. D. S t ă n i 1 o a e, «Problematica ecumenică actuală» : Starea de criză
în care se găseşte actualmente ecumenismul, cauzele şi remediile lui din punct de
vedere ortodox (Ort., X X II (1970), nr. 2, p. 296— 299).
Sesiunea ordinară a Sfîntului Sinod pe anul 1958 : în legătură cu comunicarea
scrisă despre Consfătuirea de la Utrecht-Olanda, între reprezentanţii Consiliului M on
dial al Bisericilor (7— 9 august 1958). Despre comunicarea patriarhului ecumenic Aîenagora în chestiunea fuzionării Consiliului Mondial al Bisericilor cu Consiliul Inter
naţional al Misiunilor (B.O.R., LXXV I (1958), nr. 12, p. 1167— 1168).
(Autorul nesemnat), Din viaţa Bisericilor Ortodoxe de peste hotare. — Pciricrh:*
Ecumenică : Declaraţiile Mitropolitului Emilianos Timiades în legătură cu ecun^skmul contemporan (situaţia actuală a Mişcării ecumenice) (B.O.R., L X X X IX f ! 9 ^ v
nr. 5— 6, p. 531— 532).

(Autorul nesemnat), Din viaţa Bisericilor Ortodoxe.. — Biserica Ortodoxe t
Greciei: Raportul Comisiei sinodale permanente pentru afacerile străine a Bis&r.-cl
Ortodoxe a Greciei cu privire la Mişcarea ecumenică (B.O.R., LXXXIX U?7L.
nr. 9—10, p. 1013—1014).
Pr. Dumitru Soare, Schimb de vedere între ierarhi ortodocşi cu privire fe
Mişcarea ecumenică! (Ort., XXIII (1971), nr. 3, p. 505).
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Pr. Prof. Alexandru M o i s i u , Noi elemente în relaţiile dintre Bisericile Orto
doxe şi Mişcarea ecumenică (Ort., X X IV (1972)r nr. 1, p. 150— 153).
Pr. D. S o a r e, Contribuţia Ortodoxiei la efortul ecumenist actual (Rev. cit
p.) 154— 155).
Emilianos T i m i a d i s, Metropolite de Calabre, L'Orthodoxie face ă l'Oecumenism e: (Notă bibliografică, de Pr. Dumitru Soare) (S.T., X X IV (1972), nr. 1 — 2,
p. 140— 141).
(Autorul nesemnat), Din viaţa Bisericilor Ortodoxe surori. — Patriarhia Alexan
d rie i: Activităţi ecumenice (B.O.R., XC I (1973), nr. 1 — 2, p. 17).
Drd. Viorel I o n i ţ ă , Patriarhia de Alexandria, din 1920 pînă -astăzi: Activitatea*
Patriarhiei de Alexandria în Mişcarea ecumenică (B.O.R., XC (1972), nr. 5— 6r.
p. 645— 646).

3.
Poziţia şi atitudinea Bisericilor Ortodoxe Române
faţă de Mişcarea Ecumenică şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor
Schimb de corespondenţă irenică, la nivel înalt, la marile sărbători creştine
(Naşterea Domnului, Anul Nou şi învierea Domnului) (B.O.R., L X X X V III (1970),.
nr. 1— 2, p. 20; — nr. 5— 6, p. 444; — nr. 11— 12, p. 1116— 1117; — L X X X IX (1971),
nr. 1— 2, p. 34; — nr. 3— 4, p. 241— 242; — nr. 5— 6, p. 449; — nr. 11— 1*2, p. 1137—
1138; — XC (1972), nr. 1— 2, p. 30 ; — nr. 3— 4, p. 233— 234; — nr. 5— 6, p. 458— 459;
— nr. 11— 12, p. 1147— 1148; — XC I (1973), nr. 1— 2, p. 26; — nr. 3— 5, p. 270—
271, 284).
Schimb de telegrame, la nivel înalt, cu prilejul unor evenimente din viaţa si
activitatea ambelor părţi (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 50; — XCI (1973),.
nr. 6, p. 537).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Temeiurile atitudinii Bisericii Ortodoxe Române faţă
de dialogul ecumenic cu celelalte Biserici creştine : Rolul Mişcării ecumenice la în
ţelegerea, apropierea şi unitatea creştinilor. Poziţia şi aportul Bisericii Ortodoxe
Române în Consiliul Ecumenic al Bisericilor (Ort., X X II (1970), nr. 1, p. 20— 21).
Pr. Prof. D. S t ă n i l o a e , Relaţiile ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române
în ultimul sfert de veac : Poziţia şi activitatea ei în Consiliul Ecumenic al Bisericilor
(Ort., X X V (1973), nr. 2, p.| 166— 171).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea anului 1961 :
în legătură cu participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la lucrările celei d e
a treia Adunări Generale a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (New-Delhi, 18 noiem
brie—6 decembrie 1961) (B.O.R., LXXX (1962), nr. 1— 2, p. 176).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1962: în legătură cu
participarea delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Comitetului Central
şi a unor comisii ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Paris, 30 iulie— 16 august
1962). Vizita unor conducători ai Consiliului Ecumenic al Bisericilor în ţara noastră
(8— 14 noiembrie 1962). Invitaţia făcută Bisericii Ortodoxe Române de a trimite o
delegaţie la Conferinţa «Credinţă şi Constituţie» (Montreal-Canada, 12— 26 iulie 1963)
(B.O.R., LX X X I (1963), nr. 1— 2, p. 174— 176).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1963: în legătură cu
desemnarea şi participarea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române pentru Conferinţa
‘eologilor ortodocşi şi protestanţi (Montreal-Canada, 6— 11 iulie 1963) şi la cea de a
oatra Conferinţă «Credinţă şi Constituţie» (Montreal, 12— 26 iulie 1963) (B.O.R.,
LXXXI (1963), nr. 5— 6, p. 576; — nr. 11— 12, p. 1240— 1241).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1963: în legătură cu
-ontribuţia Bisericii Ortodoxe Române la bugetul Consiliului Ecumenic al Bisericilor,
: e anul 1964 şi următorii. Participări la unele lucrări ale Consiliului Ecumenic (Ca-*da, S.U.A. şi Franţa, 26 august— 7 septembrie 1963 ; — Bossey-Elveţia, 7— 9 iulie
. -63; — Rochester-S.U.A., 26 august— 2 septembrie 1963) (B.O.R., LX X X I (1963),
i i — 1 2 , p. 1 2 3 8 , 1 2 4 1 , 1 2 4 5 ) .

Lucrările Simţului Sinod... în sesiunea anului 1964: în legătură cu participarea
-or deleqeţii ale Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Consultării asupra proble-kj dezarmării, în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva, 16— 18 iunie
‘ ■'i la întrunirile ecumenice de la Aarchus-Danemarca (1964), la lucrările grupei de
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tarea Diviziei pentru misiune şi evanghelizare şi la lucrările Comitetului de direcţie
al Institutului Ecumenic de la Bossey (31 august— 4 septembrie 1964) (B.O.R., LXXXII
(1964), nr. 11— 12, p. 1175— 1177).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1965 : In legătură cu participarea
delegatului ortodox român la sesiunea de lucru a Comitetului Central al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor (Enugu-Nigeria, 12— 21 ianuarie 1965) (B.O.R., L X X X III (1965),
nr. 3— 4, p. 367).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea anului 1965: Participări la lucrările Co
mitetului de lucru al Comisiei «Credinţă şi Constituţie» (Bad-Saarow, R. D. Germană,
9— 12 iulie 1965); la lucrările Comisiei Bisericilor pentru afacerile internaţionale a
Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva, 9— 12 iulie 1965) ; la lucrările Conferinţei
de la Institutul Ecumenic de la Bossey : «Opera de împăcare a lui Dumnezeu astăzi
printre popoare» (28 iunie— 3 iulie 1965); la sesiunea de lucru a Comitetului de con
ducere al Institutului ecumenic de la Bossey (4— 7 septembrie 1965) (B.O.R., L X X X III
(1965), nr. 11— 12, p. 1174— 1175).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1966 : Participarea şi
contribuţia reprezentantului nostru la sesiunea Comitetului Central al Consiliului Ecu
menic al Bisericilor (Geneva, 8— 17 februarie 1966) (B.O.R., L X X X IV (1966), nr. 5— 6,
p. 611).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1966 : Despre vizitarea
sediului Consiliului Ecumenic al Bisericilor de către Prea Fericitul Patriarh Justinian
(28— 30 VI 1966); participarea unor delegaţii ortodoxe române la lucrările sesiunii
Comitetului de lucru al Comisiei «Credinţă şi Constituţie» (Moscova, 25— 31 V III
1966); la Conferinţa M ondială «Biserica şi Societatea» (Geneva, 12— 26 iulie 1966),
precum şi despre cererea Consiliului Ecumenic al Bisericilor privind contribuţia Bise
ricii Ortodoxe Române la a patra Adunare generală de la Uppsala (B.O.R., LX X X IV
(1966), nr. 11— 12, p. 1045, 1048— 1049).
Sfîntul Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1967 : în legătură cu participarea
unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Conferinţei pentru «Dreptatea
internaţională şi reconciliere» (Bossey, 26— 30 iunie 1967); la lucrările Adunării gene
rale a Comisiei «Credinţă şi Constituţie» (Bristol, 26 iulie— 9 august 1967); şi la
lucrările sesiunii anuale a Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor
(Heraklion, 11— 26 august 1967) (B.O.R., L X X X V (1967), nr. 11— 12, p. 1301).
Lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1968: în legătură cu
participarea delegaţiei Bisericii noastre la lucrările celei de -a IV-a Adunări generale
şi la celelalte lucrări, de la Uppsala, ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor (B.O.R.,
L X X X V I (1968), nr. 11— 12, p. 1444— 1445).
lucrările Sfîntului Sinod... în sesiunea ordinară a anului 1969: în legătură cu
participarea delegaţiei ortodoxe române la lucrările Consiliului Ecumenic al Biserici
lor (Canterbury, 1— 23 august 1969) (B.O.R., L X X X V II (1969), nr. 11— 12, p. 1299— 1301).
(Autorul nesemnat), Activitatea Bisericii Ortodoxe Române în întruniri intercreştine. — Vizita Prof. Carnegie Samuel Calian de la Seminarul teologic al Uni
versităţii din Dubuque-Iowa (S.U.A.): Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române faţă de
unele probleme ale ecumenismului contemporan (din răspunsurile Prea Fericitului Pa
triarh Justinian)... (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 48— 49).
Prof. N. C h i ţ e s eu, Vizita Prof. Acad. Dr. J. Robert Nelson, preşedintele Co
mitetului de lucru al Comisiei «Credinţă şi Constituţie» : Făcută Bisericii Ortodoxe
Române între 6 şi 10 martie 1970 (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 3—4, p. 299— 300).
Dr. Gabriel P o p e s c u, Das gegenseitige Sich-Kennen und der Okumenismus
der Gegenwart-Zeugnisse dem Leben der Orthodoxen Kirche Rumăniens (Cunoaşterea
reciprocă şi ecumenismul creştin contemporan. M ărturii din viaţa Bisericii Ortodoxe
Rom âne): (Notă bibliografică, de P. I. D.) (S.T., X X II (1970), nr. 3— 4f p. 322— 323).
Pr. Prof. Dumitru C ă l u g ă r , Educaţia religioasă-creştină In spirit ecumenist.
Iniţiative şi realizări ale Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R., L X X X V III (1970), nr.
11— 12, p. 1246— 1258).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1970 : în legătură cu participarea reprezentanţilor Bisericii noastre La lucrările
colocviului organizat de S O D E P A X ; la sesiunea Comitetului de lucru al Comisiei
«Credinţă şi Constituţie» şi la Consultaţia asupra temei «Catolicitate şi Apostolici-
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tate» ; şi la Consultaţia organizată de Comisia «Credinţă şi Constituţie», cu privire
la data comună a Paştilor (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1312— 1313).
Pr. Gh. C u n e s c u , Gala Galaction, precursor al ecumenismului actual (B.O.R.,
L X X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 660—664).
(Autorul nesemnat), Vizita tăcută Bisericii Ortodoxe Române de către secretarul
general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Dr. Eugene Carson Blake (B.O.R.,
LX X X IX (1971), nr. 9— 10, p. 946— 948).
Lucrările Sim ţului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
•anului 1971 : în legătură cu participarea delegaţiei Bisericii noasitre la lucrările Con
ferinţei «Euharistie şi Ecumenism», organizată de Institutul ecumenic nordic la TurkuFinlanda. Vizita în ţara noastră a secretarului general al Consiliului Ecumenic al
Bisericilor, Dr. E. C. Blake, prilej de adîncire a contactelor Bisericii Ortodoxe Române
cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Participarea delegaţiilor Bisericii Ortodoxe Ro
mâne la lucrările sesiunii Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor
(Addis Abeba, 10— 21 ianuarie 1971) ; la sesiunea Comisiei «Credinţă şi Constituţie»
(Heverlee, 2— 12 august 1971); şi la sesiunea Comitetului Executiv al Comisiei pentru
problemele internaţionale a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva, 8— 12 iulie
1971) (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 11— 12, p. 1303— 1304).
(Autorul nesemnat), Primirea preoţilor din Capitală de către Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Justinian în ziua întîi de P a şti: Una din coordonatele lucrării Prea
Fericirii Sale — slujirea aspiraţiei ecumeniste (din cuvînitul reprezentantului preoţimii). Datoria Bisericii Ortodoxe Române de a promova un ecumenism integral (din
cuvîntul festiv al Prea Fericirii Sale) (B.O.R., X C (1972), nr. 3— 4, p.t 236— 237, 242— 244).
Lucrările Siîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1972: în legătură cu participarea reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române
la lucrările Comitetului Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, de la Utrecht,
cu tema «Angajaţi în slujirea comunităţii trăţeşti» (13— 23 august 1972) (B.O.R., XC
(1972), nr. 11— 12, p. 1325— 1326).
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n, Participarea Preotului Proiesor Ioan G. Coman la
activitatea Institutului Ecumenic de cercetări teologice de la Ierusalim-Tantur (B.O.R.,
XC I (1973), nr. 3— 5, p. 296— 299).
Vezi ş i : Capitolele anterioare (Cadrul istoric, organizatoric, administrativ şi teo
logic documentar ; — Poziţia şi atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de Mişcarea ecu
menică şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor).

4. Ecumenism local interconfesional al Bisericii Ortodoxe Române,
în contemporaneitate
a) Privire de ansamblu
Noua lege a cultelor: Raporturile dintre culte (B.O.R., LXVI (1949), nr. 5— 8,
p. 386— 387).
Pr. Prof. Liviu S t a n , Legea cultelor în R.P.R.: Raporturile interne dintre culte
(S.T., I (1949), nr. 9— 10, p. 858—862).
Prof. Dr. Ludwig B i n d e r , învăţăm întul teologic din ţara noastră în slujba bu
nelor raporturi dintre c u lte : (Notă bibliografică, de Ierom. Veniamin Micle) (S.T.,
X X II (1970), nr. 7—8, p. 613— 614).
Diac. Conf. Ion B r i a , Probleme şi preocupări în Mişcarea ecumenică de a z i:
Accentuarea ecumenismului pe plan local şi a corelaţiei dintre mişcare pentru unitate
şi cooperare a Bisericilor în problemele umane ale societăţii de azi (Ort., X X III (1971),
nr. 3, p. 496— 499).
(Autorul nesemnat), Primirea preoţilor din Capitală de către Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Justinian în ziua întîi de P a şti: Ecumenismul intern sau local oare a
luat o amploare deosebită în vremea arhipăstoririi Prea Fericirii Sale (din cuvîntul
reprezentantului preoţimii Capitalei) (B.O.R., X C (1972), nr. 3— 4, p. 237).
Pr. Conf. Ştefan A I e x e, Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte
culte religioase din ţara noastră. — Ecumenismul local (Ort., X X V (1973), nr. 2, p.
193— 209).
b) Contacte şi relaţii directe între Biserica Ortodoxă Română
şi celelalte culte religioase creştine din ţară
Schimb de corespondenţă protocolară între Prea Fericitul Patriarh Justinian şi
ceilalţi şeii de culte religioase, din R. S. România, Ia marile sărbători creştine (Naşte

CXXVI1

BISERICA ORTODOXA RO M A N A

rea Domnului, Anul Nou şi învierea Domnului) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. ţl — 2, p„
22; — nr. 5—6, p. 446; — L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 36 ; — nr. 5— 6, p. 451— 452;
— XC (1972), nr. 1 — 2f p. 32 ; — nr. 5—6, p. 461— 462; — XCI (1973), nr. 1— 2, p. 29;
— nr. 3— 5, p. 286— 287).
[
Schimb de corespondenţă protocolară, la nivel înalt, la diferite evenimente din
viaţa şi activitatea cultelor din ţara noastră şi a conducătorilor lor (B.O.R., L X X X IX
(1971), nr. 1— 2, p. 50— 51 ; — X C I (1973), nr. 6, p. 539— 542).
Lucrările Siîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1970: In legătură cu călătoria comună între reprezentantul Bisericii Ortodoxe
Române şi cel al Bisericii Evanghelice C.A. din Sibiu, în unele ţări din Europa şi
America de Nord, în scopul stabilirii de contacte cu organizaţii religioase şi Biserici
din străinătate (26 iunie— 17 august 1970) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1324).
(Autorul nesemnat), Dr. Kiss Elek, episcopul Bisericii Unitariene din R. S. Ro
mânia : Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române la ceremonia înmormîntării acestuia (B.O.R., X C (1972), nr. 1— 2, p. 62— 63).
(Autorul nesemnat), Alegerea şi instalarea noului Episcop al Bisericii Unitariene
din R. S. România, Dr. Kovâcs La jos (19 octombrie 1972): Participarea unei delegaţii
a Bisericii Ortodoxe Române, cu acest prilej (B.O.R., X C (1972), nr. 5— 6, p. 512— 513)(Autorul nesemnat), Participarea Prea Fericitului Patriarh Justinian la sărbăto
rirea Eminenţei Sale Dr. Moses Rosen, Şef-Rabinul Cultului Mozaic din R. S. Ro
mânia, cu prilejul îm plinirii vîrstei de 60 de ani (30 iulie 1972) : Cuvîntul omagial
al Prea Fericirii Sale cu acest prilej (B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8, p. 689— 690).
Pr. Dumitru S o a r e , Omagierea Prea Fericitului Patriarh Justinian la Episcopia
Reiormată din C luj (Ort., X X IV (1972), nr. 3, p. 499— 500).
c) Consfătuiri inter confesionale locale

•

Diac. Asist. Ion B r i a , Sensul activ al iubirii creştine. Conferinţa teologică interconfesională de la Sibiu (1 decembrie 1969) (Ort., X X II (1970), nr. 1, p. 62— 70).
(Autorul nesemnat), Conferinţa teologică interconfesională de la C lu j: Proble
mele imperioase ale ecumenismului local contemporan desprinse din cele trei refe
rate susţinute: «Spre o societate inai dreaptă» ; «Ecumenismul creştin şi unitatea
lumii» şi «Responsabilitatea creştinilor în probleme actuale ale omenirii» (B.O.R.,
L X X X V III (1970), nr. 1— 2, p. 40—48).
(Auitorul nesemnat), Conferinţa teologică interconfesională de la Sibiu : Tema
dezbătută fiind «Slujitori ai lui Dumnezeu, slujitori ai oamenilor» (16 aprilie 1970)
(B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 3— 4, p. 321— 327).
Lucrările Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sesiunea ordinară a
anului 1970 : în legătură cu întîlnirea între teologii ortodocşi români şi luterani (Si
biu, 30 septembrie 1970) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr. 11— 12, p. 1327).
Pr. Dumitru S o a r e , Conferinţa teologică interconfesională de la Bucureşti (3
decembrie 1970): S-au dezbătut trei tem e : «Unitate în pluralitate» ; «Biserica şi
criza eticii» şi «Cadrul şi perspectivele dialogului interreligios» (B.O.R., L X X X V III
(1970), nr. 11— 12, p. 1158— 1166).
(Autorul
nesemnat), Conferinţa teologică interconfesională de la Sibiu : în ca
drul acestei conferinţe s-au dezbătut trei teme : «Etica solidarităţii şiîntrajutorării»,
«Libertate şi responsabilitate etică în contemporaneitate» şi «Ecumenismul creştin şî
unitatea lum ii» (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 7— 8, p. 778— 780).
Pr. Conf. Ştefan A l e x e , Conferinţa interteologicâ de la Institutul teologic din
Bucureşti (18
aprilie 1972) (B.O.R., X C (1972), nr. 3— 4, p. 303— 307).
(Acelaşi autor), Conferinţa interteologicâ de la C luj (31 mai1972) (B.O.R.,
XC
(1972), nr. 5— 6, p. 524— 530).
(Autorul nesemnat), Conferinţa teologică interconfesională de la Sibiu, cu tema
«Sensul şi importanţa Ecumenismului practic» (Sibiu, 23 ianuarie 1973) (S. T., X X V
(1973), nr. 1— 2, p. 116— 118).
Pr. Lect. Gabriel P o p e s c u şi Pr. Asist. Dumitru R a d u , Conferinţa teologică
interconfesională de la Institutul teologic universitar din Bucureşti (S. T., X X V (1973)
nr. 5— 6, p. 421— 424).
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Ecumenism local interconfesionaî in alte ţări

Anca M a n o l a c h e ,
2, p. 301— 303).

Spre un ecumenism local spaniol [Ort., X X III (1971), nr.

5.
Poziţia şi atitudinea Bisericii Romano-Catolice
faţă de Mişcarea ecumenică şi Consiiiui Ecumenic al Bisericilor
Pr. Asist. Dumitru P o p e s e u , Ecleziologia romano-catolicâ după documentele
celui de-al doilea Conciliu de la Vatican şi ecourile ei in teologia contemporană :
Ecumenismul romano-catolic (Ort., X X IV (1972), nr. 3, p. 397— 410, 433— 441).
Diac. Conf. Ion B r i a , Probleme şi preocupări in Mişcarea ecumenică de a z i:
Problema admiterii Bisericii Romano-Catolice în Consiliul Ecumenic al Bisericilor
(Ort., X X III (1971), nr. 3, p. 493— 496).
(Autorul nesemnat), Din viaţa Bisericilor Ortodoxe de peste hotare. — Patriarhia
M oscovei: Lucrările Comisiei mixte a Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi a Bise
ricii Romano-Catolice, de la Lavra Troiţa-Serghiev-a din Zagorsk (29 septembrie— 3
octombrie 1969) pentru problemele mărturiei creştine şi' ale prozelitismului (B.O.R.,
L X X X V III (1970), nr. 1— 2, pM62).

6. Rolul şi importanţa Mişcării ecumenice şi al
Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în viitor
Diac. Conf. Ion B r i a , Probleme şi preocupări în Mişcarea ecumenică de a z i:
Consideraţii introductive. Precizarea scopului final al Mişcării ecumenice — «către
un conciliu universal al Bisericilor» — şi a rolului Consiliului Ecumenic al Biseri
cilor în perspectiva acestui scop {Ort., X X III (1971), nr. 3, p. 488— 490).
Michel van P a r i s , Le role de la theologie patristique dans l'avenir de Toecumenisme : Răspuns la două întrebări : «Ce rol va trebui să-şi -asume teologia în viaţa
şi în activitatea ecumenică viitoare şi ce poate aştepta ecumenismul de la teologie
şi de la teologi ?» şi «locul ce se rezervă teologiei Sfinţilor Părinţi în această teo
logie» în perspectiva necesităţii studierii teologice a ecumenismului de astăzi şi de
mîine (Recenzie, de Paraschiv V. Ion) (Ort., X X III (1971), nr. 2, p. 243—247).
Mitrooolit G. K h o d r e , Christianisme dans un monde pluraliste. L’economie
du Saint-Esprit : Este necesară o nouă «misiologie» sub conducerea Sfîntului Duh
(Notă bibliografică, de Diac. P. I. David) (S. T., X X III (1971), nr. 9— 10, p. 737).
E.
L a n n e, Foi et Constitution o Louvain et l'avenir de Voecumenisme : Se evi
denţiază numai, aspectele majore ale Conferinţei de la Louvain (a Comisiei Consiliului
Ecumenic al Bisericilor pentru «Credinţă şi Constituţie, 2— 13 august 1971), care pot
fi socotite orientări pentru acţiunile ecumeniste viitoare (Recenzie, de P.V.I.) (Ort.,
X X IV (1972), nr. 2, p .1 261— 265).
B. — E C U M E N I S M

INTER RELIGIOS

1. Pe plan mondial
V ezi: Dialog ecumenic (Dialog interreligios); — Ecumenism interereştin (Cadrul
istoric, organizatoric, administrativ şi teologic documentar)

2. Pe plan local
Ecumenismul local interreligios al Bisericii Ortodoxe Române
în contemporaneitate
— Privire de ansamblu
Noua lege a cultelor: Raporturile dintre cultele religioase (creştine şi necreş‘tine) din ţara noastră (B.O.R., LXVI (1948), nr. 5— 8, p. 386— 387).
Pr. Prof. Liviu S t a n , Legea cultelor în R.P.R. : Raporturile interne dintre cultele
(creştine şi necreştine) din ţara noastră, rînduite prin lege (S. T., I (1949), nr. 9— 10,
p. 858—862).
— Contacte şi relaţii directe între Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte
.religioase necreştine din ţară, la dilerite evenimente şi aniversări din viaţa lor
Schimb de corespondenţă protocolară, între Prea Fericitul Părinte Patriarh Jusdinian şi şefii de culte religioase necreştine din ţară, la marile sărbători creştine
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(Naşterea Domnului, Anul Nou şi învierea Domnului) (B.O.R., L X X X V III (1970), nr1 — 2 , p. 2 2 ; — nr. 5— 6, p. 446; — L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. 36 ; — nr. 5— 6, p.
451— 452; — XC {1972), nr. 1— 2, p. 32 ; — nr. 5— 6, p. 461— 462; — XC I (1973), nr.
1— 2, p. 29 ; — nr. 3— 5, p., 286— 287).
Schimb de telegrame, la nivel înalt, la diferite evenimente din viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe Române şi Cultul Mozaic (B.O.R., L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p„
51 ; — XC (1972), nr. 7—8, p. 685).

EGALITATE
1 . Egalitatea oglindită în Sfînta Scriptură
Drd. Gheorghe B o g d a p r o s t e , Valoarea moral-socială a «Cărţii Psalmilor»:
Egalitatea dintre oameni (S. T., X X II (1970), nr. 1— 2, p. 114— 116, 117).
t

2. Egalitatea oglindită în opera Sfinţilor Părinţi
t Antonie
Plămădeală, Episcop-vicar patriarhal, Biserica slujitoare în
Siînta Scriptură, în Sfînta Tradiţie şi în teologia contem porană: Principiile slujirii
în opera Sfîntului Ioan Gură de Aur — egalitatea tuturor oamenilor (S. T., X X IV
(1972), nr. 5— 8, p. 393— 395).
3. Egalitatea oglindită şi subliniată în teologia ortodoxă română
Diac. Prof. Ioan Z ă g r e a n u , Preocupări şi probleme de morală creştină înteologia ortodoxă rom ână: Egalitatea (S. T., X X III (1971), nr. 3— 4, p. 181).
Drd. Haddis Y e s h a n e w , Obiective morale şi umanitare în predica actuală a
Bisericii Ortodoxe Române: Egalitatea fiinţială a oamenilor (S. T., X X III (1971), nr..
5— 6, p. 383— 384).
Prof. Constantin P a v e l , Probleme de morală creştină în preocupările teolo
gilor ortodocşi ro m ân i: Morala creştină şi drepturile fundamentale ale popoarelor:
egalitatea etc. (S. T., X X III (1971), nr. 7—8, p. 459— 460).

EREZII
Prof. Teodor M. P o p e s c u , Privire istorică asupra schismelor, ereziilor şi sec
telor — Cauzele sociale ale apariţiei lor : Ereziile şi cauzele apariţiei lor în decursul
timpului (S. T., II (1950), p. 347— 394).
Marcel R i c h a r d, Le trăite de Georges hieromoine sur Ies heresies : O prezen
tare analitică a tratatului ereziologic al ieromonahului Gheorghe din veacul al Vll-lea
(Notă bibliografică, de P.V.I.) (S. T., X X III (1971), nr. 7—8, p. 586— 587).
Asterios A r g y r i o u, Remarques sur un «Trăite contre Ies heresies latines»
attribue ă Anastasios Gordios : (Notă bibliografică, de P.V.I.) (Rev. cit., p. 587— 588).

ESENIENII
C.
D a n i e l , Esseniens et Eunuques (Matthieu X IX , 10— 12): Cîteva date des
pre esenieni (Notă bibliografică, de C. B.) (S. T., X X II (1970), nr. 1— 2, p. 132— 133).
(Acelaşi autor), «Irodieni» — denumire a esenienilor din Noul Testament (S. T.„
X X II (1970), nr. 7— 8, p. 528— 546).
(Acelaşi autor), Vederea lui Dumnezeu în Noul Testament şi
teofaniile esenie
nilor : Despre secta iudaică a esenienilor şi falsele lor teofanii (S. T., X X V (1973),.
nr. 3— 4, p. 193— 206).

ESHATOLOGIE CREŞTINĂ
1. Despre eshatologia creştină, în general
Pr. Prof. Ioan G. C o m a n , Preocupări patristice în literatura
nească : Contribuţii la afirmarea şi lămurirea unor teme patristice
logie etc. (S. T., X X III (1971), nr. 5— 6, p. 327— 328).

teologică româ
actuale: eshato-

2 . învierea morţilor
Claude T r e s m o n t a n t , Le probleme de l'âme : Problema învierii (după opinia
romano-catolică) (Recenzie, de Constantin Iana) (Ort., X X III (1971), nr. 2, p. 235— 236)~
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3. A doua venire a Domnului şi «siîrşitul» lumii

Diac. Prof. N. I. N i c o 1 a e s c u, Venirea a doua <a Domnului. îm părăţia de
a
mie de a n i: Parusia lui Hristos şi «sfîrşitul» lumii (S. T., X X IV (1972), nr. 1— 2, p12— 18).
Erich G a s c h e r, Frage und Antwort. Studien zur Theologie und Religionsgeschichte (întrebare şi răspuns. Studii cu privire la teologia şi istoria religiilor) :
Probleme ale aşteptării viitorului după Marcu X III, 32 şi Matei X X IV , 36 — pro
blema despre aşteptarea Parusiei, încadrată în tema generală a aşa-numitei eshatologii consecvente (după teologia protestantă) (Recenzie, de Pr. Prof. Corneliu Sîrbu)
[Ort., X X III (1971), nr. 2, p. 240).
Jean-Marie van C a n g h, La Galilee dans l'Bvangile de Marc : un lieu theologique : Textul din Marcu XVI, 7 la baza tezei susţinută de E. Lohmeyer, că parusia
trebuie aşteptată în Galileea — comentariu pe seama acestei teorii (Notă bibliogra
fică, de Pr. C. Gheorghe) (S. T., X X V (1974), nr. 5— 6, p. 432— 434).
4. Milenarismul sau hiliasmul şi combaterea lui
Diac. Prof. N. I. N i c o l a e s e u , Venirea a doua a Domnului. îm părăţia de o
mie de a n i: Despre aşa-zisa «împărăţie de o mie de ani» (S. T X X IV (1972), nr.
1— 2, p. 18— 23).

ESTETICĂ
1 . Teologia

frumosului

Ion V. P a r a s c h i v , Teologia frum osului: Prezentarea referatelor susţinute la
«zilele teologice» de la Massy-Franţa (1968), în cadrul dezbaterii temei «frumosul din
punct de vedere teologic» (Notă bibliografică) (S. T., X X II (1970), nr. 1 — 2, p. 145).
Hans Urs von B a l t h a s a r , La gloire et la croix. Les asvects esthetiques de la
Revelation: Confruntarea frumuseţii şi a revelaţiei divine din perspectiva teologiei
dogm atice; tipologie a raportului dintre frumuseţe şi revelaţie şi confruntarea este
ticii filozofice şi a esteticii teologice (Notă bibliografică, de Pr. Prof. Corneliu Sîrbu)*
(S. T., X X III (1971), nr. 5— 6, p. 412— 412).
2. Estetica în lume
(Autorul nesemnat), însemnări din viata P atriei: Al VH-lea Congres Internaţional
de Estetică (B.O.R., XC (1972), nr. 7— 8,|p. 770— 771).

ETICĂ
1. Etică socială creştină
Bemard-Dominique D u p u y r Der Konstitutive Charakter der Ethik im christlichen Glaubensbekenntnis (Caracterul constitutiv al Eticii în mărturisirea de credinţa
creştină) : (Notă bibliografică, de Prof. O. Bucevschi) (S. T., X X II (1970), nr. 3— 4, p323— 324).
Roqer M e h 1, Pour une ethique sociale chretienne : O problemă controversata,
şi actuală a teologiei protestante, căutînd să precizeze sarcina unei etici care să se
ocupe de problemele cele m.ai concrete ale existenţei sociale, dar în acelaşi timp «să
rămînă riguros teologică, adică hristologică» (Recenzie, de Prof. Const. Pavel) (Ort.,
X X II (1970), nr. 1, p.| 115— 119).
Heinz-Dietrich W e n d 1 a n d, Okumenische Sozialethik ? : Etica socială creştină
este ecumenică în măsura în care dă dovadă c" cuvîntul şi cu fapta despre iubirea
de om în toate situaţiile istorice păstrîndu-i si apărî.ndu-i drepturile în orice îm 
prejurare şi împotriva oricui) (Notă bibliografică, de Prof. O. Bucevschi) (S. T., X X II
(1970), nr. 9— 10, p. 760— 761).
John C. B e n n e t t , L'ethique sociale chretienne dans
un monde en transformation : Un grup de 15 studii ale mai multor teologi de confesiuni diferite în care
sînt înfăţişate diferite aspecte ale raportului dintre Biserică şi societate în epoca
noastră — o cercetare teologică şi ecumenică asupra problemelor etice ale lum ii
contemporane în plină transformare, în raport cu punctul de vedere al moralei creş
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tine (o chemare şi o datorie nouă a creştinismului de a răspunde la marile între
bări ale omului modern şi de a transmite într-un mod corespunzător mesajul Evan
gheliei într-o astfel de lume) (Recenzie, de Pr. Vasile Coman) (Ort., X X III (1971),
nr. 1,1 p. 99— 105).
«Simposio Cristiano» : Rezumat, la studiul de etică creştină a prof. de filozofie
Costas C. Tsiropulos, La dignită umana — în care se analizează şi explică originea
greacă a noţiunii de demnitate (Recenzie, de Pr. Vasile Ignătescu) (Ort., X X IV (1972),
nr. 1 , p. 61).
$
l

2 . «Etica situaţiei»
Doz. Dr. Horst G. P o h 1 m a n n, Ethik zwischen Tradition und situation : Nece
sitatea şi valabilitatea practică a «eticii situaţiei» în contextul vremii, căreia teologia
protestantă îi acordă credit, în bună parte, dar pe care i l-a refuzat oficial (1956)
Biserica Romano-Catolică şi pe care nu i-1 acordă nici teologia ortodoxă. Prezen
tarea ideilor principale ale studiului «etica situaţiei» (Notă bibliografică, de Prof. O.
Bucevschi) (S. T., X X IV (1972), nr. 3— 4, p. 288— 289).
3. Concepţia etică a unor şcoli sociologice şi iiiozolice străine
Stelian S t o i c a , Etica durkheimistă : «Orice regulă morală este produsul unor
factori sociali determinaţi» — concepţia etică a şcolii sociologice franceze, combă
tută prin dovedirea imposibilităţii reducerii ştiinţei moralei la cea a moralei socio
logice (Notă bibliografică, de Diac. Prof. Ioan Zăgreanu) (S. T X X IV (1972), nr. 3—
4, p. 302— 303).
Florica N e a g o e, Arthur Schopenhauer, Filozofie şi etică : Concepţia etică a lui
Schopenhauer (Notă bibliografică, de Diac. Prof. Ioan Zăgreanu) (Rev. cit., p. 305— 306).

EUNUCII
C.
D a n i e l , Esseniens et Eunuques (Matthieu XIX, 10— 12): Date despre eu
nucii menţionaţi în Evanghelia după Matei (Notă bibliografică, de C. B.) (S. T., X X II
11970), nr. 1— 2, p. 132— 133).

EVANGHELIŞTH
Pr. Constantin G h e o r g h e , Harismele după epistolele Sfîntului Anostol P avel:
Evangheliştii — un grup de harismatici (S. T., X X V (1973), nr. 1— 2, p. 26).
Vezi şi — Ucenicii M întuitorului (Cei 70 de ucenici)

EVUL MEDIU
(De Ia căderea Imperiului roman de Apus, 476 d.Hr., pînă la Renaştere, secolul XV)
Jacques Le G o f f, Civilizaţia Occidentului m edieval: Se tratează evoluţia
isto
rică a evului mediu şi apoi civilizaţia medievală (Recenzie, de Pr. Prof. Ioan I.Rămureanu) (Ort., X X IV (1972), nr. 2, p. 265— 270).
Johan H u i z i n g a, Amurgul evului mediu : Un studiu aprofundat cu privire la
formele de viaţă şi de gîndire din secolele al XlV-lea şi al XV-lea în Franţa şi în
■Ţările de Jos, cu caracterizări şi concluzii de interes deosebit pentru .înţelegerea uneia
din epocile cele mai frămîntate şi mai pline de contrast pe care le-a cunoscut ome
nirea (Recenzie, de Pr. Dumitru Soare) (Ort., X X II (1970), nr. 3, p. 446— 452).
Pr. Alexandru-Armand MUNTFANU

Diac. N. MOLDOVEANU
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